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Na primeira reunião, Plenário recebe 
vetos e indicação de líder do Governo

Na primeira Reunião Ordiná-
ria da 19ª Legislatura, o Plená-
rio recebeu 11 mensagens do 
Poder Executivo, incluindo dez 
vetos e a indicação do depu-
tado Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB) para líder do Governo 
na Assembleia, escolhido pelo 
governador Romeu Zema. 

Na mensagem, o gover-
nador ressalta que Luiz Hum-
berto Carneiro foi escolhido 
para liderar a bancada gover-
nista por sua “destacada atua-
ção e notória experiência”.

Dos vetos recebidos, 
nove são totais e um é par-

cial. Eles precisam ser vota-
dos em até 30 dias contados 
do recebimento (5/2); do 
contrário, passam a obstruir 
a pauta do Plenário. Dois 
vetos são do ex-governador 
Fernando Pimentel e oito, de 
Romeu Zema. Eles podem ser 
mantidos ou derrubados em 
Plenário. No segundo caso, 
são necessários 39 votos.

Ainda foram comunicadas 
as mudanças de partido de 
três deputados: Osvaldo Lo-
pes e Zé Reis deixaram o PHS 
e Rafael Martins saiu do PRTB. 
Os três se filiaram ao PSD.

ORADORES

Plenário teve primeira Reunião Ordinária da nova legislatura
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Servidores
O deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) disse que conti-
nuará cobrando medidas para 
corrigir injustiças contra os 
servidores. “Desde o governo 
passado, venho cobrando o 
pagamento do salário até o 
quinto dia útil e a reposição 
das perdas inflacionárias. No 
entanto, não conseguimos 

avançar”, afirmou. Ele classi-
ficou como “uma covardia” 
a decisão do governador Ro-
meu Zema de pagar o 13º sa-
lário atrasado em 11 parcelas 
e criticou a adesão ao Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), 
do governo federal, conside-
rando-o “a morte do servidor 
público de Minas Gerais”. Ao 
comentar o discurso de Zema 

na posse dos deputados, Sar-
gento Rodrigues defendeu um 
pacto, de forma que, nos pró-
ximos quatro anos, não haja 
aumento salarial ou reposição 
de perdas inflacionárias em 
todos os Poderes. Em aparte, 
o deputado João Leite (PSDB) 
anunciou que receberá hoje o 
comandante do 2º Batalhão 
Ferroviário do Exército.

Barragens 1
Em seu discurso de estreia 
como deputada, Beatriz Cer-
queira (PT) saiu em defesa dos 
servidores, especialmente da 
educação, e criticou propostas 
do governador Romeu Zema. 
“Há vários caminhos para se 
propor cortes nas despesas 
do Estado; o que não se pode 
fazer é tirar daqueles que mais 

sofrem”, declarou. Outra res-
salva foi quanto à proposta 
de reforma da previdência do 
governo federal. “A reforma 
privatiza a previdência, ao pro-
por a sua retirada do leque da 
seguridade social e a criação 
de um sistema de capitalização 
individual”, disse. Sensibilizada 
com a tragédia ocorrida em 
Brumadinho, Beatriz Cerqueira 

demonstrou preocupação com 
a segurança de outras barra-
gens no Estado. “Visitei Sarze-
do, onde há várias barragens da 
Itaminas que não têm planos 
de segurança ou de evacua-
ção de pessoas”, denunciou. A 
parlamentar foi aparteada pe-
los deputados Douglas Melo 
(MDB) e Elismar Prado (Pros), 
que concordaram com ela.

Barragens 2
O deputado Doutor Jean Freire 
(PT) conclamou seus pares para 
que esqueçam as divergências 
partidárias e ideológicas e se 
unam para evitar que novas 
tragédias, como o rompimen-
to de barragens em Bruma-
dinho e Mariana, se repitam. 
“Que esta Casa seja o espaço 
do diálogo, onde se fala mas 

também se ouve”, disse. Ele 
externou sua indignação com 
o crime de Brumadinho, em 
que as mortes se avolumam 
a cada dia. “Defendo que a 
Assembleia instale uma CPI 
(comissão parlamentar de in-
quérito)”, declarou. Ele lem-
brou que cresceu vendo o Rio 
Jequitinhonha sendo poluído 
com mercúrio para extração 

de ouro. “É o poder econômi-
co falando mais alto, não po-
demos mais permitir que ele 
ganhe da vida”, afirmou. Em 
aparte, o deputado Elismar 
Prado (Pros) manifestou soli-
dariedade à causa. “Assinei os 
pedidos de CPI para investigar o 
que ocorreu em Brumadinho. É 
lamentável que a lógica do capi-
tal prevaleça”, frisou.
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Geração – Adriana Buzelin: BH + inclusiva
 1h Panorama – Tragédia de Brumadinho: como enfrentar o luto? 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres (6/12/2018) 

– Debate sobre o Plano Decenal de Política para as Mulheres
 4h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Direito aos alimentos
 7h Zás – Grupo regional Ginga Ligeira: Vamo que vamo
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Tragédia de Brumadinho: como enfrentar 

o luto? 
 9h Palestra – Discussão sobre a ética na política e na gestão pública, 

com Mariah Brochado Ferreira
 11h Compactos de Comissões
11h30 Geração – Adriana Buzelin: BH + inclusiva

 12h Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho
 13h Mundo Político 
13h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Sala de Imprensa – Imprensa × WhatsApp: quem poderá 

combater notícias falsas? 
20h30 Panorama (reprise) – Tragédia de Brumadinho: como enfrentar 

o luto? 
 21h Memórias Rompidas
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

14 horas
•  Reunião Ordinária (Plenário)

Correção: Diferentemente do que informa a matéria de capa da edição de ontem (5/2), 
atualmente há 22 comissões permanentes na ALMG, e não 23.

Reunião Ordinária (14 horas)
Pauta regimental, sem proposições a serem analisadas.
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Barragens 3
O deputado João Vítor Xa-
vier (PSDB) rememorou o 
trabalho realizado pela ALMG 
após a tragédia em Maria-
na, em 2015, com a criação 
da Comissão Extraordinária 
das Barragens, que propôs 
projetos para melhorar a se-
gurança dessas estruturas. 
Na tramitação, o projeto che-
gou à Comissão de Minas e 

Energia, então presidida por 
João Vítor Xavier. “Nós nos 
debruçamos sobre o projeto 
e o melhoramos, com a par-
ticipação do Ministério Públi-
co, do Ibama e de 52 ONGs”, 
disse. Segundo o deputado, o 
projeto enfocou pontos fun-
damentais, como a obrigação 
das mineradoras de optar 
pela tecnologia mais moder-
na e segura na construção 

das barragens. “Precisamos 
construir um projeto coleti-
vo envolvendo toda a Casa”, 
observou ele, acrescentando 
que, se medidas não forem 
tomadas, outras tragédias 
envolvendo a mineração po-
derão ocorrer. Ele foi apar-
teado pelo deputado Mauro 
Tramonte (PRB) e pela de-
putada Marília Campos (PT), 
que manifestaram apoio.

Barragens 4
Estreante como deputada, Le-
ninha (PT) também abordou a 
tragédia em Brumadinho. “Não 
há como não falar desse crime 
ambiental e do de Mariana. O 
modelo de desenvolvimento de 
Minas Gerais é calcado na mi-
neração”, disse, acrescentando 
que o rompimento de barra-
gens é fruto do afrouxamento 

do licenciamento ambiental. 
“Não podemos nos calar. Não 
basta nos consternarmos, te-
mos que fiscalizar. É importante 
pensar no desenho do sistema 
ambiental do Estado”, declarou. 
Como alternativa à dependên-
cia da mineração, a deputada 
propõe a valorização da econo-
mia solidária e dos pequenos 
empreendimentos. Sobre seu 

trabalho parlamentar, Leninha 
afirmou ser necessário “cons-
truir pactos para que sejam 
desenvolvidas políticas públicas 
para a sociedade”. Oriunda do 
Norte de Minas, ela se colocou 
como representante da perife-
ria e de vazanteiros, quilombo-
las e indígenas. “Estamos aqui 
para lutar por esse desenvolvi-
mento diferente”, concluiu.


