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Líderes municipais defendem intervenção
do governo federal nas finanças do Estado

Deputados cogitam acionar a Justiça
(PTB) advertiu que o Estado 
não está cumprindo o acor-
do de repactuação da dívida 
assi nado com a União.

Além de criticarem os 
atrasos nos recursos para os 
municípios, todos os deputa-
dos se posicionaram contra o 
Projeto de Lei (PL) 4.996/18, 
do governador, que permite a 
divisão da Companhia de De-
senvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig).

as dívidas quando receber os 
repasses federais para com-
pensar as perdas com a Lei 
Kandir, que isentou de impos-
tos as exportações de produ-
tos como o minério de ferro. 
Ele explicou que não há como 
saber quando e se isso vai 
ocorrer, pois há divergência 
entre as contas apresentadas 
pelo Estado e pelo governo 
federal.

O deputado Felipe Attiê 

Os deputados Bonifácio 
Mourão e Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) disseram que a atual 
gestão estadual acabou com 
muitos projetos implantados 
pelo governo anterior. O de-
putado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB) questionou onde o 
governo está gastando o que 
arrecada.

O deputado Gustavo Cor-
rêa (DEM) fez críticas à pro-
posta do governo de liquidar 

O deputado Carlos Pimenta 
(PDT) afirmou que, apenas 
na área da saúde, a dívida 
do Estado com os municípios 
ultrapassa R$ 4 bilhões. “Se 
preciso for, vamos judicializar 
esse rombo que está sendo 
imposto aos municípios mi-
neiros”, declarou. O deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT) 
também sugeriu envolver o 
Poder Judiciário na busca de 
uma solução para o impasse. 

Ricardo Barbosa

Segundo prefeitos e vereadores presentes, atrasos nos repasses afetam serviços essenciais

Poços de Caldas. O deputa-
do Bonifácio Mourão (PSDB) 
destacou que o Estado deve 
R$ 72 milhões a Governador 
Valadares.

“Queremos que o Estado 
cumpra seu dever legal. Não 
estamos querendo privilé-
gios. Estamos pedindo o bási-
co”, ressaltou o presidente da 
Associação Mineira de Muni-
cípios (AMM) e prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda.

clamaram que os atrasos nos 
repasses estaduais geram difi-
culdades para a manutenção 
de serviços essenciais, sobre-
tudo na educação e na saúde.

O vereador de Varginha 
Zacarias Piva disse que, no 
caso de sua cidade, a dívida 
chega a R$ 37 milhões. Se-
gundo o vereador Tenente 
Melo, de Itajubá, o Estado 
deve R$ 20 milhões a seu 
município e R$ 50 milhões a 

governo de Minas pelo uso 
do dinheiro de depósitos judi-
ciais, pela tentativa de vender 
a Cidade Administrativa e por 
aumentar tributos sobre a ga-
solina. Também condenou a 
rea lização de pregão eletrôni-
co para produtos que conside-
ra supérfluos, como câmeras 
fotográficas e cadeiras girató-
rias, no valor de R$ 60 milhões. 

Líderes municipais pre-
sentes à audiência pública re-

Prefeitos e vereadores reu-
nidos ontem na Assembleia 
Legislativa defenderam uma 
intervenção federal na Secre-
taria de Estado de Fazenda 
para solucionar os atrasos 
nos repasses de recursos aos 
municípios. A ideia foi lança-
da pelo ex-deputado estadual 
Zé Maia, atualmente secretá-
rio municipal de Planejamen-
to de Itapagipe, em audiência 
pública da Comissão de Agro-
pecuária e Agroindústria. A 
reclamação dos represen-
tantes municipais é de que o 
Estado não está transferindo 
às prefeituras parcelas da ar-
recadação de impostos como 
ICMS e IPVA e de recursos pa-
ra a saúde e a educação.

Segundo Zé Maia, o des-
cumprimento dessas trans-
ferências, previstas na Cons-
tituição Federal, é crime de 
apropriação indébita e exigiria 
intervenção federal, confor-
me outro dispositivo constitu-
cional. “Não defendo a inter-
venção no governo do Estado, 
mas a regularização dos paga-
mentos aos municípios”, pon-
derou o ex-deputado.

Na opinião do deputado 
Fabiano Tolentino (PPS), a so-
licitação pode ser encaminha-
da pela ALMG. Ele criticou o 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra TRE (continuação) – Financiamento de campanha: 
o impacto das novas regras da reforma eleitoral, com Denise 
Goulart, Bruno Carazza e Rogério Medeiros 

 1h Panorama – Uso racional da água 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (14/11) – Em debate, a defesa 

e a promoção dos direitos da população negra e pobre no Brasil
 4h Pensando em Minas – Perspectivas da educação a distância 

no Brasil e no serviço público, com Wilson Azevedo e Márcio de 
Araújo Benedito

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Uso racional da água 
 9h Minas é Muitas – Buritizeiro
 9h45 Comissão de Segurança Pública (6/3) – Debate sobre as ações 

planejadas pela Defesa Civil, haja vista a expectativa de grande 
volume de chuva nos próximos meses

 12h Memória e Poder – Economista Edmar Bacha 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Educação (9/11) – Debate sobre a atuação 

envolvendo o desmonte das universidades e dos institutos 
federais, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em 
Apoio aos Institutos Federais e às Universidades Federais

 17h30 Compactos de Comissões 
 18h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Letícia Maia e Luiza Salles
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Alienação parental 
 23h30 Zás – Leri Faria 

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

PANORAMA
Maior conscientização do consumidor, mais informações sobre os produtos nas embalagens e 
direito à desistência da compra pela internet. Esses foram apenas alguns dos avanços obtidos 
com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que completa 27 anos neste mês de 
março. Para marcar a data e falar dos direitos do consumidor, o Panorama recebe no estúdio 
dois convidados. São eles o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, e o juiz de 
direito Paulo Gastão de Abreu. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

SALA DE IMPRENSA 
O programa desta semana reflete sobre o significado do dia 8 de março: as origens históricas e 
a maneira como a data é lembrada em homenagens, campanhas publicitárias e também na di-
vulgação de pesquisas e reportagens. O Sala de Imprensa fala também dos desafios que as mu-
lheres enfrentam no mercado de trabalho. Em nosso estúdio, a superintendente de Jornalismo 
da Rádio Inconfidência, Duda Ramos, e a psicóloga Júlia Dorigo, doutora em Psicologia Social e 
do Trabalho pelo Instituto de Psicologia da USP. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas.

MEMÓRIA E PODER
Em 45 anos de jornalismo, Paulo Markun nunca permaneceu mais que dois anos em um mes-
mo veículo de comunicação. Ao longo da carreira, acumulou passagens rápidas por dezenas 
de redações, entre as quais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, TV Globo e TV Bandei-
rantes. Contudo, à frente do programa Roda Viva, da TV Cultura, ele ficou uma década. Aos 64 
anos e longe das redações, Markun hoje se dedica à produção independente. Já dirigiu mais 
de 60 documentários e é autor de dezenas de livros-reportagens e biografias. Sábado, às 20 
horas; domingo, às 15h30.

ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
8h30

• Visita de tenentes-coronéis e majores da Polícia Militar (Salão Nobre)

14 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade de Direito da 

UFMG, de Belo Horizonte
• Assembleia do Sindicato dos Fiscais Agropecuários (Auditório SE) – ces-

são de espaço


