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Definidos líderes dos quatro blocos
parlamentares formados na ALMG

Comunicações recebidas on-
tem, durante a Reunião Or-
dinária de Plenário, dão se-
quência à composição dos 
blocos parlamentares e tam-
bém da liderança do governo 
no Parlamento mineiro.

O bloco independente for-
mado por MDB, PV, PRB, PDT, 
Pode e DC será chamado Mi-
nas Tem História e terá como 
líder o deputado Sávio Souza 
Cruz (MDB). O parlamentar in-
dicou como vice-líderes os de-
putados Douglas Melo (MDB), 
Neilando Pimenta (Pode) e 
Glaycon Franco (PV).

O deputado André Quintão 
(PT) também comunicou sua in-
dicação para a liderança do blo-
co de oposição ao governo de 
Romeu Zema (Novo), que será 
chamado Democracia e Luta. 
Além do PT, o bloco tem PR, 
Rede, Psol, Pros e PCdoB.

Já Ulysses Gomes (PT) co-
municou sua indicação para 
líder da Minoria. De acordo 
com o artigo 72 do Regimen-

to Interno, a Minoria tem po-
sicionamento contrário ao da 
Maioria, que é o bloco com 
maior número de membros.

Neste primeiro ano da 
19ª Legislatura, o maior blo-
co, com 21 membros, é o Sou 
Minas Gerais (Novo, PSDB, 
PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD 
e PHS), liderado pelo deputa-
do Gustavo Valadares (PSDB). 
O líder da Maioria ainda não 
foi indicado.

Outro bloco independente 
já formalizado anteriormente é 
o Liberdade e Progresso (PSD, 
PSL, PTB, Patri, PRP e DEM), 
que tem como líder o deputa-
do Cássio Soares (PSD).

Definidos os blocos, o pró-
ximo passo é a composição das 
22 comissões permanentes.
Governo – Já o líder do Gover-
no, deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), comunicou 
a indicação dos deputados 
Roberto Andrade (PSB), Co-
ronel Sandro (PSL), Gustavo 
Mitre (PSC) e Guilherme da 

Cunha (Novo) como vice-líde-
res do Governo na ALMG.

O Plenário recebeu, ain-
da, dois ofícios do presidente 
do Tribunal de Justiça, Nel-
son Missias de Morais, por 
meio dos quais ele solicita o 
desarquivamento do Projeto 
de Lei 5.389/18 e do Projeto 
de Lei Complementar 58/16.

O primeiro altera os car-
gos no Tribunal de Justiça 

Militar, e o segundo, a orga-
nização e a divisão judiciá-
rias do Estado.
Homenagem – Logo na aber-
tura da reunião, a pedido 
do deputado Duarte Bechir 
(PSD), foi feito um minuto de 
silêncio em memória dos jo-
vens jogadores do Flamengo 
mortos em incêndio no cen-
tro de treinamento do clube 
na última sexta-feira (8).

Na Reunião Ordinária, também foram recebidos dois ofícios do TJMG

Guilherme Dardanhan

ORADORES

Agradecimentos
“Quero agradecer os mais de 57 
mil eleitores que confiaram em 
mim”, declarou a deputada Celi-
se Laviola (MDB). Ela disse que 
vai se empenhar no cumprimen-
to de todos os compromissos 
assumidos durante a campanha. 
“Quero estar do lado de vocês 
como estiveram meu pai e meu 
cunhado”, em referência aos ex- 

-deputados estaduais José Lavio-
la e José Henrique, respectiva-
mente. Celise enumerou familia-
res, lideranças políticas e colegas 
de trabalho, a quem dedicou a 
conquista de mais um mandato. 
“Agradeço a todos que foram a 
razão dessa minha caminhada”, 
enfatizou. Ela também lamen-
tou o desastre ocorrido no mu-
nicípio de Brumadinho (RMBH), 

com o rompimento de barra-
gem de rejeitos da mineradora 
Vale. Em aparte, o deputado 
Duarte Bechir (PSD) felicitou a 
deputada e falou sobre a me-
mória dos ex-deputados. “Seu 
pai fez história no Parlamento 
mineiro, e José Henrique o su-
cedeu com louvor. Agora, você 
faz um excelente trabalho de 
representatividade”, ressaltou.

Barragens I
A instalação de uma comissão 
parlamentar de inquérito (CPI) 
para apurar o rompimento da 
barragem de rejeitos em Bru-
madinho foi reivindicada pelo 
deputado Professor Cleiton 
(DC). Ele afirmou que o episódio 
configura crime contra o meio 
ambiente e a humanidade. “O 
momento é marcado por tragé-

dias”, salientou o parlamentar, 
que lembrou também o incên-
dio no qual morreram jovens 
atletas do Flamengo, no Rio de 
Janeiro. Professor Cleiton ainda 
alertou do risco iminente de 
rompimento de uma barragem 
no município de Caldas (Sul de 
Minas). “O Ministério Público 
afirmou que a ruptura da bar-
ragem de Caldas pode trans-

formar aquela região em uma 
Chernobyl brasileira”, disse. Em 
apartes, Carlos Pimenta (PDT) 
e João Vítor Xavier (PSDB) re-
cordaram a tragédia de Maria-
na. João Vítor Xavier ainda fez 
alerta sobre barragens locali-
zadas em Rio Acima e Nova 
Lima (RMBH), que são res-
ponsáveis por 60% do abas-
tecimento de água da Capital.
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Cinema em Minas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (29/11/2018) – 

debate ação do MST na Fazenda Ariadnópolis
 5h10 Comissão Especial de Indicação para o Conselho Estadual de 

Educação (20/11/2018) – arguição pública dos indicados
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça  – Contrato de Imóveis
 7h Zás – Danação
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Cinema em Minas
 9h Comissão de Direitos Humanos (13/12/2018) – Debate sobre 

os riscos da retirada dos cobradores de ônibus em BH
 11h Minas é Muitas – Brumadinho (gravado em junho de 2014)
 11h30 Narrativas – Vale de Lama: a vez de Brumadinho

 12h Memória e Poder – escritor e político Murílio Hingel
 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 – Cobertura Jornalística da Tragédia de 

Brumadinho
 20h Via Justiça – Contrato de Imóveis
 20h30 Panorama – Cinema em Minas
 21h Minas é Muitas – Brumadinho (gravado em junho de 2014)
 21h30 Narrativas – Vale de Lama: a vez de Brumadinho
 22h Assembleia Notícia 

• programação sujeita a alterações
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ORADORES

TV ASSEMBLEIA

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

Barragens II
A deputada Rosângela Reis 
(Pode) saudou os deputados 
eleitos para compor a Mesa da 
Assembleia, agradeceu aos seus 
eleitores e se comprometeu 
com a defesa das políticas públi-
cas. A parlamentar ressaltou que 
o Legislativo mineiro vai enfren-
tar grandes desafios, como a tra-
gédia de Brumadinho (RMBH). 

Ela contou que foi até o centro 
de operações da cidade, onde 
estão sediadas as forças poli-
ciais e o Corpo de Bombeiros, e 
parabenizou esses profissionais, 
que atuam na área devastada. 
Rosângela Reis também pon-
derou que o Estado depende 
dos recursos da mineração, mas 
que o rompimento da Mina do 
Córrego do Feijão não pode-

rá sair impune. Nesse sentido, 
cobrou a devida compensação 
para os municípios e as famílias 
atingidas. Ela ainda recordou os 
impactos ambientais e sociais 
causados pelo rompimento de 
barragem ocorrido em Mariana 
(Central), em 2015: “O Rio Doce 
não se recuperou, moradores 
que dependem dessa água es-
tão sofrendo”, afirmou.

Lutas
O deputado Virgílio Guimarães 
(PT), primeiramente, falou so-
bre sua satisfação de estar no-
vamente no Plenário da ALMG. 
O parlamentar buscou, em 
seguida, traçar um panorama 
histórico da formação do povo 
mineiro e do próprio território. 
Em especial, recordou o heroís-
mo e a luta dos Inconfidentes 

em prol da liberdade no Brasil 
e a resistência dos indígenas 
desde os tempos do colonia-
lismo. Fez ainda a defesa da 
luta pela diversidade religiosa 
e pelo combate ao racismo. 
Em aparte, a deputada Leninha 
(PT) falou sobre a Chacina dos 
Xacriabás, ocorrida em 1988. 
Segundo ela, a “maior nação 
indígena” está em luta para 

lembrar esses assassinatos. De 
acordo com Leninha, enquan-
to isso, órgãos responsáveis 
por levar políticas públicas 
até essa população, como a 
Funai, estão sendo desmon-
tados. A parlamentar ainda 
fez um alerta sobre o risco 
de rompimento de barragem 
no município de Riacho dos 
Machados (Norte de Minas).

Críticas
A declaração do ministro da 
Educação, Ricardo Vélez Rodrí-
guez, de que a universidade se 
destina apenas à elite, foi critica-
da pelo deputado Doutor Jean 
Freire (PT). O parlamentar disse 
que o episódio o fez lembrar a 
sua própria trajetória. Conforme 
relatou, quando decidiu ingres-

sar no curso de Medicina, foi 
desencorajado reiteradamente. 
Para essas pessoas, “filho de po-
bre não poderia se tornar dou-
tor”, disse. Jean Freire também 
questionou a declaração do pre-
sidente nacional do PSL, Lucia-
no Bivar, de que “a política não 
é muito da mulher”. Ele citou 
o nome das dez deputadas da 

ALMG, a fim de prestar uma ho-
menagem, e enfatizou que o lu-
gar da mulher é onde ela quiser, 
inclusive na política. Em apartes, 
os deputados Cristiano Silveira e 
Betão (ambos do PT) reforçaram 
a posição do colega de partido. 
Já para o deputado Bruno Engler 
(PSL), a fala do presidente da si-
gla foi distorcida pela imprensa.


