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Quatro blocos parlamentares vão atuar
no primeiro ano da nova legislatura

Quatro blocos parlamentares 
vão atuar na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais no 
primeiro ano da 19ª Legisla-
tura. A comunicação da com-
posição dos blocos foi lida 
ontem à tarde, durante a Re-
união Ordinária de Plenário.

Essa divisão dos parla-
mentares em agrupamentos 
influencia as negociações e 
votações de projetos e, tam-
bém, a composição das co-
missões permanentes da Ca-
sa, processo que deve ser 
concluído nos próximos dias.
Base e oposição – Um dos no-
vos blocos reúne os partidos 
autodeclarados governistas. 
O Novo, partido do governa-
dor Romeu Zema, se junta ao 
PSDB, ao PPS, ao PP, ao PSC, 
ao Avante, ao PSB, ao SD e ao 
PHS nesse bloco, denomina-
do Sou Minas Gerais. Ele será 
liderado pelo deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB) e terá 
21 parlamentares.

A oposição, liderada pelo 
PT, se reúne num bloco ainda 
sem nome e terá também PR, 
Rede, Psol, Pros e PCdoB. O 
número de deputados, 16, é o 
mínimo previsto no Regimento 
Interno para a formação de um 
bloco. O líder ainda não foi in-
dicado. Isso deverá ser feito no 
prazo de cinco dias.

Foram constituídos, ain-

da, dois blocos intermediá-
rios, que congregam os par-
lamentares autodenomina-
dos independentes. O primei-
ro reúne MDB, PV, PRB, PDT, 
 Pode e DC. Ainda sem nome e 
sem líder definido, esse bloco 
terá 20 deputados.

O segundo bloco, chama-
do Liberdade e Progresso, será 
liderado pelo deputado Cássio 
Soares (PSD). Além desse parti-
do, integram o grupo PSL, PTB, 
Patri, PRP e DEM, com um total 
também de 20 deputados.

Comissões – Definidos os blo-
cos, os deputados podem fina-
lizar as negociações em torno 
da composição e da presidên-
cia das comissões. O Regimen-
to Interno da ALMG assegura 
a representação proporcional, 
tanto quanto possível, das ban-
cadas ou dos blocos parlamen-
tares nessa composição.

A Assembleia tem, atual-
mente, 22 comissões perma-
nentes. Cada uma delas tem 
cinco membros efetivos e 
cinco suplentes, com exceção 

das Comissões de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), de Admi-
nistração Pública e de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária (FFO), formadas por se-
te efetivos e sete suplentes.

Na Reunião Ordinária, tam-
bém foram recebidos projetos 
que fazem parte da reforma 
administrativa proposta pelo 
governo (leia na página 2).

Veja, abaixo, a composi-
ção dos blocos e o número 
de deputados de cada parti-
do que os compõe.

Anúncio da composição dos blocos foi feito ontem, na Reunião Ordinária de Plenário

Daniel Protzner

Bloco governista
Sou Minas Gerais Bloco de oposição Bloco independente Bloco independente

Liberdade e Progresso
Líder:  

Gustavo Valadares (PSDB) Líder ainda não indicado Líder ainda não indicado Líder: Cássio Soares (PSD)

PSDB – 7 deputados
PSC – 3 deputados

Novo – 3 deputados
Avante – 2 deputados

SD – 2 deputados
PPS – 1 deputado
PP – 1 deputado

PSB – 1 deputado
PHS – 1 deputado

PT – 10 deputados
PR – 2 deputados

Rede – 1 deputado
Psol – 1 deputado
Pros – 1 deputado

PCdoB – 1 deputado

MDB – 7 deputados
PV – 5 deputados

PRB – 3 deputados
PDT – 2 deputados
Pode – 2 deputados

DC – 1 deputado

PSD – 7 deputados
PSL – 6 deputados
PTB – 3 deputados
Patri – 2 deputados
PRP – 1 deputado
DEM – 1 deputado

21 parlamentares 16 parlamentares 20 parlamentares 20 parlamentares
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Assembleia recebe primeiros projetos 
da reforma administrativa do Estado

O Plenário recebeu, na Re-
união Ordinária de ontem, 
mensagens do governador 
Romeu Zema encaminhando 
dois projetos que integram a 
proposta de reforma adminis-
trativa do Estado. O Projeto 
de Lei (PL) 367/19, que trami-
tará em regime de urgência, 
ou seja, com prazos regimen-
tais reduzidos à metade para 
dar rapidez a sua análise, es-
tabelece a estrutura orgânica 
do Poder Executivo.

Entre as modificações su-
geridas, estão a redução das 
atuais 21 secretarias de Esta-
do para 12, o enxugamento 
da estrutura interna das se-
cretarias em 47% e a extinção 
de 16% dos cargos em comis-
são, gratificações e funções 
gratificadas.

Serão estas as 12 secre-
tarias de Estado: Planejamen-
to e Gestão; Fazenda; Saúde; 
Educação; Justiça e Seguran-
ça Pública; Governo; Desen-
volvimento Econômico; Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Desenvolvimen-
to Social; Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento; Cultura 
e Turismo; e Infraestrutura e 
Mobilidade.
Escola – Já o PL 368/19 incor-
pora a Escola de Saúde Pública 
(ESP-MG) à estrutura da Se-
cretaria de Estado de Saúde, 
com o objetivo de garantir 
maior alcance e efetividade no 
desenvolvimento de políticas 
públicas referentes ao ensino, 
à educação, à pesquisa e ao 
desenvolvimento institucional 
e de recursos humanos no Sis-

tema Único de Saúde (SUS).
Os direitos dos servido-

res efetivos da atual estru-
tura da ESP-MG serão man-
tidos, segundo o projeto. Os 
cargos das carreiras de téc-
nico e analista em educação 
e pesquisa em saúde serão 
transferidos para a Secretaria 
de Estado de Saúde.

O governo do Estado ain-
da enviará à Assembleia, no 
âmbito da reforma adminis-
trativa, a proposta de extin-
ção de empresas, autarquias 
e fundações. Ao final da rees-
truturação do Poder Executi-
vo, a expectativa é de redu-
ção da estrutura estadual de 
75 para 57 órgãos.

Com essas medidas, o 
governo prevê economia de 
R$ 235 milhões por ano, atin-

gindo cerca de R$ 1 bilhão em 
quatro anos.

Nas mensagens que acom-
panham os projetos enviados à 
ALMG, o governador Romeu 
Zema explica que o estado crí-
tico das finanças públicas es-
tabelece a necessidade de um 
novo modelo organizacional 
do Poder Executivo.
Barragens – Antes do encer-
ramento da Reunião Ordiná-
ria, o deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) informou que 
requerimento protocolado 
na Assembleia para abertura 
de uma comissão parlamen-
tar de inquérito (CPI) sobre o 
rompimento da barragem da 
mineradora Vale, em Bruma-
dinho (Região Metropolitana 
de Belo Horizonte), que tem 
o parlamentar como primei-

ro signatário, já conta com a 
adesão de 74 parlamentares.

Ele destacou que a CPI, 
se instalada, vai trabalhar pa-
ra que os responsáveis pela 
tragédia sejam punidos e pa-
ra que sejam adotadas medi-
das que evitem a ocorrência 
de novos eventos desse tipo.

A deputada Beatriz Cer-
queira (PT) também pediu a 
palavra para comunicar que foi 
protocolada uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que torna obrigatório o paga-
mento dos salários e proventos 
dos servidores estaduais até o 
quinto dia útil do mês. Segun-
do a proposta, o 13º salário de-
verá ser quitado, integralmen-
te, até o dia 20 de dezembro 
de cada ano. Beatriz Cerqueira 
é a primeira signatária da PEC.

PLENÁRIO

Daniel Protzner

Um dos projetos recebidos ontem, em Plenário, prevê redução do número de secretarias

TRANSPORTE

ALMG e Exército discutem ferrovias
Deputados da ALMG se reu-
niram ontem com represen-
tantes do Exército para tratar 
da participação da instituição 
na construção e restauração 
de ferrovias em Minas. De 
acordo com o Coronel Helton 
Andrade, comandante do 2º 
Batalhão Ferroviário, o Exér-

cito está pronto para ajudar 
nesse trabalho.

O deputado Coronel Hen-
rique (PSL) e a deputada Marí-
lia Campos (PT) disseram que 
a parceria com o Exército será 
positiva para avançar na me-
lhoria do transporte sobre tri-
lhos no Estado. Marília Campos 

lembrou que a ALMG tem sido 
palco de debates pelo menos 
desde o ano passado, quando 
funcionou a Comissão Extraor-
dinária Pró-Ferrovias Mineiras.

A deputada acrescentou 
que, em 2018, conseguir adiar 
as renovações das conces-
sões das linhas ferroviárias foi 

uma vitória e que agora é pre-
ciso dar continuidade às dis-
cussões. O deputado João Lei-
te (PSDB) afirmou que elas vão 
prosseguir, seja por meio da 
constituição de nova comissão 
extraordinária, seja no âmbi-
to da Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas.
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Mulheres
Em sua estreia na tribuna 

do Plenário da ALMG, a depu-
tada Ana Paula Siqueira  (Rede) 
destacou que o aumento do 
número de deputadas, entre 
as quais mulheres negras, é 
uma das marcas da 19ª Legis-
latura. “Fico honrada por re-
presentar nosso povo”, afir-
mou. Ela lembrou que foi ser-
vidora da Assembleia Legis-

lativa e disse que aprendeu 
muito nesse período e que 
vai aproveitar essa experiên-
cia no seu mandato. Tendo si-
do eleita pela Rede, a depu-
tada reforçou o compromis-
so com a sustentabilidade, 
sobretudo neste momento 
em que são sentidas as con-
sequências do rompimen-
to da barragem da Vale em 
Brumadinho, na Região Me-

tropolitana de Belo Horizon-
te (RMBH). “Muitas pessoas 
foram prejudicadas e o meio 
ambiente foi afetado. É pre-
ciso fiscalizar e dar uma res-
posta a essa situação”, acres-
centou. Ela disse que a As-
sembleia pode fazer um tra-
balho vigoroso nesse sentido. 
A parlamentar ainda agrade-
ceu aos seus eleitores e cole-
gas de partido.

Água
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) criticou decisão toma-
da por superintendente do 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra) em Minas Gerais de 
realizar o esvaziamento da 
barragem da Caatinga, locali-
zada em Engenheiro Dolabe-
la, na zona rural de Bocaiúva 
(Norte de Minas). Ele salien-

tou que a estrutura fornece 
água para a população de um 
assentamento onde vivem 
muitas famílias. “A barragem, 
construída em 1974, precisa 
de reparos, mas essa inicia-
tiva traz problemas, porque 
não há água no local”, salien-
tou. “Assim que as comissões 
da Assembleia forem consti-
tuídas, a de Meio Ambiente e 
a de Minas e Energia devem 

discutir o assunto”, afirmou. 
Ele enfatizou, ainda, que os 
moradores da comunidade 
não têm a posse da terra e 
que o governo deve prestar 
assistência a eles. Em aparte, 
a deputada Beatriz Cerqueira 
(PT) disse que protocolou re-
querimentos na Assembleia 
referentes à barragem da mi-
neradora Itaminas, em Sarze-
do (RMBH).

Barragens 1
O deputado João Leite  (PSDB) 
falou sobre o rompimen-
to da barragem da Vale em 
Brumadinho. Ele parabeni-
zou os parlamentares que 
já se mobilizam em torno 
da criação de uma comissão 
parlamentar de inquérito 
(CPI) sobre as mineradoras. 
Em aparte, o deputado Gil 
Pereira (PP) salientou o seu 

compromisso com Minas 
Gerais e com a busca pelo 
equilíbrio entre a defesa do 
meio ambiente e o desen-
volvimento. Ele lamentou o 
rompimento da barragem e 
disse que é preciso comba-
ter as notícias falsas. O par-
lamentar acrescentou que a 
investigação sobre o ocorri-
do em Brumadinho está em 
curso e que os responsáveis 

deverão ser penalizados em 
conformidade com a lei. 
Por fim, ele afirmou que o 
Projeto de Lei (PL) 3.676/16 
receberá a atenção dos de-
putados. A proposição, de 
autoria da Comissão Ex-
traordinária das Barragens, 
estabelece regras mais rí-
gidas para o licenciamento 
de barragens de rejeitos de 
mineração.

Servidores
Em seu primeiro pronuncia-
mento na tribuna, o deputado 
Coronel Sandro (PSL) lembrou 
a importância da Polícia Militar 
de Minas Gerais na sua vida. Ele 
disse que se sente triste pelo 
fato de os servidores dessa ins-
tituição e outros do Poder Exe-
cutivo estarem recebendo seus 
salários parcelados. “Participei 
de reunião com a categoria e 

vi o desespero e o sentimento 
de impotência por não pode-
rem mudar a situação”, contou. 
Coronel Sandro destacou que 
o tratamento dispensado a es-
ses servidores é diferente do 
recebido pelos que trabalham 
no Legislativo e no Judiciário. 
O parlamentar abordou ain-
da propostas que apresentou. 
Uma delas pretende revogar 
decreto que teria culminado no 

atraso de repasses constitucio-
nais para prefeituras. A outra 
institui a escola cívico -militar. 
Em aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB) concordou 
com Coronel Sandro em rela-
ção à situação dos servidores. 
Em outro aparte, o deputado 
Bruno Engler (PSL) disse que é 
preciso fazer uma investigação 
criteriosa sobre o rompimento 
da barragem em Brumadinho.

Barragens 2
A atuação da CPI sobre as 
mineradoras deve ser am-
pla. Foi o que defendeu o 
deputado Cleitinho Azeve-
do (PPS), em seu primeiro 
pronunciamento na tribuna 
do Plenário. Ele justificou 
que Minas Gerais tem di-
versas barragens que ofe-
recem riscos. O parlamen-
tar defendeu, ainda, que 

os políticos tenham menos 
poder. Cleitinho Azevedo 
também salientou que vai 
apoiar boas ideias, inde-
pendentemente do partido 
que as tiver encabeçado. 
Em aparte, o deputado Bru-
no Engler (PSL) apoiou pro-
postas apresentadas pelo 
deputado Coronel Sandro, 
como a que pretende revo-
gar decreto do ex-governa-

dor Fernando Pimentel que 
teria provocado atrasos nos 
repasses aos municípios e 
a que institui a escola cívi-
co-militar. Em sua opinião, 
essas escolas fazem suces-
so em outros estados. Em 
outro aparte, o deputado 
Virgílio Guimarães (PT) con-
cordou com Cleitinho sobre 
a crise da representativida-
de dos partidos.Fo
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ACONTECE HOJE
14 horas
* Reunião Ordinária (Plenário)

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (reprise)
 0h30 Geração – Adriana Buzelin: BH + Inclusiva
 1h Via Justiça – Direito aos alimentos
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Panorama – Tragédia em Brumadinho: como lidar com o luto? 
 2h30 Comissões de Educação, Fiscalização Financeira e 

Administração Pública (31/10/2018) – debate autorização ao 
Estado para assumir passivo financeiro das instituições ligadas à 
Uemg

 4h Palestra – Improbidade empresarial e administrativa, com Fábio 
Medina Osório e Dep. Arnaldo Silva 

 6h Compactos de comissões
 6h30 Memória e Poder  – político Jarbas Passarinho
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político (reprise) 
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Comissão de Segurança Pública (20/11/2018) – debate 

mudanças no quatro de pessoal das delegacias de plantão da 
Polícia Civil

 11h30 Panorama – Tragédia em Brumadinho: Como lidar com o luto? 
 12h Memórias Rompidas
 13h Mundo Político (reprise) 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo)
 18h Memória e Poder – político Jarbas Passarinho
 19h Assembleia Notícia
 19h30 Panorama (inédito) – Gravidez na adolescência
 20h Sala de Imprensa (inédito) – Cobertura jornalística de 

Brumadinho
 20h30 Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 

José Carlos Reis
 22h30 Mundo Político (inédito) 
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Pauta regimental, sem proposições a serem analisadas.
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Evento em BH terá discussões sobre 
direito à vida e combate ao feminicídio

As comemorações do Dia In-
ternacional da Mulher 2019 
serão marcadas por um 
evento unificado, no dia 8 de 
março, entre o meio-dia e as 
18 horas, na Praça Sete, no 
Centro de Belo Horizonte. A 
programação começou a ser 
definida nesta semana, em 
reunião preparatória do even-
to, realizada na ALMG, na 
terça-feira (5). As discussões 
tiveram a participação das 
deputadas Andreia de Jesus 
(Psol), Beatriz Cerqueira, Le-
ninha e Marília Campos, essas 
três do PT.

Este ano, a agenda se-
rá baseada no direito à vi-
da e no combate ao femini-
cídio e outras violências con-
tra as mulheres. A abertura 
do evento de 8 de março será 

feita pela Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Mulher da 
ALMG, criada em 2018. 

A programação, que está 
em discussão, abrange apre-
sentações culturais e falas so-
bre temas como a violência psi-
cológica e a rede de acolhida a 
mulheres. Também haverá um 
momento para reflexão a res-
peito da situação das mulheres 
afetadas pelo rompimento das 
barragens de mineração em 
Mariana e Brumadinho.

Há, ainda, a previsão de 
realização de marchas e ati-
vidades culturais em outras 
quatro cidades: Montes Cla-
ros (Norte de Minas), Araçuaí 
(Vale do Jequitinhonha), Alfe-
nas (Sul) e Juiz de Fora (Zona 
da Mata).

A intenção das organiza-

doras é que as celebrações do 
Dia Internacional da Mulher 
reverberem ao longo do ano, 
por meio de atividades de for-
mação e de palestras do pro-
grama Pensando em Minas, da 

Escola do Legislativo da  ALMG. 
Um dos cursos sugeridos é de 
oratória para mulheres, com o 
objetivo de incentivá-las a to-
mar a palavra em espaços de 
discussão e decisão.

Assembleia realizou reunião preparatória de evento

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Ricardo Barbosa


