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Portal EM
Título: Assembleia deve votar projeto 'Mar de Lama Nunca Mais' nesta sexta

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Após discussões, em audiência realizada nesta quinta, entre deputados  e membros da sociedade civil, parlamentares
acataram proposta elaborada pelo Ministério Público, ONGs e Ibama
Duas votações devem decidir o futuro da legislação da mineração em Minas Gerais nesta sexta-feira. A Assembleia
Legislativa  deve votar, por volta das 11h, o Projeto de Lei 5.316/2018 (clique aqui para ler a íntegra), o 'Mar de Lama
Nunca Mais', na Comissão de Administração Pública . Depois, o texto segue para o plenário, onde precisa ser
aprovado em 2º turno para ser encaminhado à sanção do governador Romeu Zema (Novo).

Um dos participantes do debate para elaboração do novo texto, o deputado João Vítor  Xavier (PSDB) citou algumas
novidades que serão incluídas no substitutivo. Segundo ele, a proposta inclui um capítulo completo sobre
descomissionamento (desativação) de barragens, como sua descaracterização, que implica na retirada de toda a água
da estrutura. A ideia surgiu de discussões com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).

Também deverá ser acatada, segundo João Vítor  Xavier, proposta da Agência Nacional de Mineração para proibir a
construção de estruturas administrativas e profissionais na área de autossalvamento, isto é, 10 quilômetros a jusante
da barragem. Foi o caso, por exemplo, do refeitório da Vale, onde estavam boa parte das vítimas do rompimento da
Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Uma terceira novidade é a determinação de que o Ministério Público Federal (MPF) seja incluído nas mesas de
discussão previstas no projeto. E uma quarta alteração, citada pelo deputado, é um tratamento diferenciado para
barragens de pequeno porte, a fim de não prejudicar empreendimentos menores, tais como alambiques e pocilgas.

Para se chegar ao consenso pelo 'Mar de Lama Nunca Mais', a Casa promoveu uma audiência pública nesta quinta.
Nela, os deputados  discutiram a proposta com membros da sociedade civil e do Ministério Público. O debate
envolveu muita polêmica entre ambientalistas e alguns deputados .

Até segunda-feira, a expectativa era que outro texto (PL 3.676/16), formulado pela Comissão Extraordinária de
Barragens , fosse a plenário. A promessa havia sido feita pelo deputado João Magalhães (MDB).

Contudo, o substitutivo sofria resistência de ambientalistas e do próprio Ministério Público, que chegou a negar que
havia defendido a proposta. Em nota técnica, o MP denunciou, entre outros pontos, os critérios usados pela Comissão
Extraordinária de Barragens , que, segundo o órgão, não havia discutido tal texto com a sociedade.

"Hoje, o texto que reflete o que foi discutido com a população está no PL 5316, de 2018. Esse é o texto que o Ministério
Público reconhece como ideal para a segurança das barragens", disse a promotora de Justiça Giselle Ribeiro,
integrante da Força-Tarefa do caso Brumadinho, ao defender o 'Mar de Lama Nunca Mais'.

Com TJMG e MPMG
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Bhaz
Título: Comissão é suspensa após acusação de machismo na ALMG: 'Fica caladinha'

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O clima entre os parlamentares Coronel Sandro (PSL) e Beatriz Cerqueira  (PT) não está nada amistoso nas
reuniões realizadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Nesta quinta-feira (21), por exemplo, a sessão da Comissão de Educação e Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia foi suspensa, sem previsão de retorno, após o Coronel pedir para que Beatriz, que é presidente  da
comissão, ficasse em silêncio.

A confusão começou após o deputado fugir do tema que estava sendo discutido na reunião. Depois disso, a
presidente Beatriz Cerqueira  pediu que o deputado voltasse ao tema, quando ele respondeu que não aceitaria ser
pautado por ela e a ordenou que ficasse em silêncio. "Fica caladinha", teria dito o deputado.

A deputada Beatriz Cerqueira  respondeu ao ataque durante a sessão em plenário. "Não vou deixar que a violência
contra as mulheres seja naturalizada. Nenhum homem tem o direito de dizer a uma mulher para calar a boca, nem ficar
caladinha, nem ficar caladona. E não importa a patente do homem, seja ele coronel - se referindo ao deputado -,
bombeiro pedreiro etc. Nenhum homem tem dinheiro de fazer isso", disse Beatriz.

Logo após a fala de Beatriz, o deputado Coronel Sandro se defendeu e disse que a fala foi dirigida aos deputados
que estavam na mesa, e não à Beatriz.

"Eu sou um apaziguador e não posso permitir inverdades. Tivemos um conflito na comissão, eu estava defendendo o
meu direito de falar. Se há uma coisa sagrada é o direito de fala e eu fui interrompido e cerceado. Para defender meu
direito de concluir raciocínio, eu disse: 'quando alguém fala, os outros tem que ouvir, caladinhos'", se defendeu o
deputado.

Ainda segundo ele, a deputada teria transforma a fala em um ato de violência contra a mulher. "Pelo amor de Deus,
comigo não. Os fatos não comprovam isso. Essa falsa narrativa só prova que muitos, especialmente o PT, usam da
vitimização falsa para tentar comover as pessoas. Eu não pratico violência contra a mulher", disse.

Pavio curto

O deputado é conhecido nos corredores da Casa por ser um sujeito "estourado" e de pavio curto. Não é a primeira vez
que ele é acusado de ser truculento.

Segundo interlocutores, o deputado Coronel Sandro  tem agido de maneira truculenta com os colegas da casa e,
também, com populares durante audiências públicas.

Na primeira sessão da comissão de Educação, na quarta-feira (20), o deputado também se exaltou e, em um dos
momentos, chegou a ser vaiado pelos professores que participavam da reunião, após criticar os profissionais de
"doutrinadores".

Já nesta quinta-feira (21), durante a audiência pública sobre as barragens de rejeitos de mineiro em Minas, o Coronel
também se exaltou com um dos participantes. Os representantes do meio ambiente e vítimas que estavam no local
pediram para que a população fosse ouvida antes dos parlamentares, foi quando a confusão começou.

Enquanto os populares discutiam, o deputado pediu que as pessoas fizessem silêncio para que ele concluísse sua fala,
fato que elevou os ânimos no local. "Isso é uma audiência pública, e você está pedindo que o povo se cale,
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deputado?", questionou um dos manifestantes ao parlamentar.

Ao BHAZ, o deputado negou a fama de pavio curto e disse ser tranquilo. "O que eu defendo é que todos os
parlamentares tenham a importância de suas funções reconhecidas. O que aconteceu na reunião sobre as barragens é
que um dos sujeitos estava impedindo os deputados  de exercerem suas atividades. Ele estava atrapalhando a
sessão. E, para defender direitos, eu sou bom de briga, sejam os meus ou de qualquer outro parlamentar".

Coronel x Beatriz

Antes mesmo de começar o mandato dos deputados , em dezembro de 2018, Beatriz apresentou ao procurador geral
de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, uma representação contra uma fala de Coronel Sandro .

Na época, ele disse que sua principal função na Casa seria exterminar a esquerda no campo das ideias.

"Não podemos naturalizar a violência como forma de fazer política. Não naturalizar significa questionar, problematizar
sempre. Não fui eleita deputada estadual para aceitar ser exterminada", disse Beatriz na época.

Nessa quinta, o deputado voltou a afirmar, desta vez em plenário, que "exterminar a esquerda no campo ideológico" é a
sua casa. "O Ministério Público entendeu que minha fala não incita a violência, é apenas liberdade de expressão", disse
à reportagem.

O BHAZ tentou contato com a deputada Beatriz Cerqueira , contudo, até o fechamento desta matéria, não obteve
retorno.

Comentários
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G1
Título: Discussão sobre projeto das barragens tem bate-boca na Assembleia de Minas Gerais

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Ambientalistas reclamaram que o texto não estava disponível para ser analisado. No fim da tarde, o projeto foi
publicado no site da ALMG.

Esta quinta-feira foi tumultuada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Participantes de movimentos
sociais participaram de uma audiência pública para discutir o projeto que trata de regras mais rígidas para a mineração
no estado. Mas o rascunho do projeto não foi disponibilizado e levantou dúvidas quanto ao conteúdo. Sem conhecer o
texto, ambientalistas confrontaram os parlamentares. A audiência começou com bate-boca.

"O que está acontecendo aqui hoje é muito claro. É uma estratégia de deputados  desta Casa de fingir que vão
aprovar finalmente uma proteção de segurança de barragens e mentindo para a população, porque se nem divulgam o
texto com antecedência para gente ver se tudo o que está no 5316 está no texto. E se por acaso tem uma coisa
melhor, isso é uma estratégia grave, violenta, ilegal e nós não vamos aceitar. Isso é muito grave depois de duas
tragédias", disse a ambientalista Maria Tereza Corujo.

Para a promotora Gisele Ribeiro, o texto precisa ser discutido. "A urgência na aprovação da lei, o Ministério Público não
entende que não prescinde da participação democrática popular", disse ela.

Após a polêmica, o texto foi publicado no site da ALMG.

Durante todo o dia a Comissão de Administração Pública  recebeu sugestões de movimentos sociais, do Ministério
Público, de órgãos ambientais e de deputados .

Segundo a comissão, as propostas vão ajudar na elaboração de um relatório do projeto de lei sobre o licenciamento
ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais.

O projeto já está tramitando em regime de urgência na ALMG. Com isso todos os prazos de discussão e votação
caíram pela metade e o projeto passou a ter prioridade.

Mas muita gente não concorda com esta urgência alegando que não dá para aprovar, a toque de caixa, um projeto tão
importante para o estado.

"Eu quero sentar, estudar e conhecer o projeto e quero que a sociedade civil tenha conhecimento do que está sendo
discutido na casa. Por isso a gente pediu este tempo para fazer um comparativo dos dois projetos e apresentar uma
proposta sólida para sociedade mineira", disse o deputado João Vitor Xavier (PSDB).

O relator João Magalhães  (MDB) disse que uma nova reunião extraordinária está prevista para às 11h, nesta
sexta-feira (23), com expectativa de votação do parecer definitivo do relatório para que o projeto possa ir a plenário no
mesmo dia.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Projeto de reforma administrativa será teste para governo no Legislativo - 20h40

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de reforma administrativa do Estado enviada pelo governador Romeu Zema (Novo) à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai dar um indicativo de como a base vai se comportar. Hoje, é dito por
deputados  estaduais que a falta de traquejo do empresário com os políticos tem atrapalhado o trabalho dos líderes do
Executivo na Casa e feito com que seja inviável formar um grupo sólido. Pelas contas dos políticos, Zema não teria
apoio nem mesmo de um terço dos 77 deputados  da Casa.Um desentendimento tomou conta na manhã dessa
quinta-feira da reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG). A discussão foi entre a presidente do colegiado, Beatriz Cerqueira (PT), e o deputado Coronel
Sandro  (PSL). O parlamentar chegou a dizer na reunião para que a petista ficasse "caladinha" enquanto ele estivesse
falando.
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TV Globo
Título: Mineração em MG - 19h34

Editoria: MGTV 2ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

A quinta-feira foi tumultuada na Assembleia Legislativa . Participantes de movimentos sociais participaram de uma
audiência pública para discutir o projeto de regras mais rígidas par a mineração no Estado, mas o rascunho do projeto
não foi disponibilizado e levantou dúvidas quanto ao conteúdo. Sem conhecer o texto, ambientalistas confrontaram os
parlamentares. Menciona a Comissão de Administração Pública . Entrevista: Maria Tereza Corujo (ambientalista);
Gisele Ribeiro (promotora de Justiça); João Vítor Xavier (deputado - PSBD); João Magalhães (deputado - MDB);
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Rádio Super Notícia FM
Título: Assembleia de Minas foca multas e deixa 'CPI da Lama' para Congresso - 20h18

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Luiz Humberto
Carneiro  (PSDB), afirmou ontem que a "CPI da Lama" não é prioridade na Casa neste momento. Segundo ele, agora,
o esforço dos parlamentares deve estar na aprovação do substitutivo do Projeto de Lei, que pretende endurecer a
legislação ambiental.No encontro com o prefeito de Brumadinho, ficou definido que os deputados  vão enviar um
ofício ao governador solicitando que todos os repasses do Estado devidos ao município sejam pagos
imediatamente.Segundo o líder de governo, o valor devido pelo Estado ao município é de R$ 23 milhões.
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Record
Título: Projeto alterado - Confusão em audiência sobre barragens - 18h52

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Confusão hoje na Assembleia Legislativa  de Minas. Na audiência sobre alterações no projeto de lei que trata de de
barragens, ambientalistas e alguns deputados  reclamaram que o texto não foi disponibilizado a tempo de ser
analisado. Entrevista: Maria Tereza (ambientalista); João Magalhães (deputado estadual); João Vitor  Xavier
(deputado estadual); Avimar de Melo Barcelos (prefeito de Brumadinho).
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Itatiaia
Título: Deputados mineiros mantém expectativa de votar em projeto de segurança de barragens

em segundo turno amanhã - 19h16
Editoria: Jornal da Itatiaia Noite

Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Deve ser distribuído em instantes na Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  o
substitutivo apresentado pelo relator, deputado João Magalhães , do MDB, em relação ao projeto de segurança das
barragens. Terminou agora a pouco uma reunião do colégio de líderes onde as questões foram alinhadas. De acordo
com os deputados , o projeto que será distribuído agora foi feito a partir do Mar de Lama Nunca Mais proposto pelo
Ministério Público e também acatou sugestões da sociedade civil. Hoje, durante todo o dia, ambientalistas estiveram na
Assembleia Legislativa  acompanhando, inclusive, uma audiência pública que foi realizada na parte da manhã e teve
confusão e bate boca. Depois da audiência, dentro da reunião da Comissão de Administração Pública , o processo
foi suspenso e a reunião foi retomada agora à noite.
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Rede Minas
Título: Nova lei para mineração - 19h15

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Especialistas criticam projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais.Entrevistados: Maria
Teresa Corujo (ambientalista) ; Joceli Andrioli (Movimento Atingidos por Barragens) ; João Vitor  Xavier (dep. Estadual
PSDB) ; Avimar de Melo Barcelos (perfeito de Brumadinho).
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Itatiaia
Título: Reunião Extraordinária - 17h55

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Deve começar em instantes aqui na Assembleia Legislativa a reunião extraordinária da Comissão de
Administração Pública  para distribuição em avulso do projeto substitutivo ao de segurança das barragens. A
distribuição será feita pelo presidente e relator Deputado João Magalhães  do MDB. Terminou a poucos minutos a
reunião do colégio de líderes onde as definições foram tomadas. Depois da distribuição em avulso hoje, amanhã os
deputados devem votar o projeto em plenário em 2º turno.
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Inconfidência FM
Título: Brumadinho e Mariana reclamam de repasse de multa aplicada a Vale pelo Governo do

Estado por rompimento de barragem - 18h48
Editoria: Jornal da Inconfidência

Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Brumadinho e Mariana, municípios diretamente atingidos pelo rompimento de barragens de rejeitos, querem receber
uma parcela maior da multa aplicada pelo governo do estado as mineradoras Vale e Samarco por causa dos desastres.
No caso de Mariana, mesmo 3 anos depois do rompimento, a prefeitura alega que não recebeu parte do dinheiro.
Nessa quinta feira, o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo, se reuniu com deputados  estaduais para reivindicar
mais ajuda financeira a cidade. Pela tragédia em Mariana o governo do estado multou a Samarco em R$112 milhões
mas a empresa recorreu na justiça e ainda não houve uma decisão final Entrevista: Avimar de Melo - PV - Prefeito de
Brumadinho, Alencar da Silveira Júnior  - deputado estadual - PDT, Luis Humberto - deputado estadual - PSDB -
líder do Governo na Assembleia.
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Texto 'ideal' apresentado pelo MPMG não integra Projeto de Lei que tramita na ALMG, diz

promotora
Editoria: Horizontes

Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O Projeto de Lei (PL) apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em julho de 2016, nomeado "Mar
de Lama Nunca Mais" e que visava evitar novas tragédias envolvendo estruturas de mineradoras em Minas Gerais,
teria sido deixado de fora do PL 3.676/16, que tramita na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A
afirmação foi feita pela promotora Giselle Ribeiro, integrante da Força-Tarefa do caso Brumadinho, durante Audiência
Pública realizada nesta quinta-feira (21).

O projeto que era alvo da discussão promovida na Assembleia, é de autoria da Comissão Extraordinária de
Barragens , que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado. Entretanto, segundo
Giselle, atualmente, o texto que reflete o projeto "Mar de Lama Nunca Mais" não está incluído no PL 3.676. "Hoje o
texto que reflete o que foi discutido com a população está no PL 5.316, de 2018. Esse é o texto que o Ministério Público
reconhece como ideal para a segurança das barragens", afirmou a promotora de Justiça.

A audiência, de iniciativa da Comissão de Administração Pública  da ALMG, contou também com a participação de
representantes de movimentos sociais. Segundo a casa, "o objetivo da audiência é justamente ampliar a discussão do
novo texto, a fim de consolidar novos avanços com relação à legislação que regulamenta a atividade minerária".

Para a promotora, um marco regulatório efetivo e democrático para a segurança das barragens deve levar em conta o
projeto do MPMG, com todos os pontos discutidos com a sociedade. "Não basta qualquer lei, é preciso que ela tenha
sido democraticamente construída e tecnicamente adequada, com pontos mais restritivos do que os que estão na
legislação de hoje em dia", afirmou Giselle Ribeiro.

De comissão em comissão

Desde que foi apresentado na ALMG pelo MPMG até o ano de 2017, o projeto de lei "Mar de Lama Nunca Mais" já
passou por mais de cinco comissões da casa e novamente por outras duas comissões  da assembleia em 2018.
Neste meio tempo, a Comissão de Constiuição e Justiça acabou engoblando um outro PL por serem "similares", o que
foi considerado um equívoco para Lanchotti. Com isso, o MPMG protocolou na Comissão de Meio Ambiente uma Nota
Técnica que apontava que o projeto apresentado pela força-tarefa trazia medidas mais efetivas para a segurança de
barragens.

Se não bastasse, um substitutivo ao PL apresentado pelos promotores foi apresentado pelos deputados , porém, a
sociedade civil e o Ministério Público mineiro questionaram a medida, uma vez que o novo texto acabaria deminuindo a
efetividade da proposta original. "Foi então que o deputado João Vítor  Xavier, tentando conciliar os interesses, tomou
a frente do assunto", afirma o MPMG.

Se reunindo com representantes do órgão, do Ibama e da sociedade civil, o parlamentar conseguiu elaborar um novo
Substitutivo. "Houve na época uma coisa muito difícil de acontecer: um consenso entre esses órgãos dizendo que o
novo texto era um marco regulatório ideal para o estado", afirmou Lanchotti. Porém, o novo texto acabou rejeitado em
julho de 2018 pela Comissão de Minas e Energia .

Desde então, o PL avançou para a Comissão de Administração Pública  com o texto original, mas acabou
paralisado após pressão de ONGs e da sociedade civil, que pediam aprovação do substitutivo recusado pela outra
comissão. Reuniões foram feitas reuniões na ALMG no ano passado, porém, não houveram avanços e, agora, uma
nova tragédia em Brumadinho, desta vez com um número de mortos muito superior, acabou por demonstrar da pior
maneira a importância do projeto que segue sem ser aprovado pelos deputados do Estado.
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Leia mais:

Funed captura mosquitos em Brumadinho para monitorar possível aumento de doenças

Brumadinho: bombeiros localizam corpo na área do almoxarifado da Vale

Justiça mineira nega habeas corpus aos oito funcionários da Vale, que seguem presos
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Portal EM
Título: Assembleia Legislativa se nega a informar dados sobre a folha de pagamentos para o TCE

de Minas
Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

De acordo com o órgão, já foram feitas várias notificações ao Legislativo, que terá 90 dias para prestar informações,
sob pena de uma inspeção extraordinária por técnicos do TCE
De acordo com o conselheiro Claudio Terrão, a omissão dos dados pode configurar 'obstrução ao exercício do controle
externo'

Há três anos o Tribunal de Contas do Estado (TCE) tenta, sem sucesso, obter dados detalhados sobre a folha de
pagamentos da Assembleia Legislativa . Depois de várias notificações encaminhadas à Casa, desta vez o órgão
determinou um prazo improrrogável de 90 dias para a regularização da situação, sob pena de realização de uma
inspeção extraordinária para obtenção dos dados in loco. De acordo com o site do Legislativo, em janeiro os salários de
servidores e deputados e os demais encargos custaram aos cofres públicos R$ 82.177.393,17.

A medida foi aprovada por unanimidade no último dia 13, durante sessão plenária no TCE. Os conselheiros aprovaram
um relatório assinado pelo conselheiro Cláudio Terrão, tratando do assunto.

"Ressalta-se que a omissão no envio das informações necessárias à consolidação do CAPMG, inviabilizam a
realização de ações relevantes desta Corte, podendo configurar obstrução ao exercício do controle externo", diz o
texto.

Os dados são necessários para a consolidação do Cadastro de Agentes Públicos do Estado e municípios de Minas
Gerais (CAPMG). Instituído pelo TCE em 2015, o cadastro foi regulamentado pelas instruções normativas 04/15, 03/16,
06/16 e 01/17, que determinam a obrigação aos gestores de encaminhar ao órgão as informações sobre os gastos com
pessoal a partir do exercício de 2015.

As informações devem ser prestadas no último dia do mês subsequente ao mês a que se referem. De acordo com o
relatório, o primeiro pedido de informações é datado de 31 de maio de 2016, e desde então o prazo para a
apresentação dos dados foi prorrogado sete vezes, o último em 30 de setembro de 2018. A nova prorrogação prevê um
prazo de 90 dias contados a partir de 13 de fevereiro.

No relatório, o conselheiro Cláudio Mourão alega que os dados são importantes para o acompanhamento de
informações como o acúmulo ilícito de cargos, empregos ou funções públicas; o recebimento indevido de remuneração
ou benefícios previdenciários por pessoas falecidas; e o pagamento de remuneração superior ao teto constitucional.

A assessoria de imprensa da Assembleia ainda não se manifestou sobre o assunto.

Inadimplência De acordo com o TCE, também estão inadimplentes com o CAPMG a Rádio Novo Tempo FM de
Capinópolis, Empresa de Desenvolvimento de Itabira (ITAURB), Empresa Municipal de Mecanização Agrícola -
EMMAG de Ituiutaba, Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (EMPAV) de Juiz de Fora, Empresa
Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (ESURB) de Montes Claros, Águas Minerais Poços de Caldas Ltda.,
Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel)e Companhia Regional de Habitação de Sete Lagoas
(Cohasa). Os dados não enviados se referem ao exercício de 2017.
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Portal O Tempo
Título: ALMG suspende reunião que discutira projeto 'Mar de Lama Nunca Mais'

Editoria: Cidades
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O pedido foi realizado após o parecer do atual relator, deputado João Magalhães  (MDB), apresentar alterações não
informadas antecipadamente aos demais parlamentares e representantes da sociedade civil

Está suspensa a reunião pública que vai discutir mudanças realizadas no texto do projeto de lei "Mar de Lama Nunca
Mais", marcada para a manhã desta quinta-feira (21), na Assembleia Legislativa , região Centro-Sul da capital. De
acordo com o deputado João Vitor Xavier (PSDB), o pedido foi realizado após o parecer do atual relator, deputado
João Magalhães  (MDB), apresentar alterações não informadas antecipadamente aos demais parlamentares e
representantes da sociedade civil que participam da discussão.

Cerca de 16 deputados  compõem a mesa, sem previsão de horário para retomar os debates do substitutivo aprovado
em primeiro turno. O documento foi alvo de críticas por parte do Ministério Público de Minas Gerais por possíveis
alterações que flexibilizariam o licenciamento de barragens, vetariam a participação popular do parecer, além da retirar
obrigações relativas à fiscalização de barragens, bem como o pagamento de um caução. O documento com as
alterações, que culminaram na suspensão da reunião, ainda não foi repassado à imprensa.

Durante o período em que a sessão foi interrompida, o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo (PV), conversou com
deputados  mineiros na manhã desta quinta-feira (21) para pleitear a incorporação de pedidos de repasse de R$23
milhões atrasados por parte do governo estadual, e recebimento de 50% do total de multas que forem pagas ao
Estado, relacionadas as tragédias envolvendo a mineradora Vale ao Projeto de Lei 3.676/2016, que tramita na Casa
desde 2016.

De acordo com Melo, a economia de Brumadinho depende 80% da mineração. Com a paralisação das atividades de
empresas do ramo, o município amarga prejuízos. "A cidade esta quebrada. São alunos da faculdade abandonando os
cursos, o Inhotim foi muito impactado, com redução de quase 90% de visitantes desde o rompimento da barragem, o
comércio da cidade está morto. Se o governador não nos ajudar, a cidade vai fechar as portas", lamentou.

A expectativa é de que em até 24 horas a solicitação do prefeito seja incluída ao PL 3.676. A votação, solicitada em
caráter de urgência pelo relator, deve ocorrer ainda nesta semana.

Mariana

O prefeito de Mariana, Duarte Junior (PPS), também compareceu a audiência pública para, a exemplo do gestor
municipal de Brumadinho, Avimar de Melo (PV), solicitar que seja incluído ao projeto de Lei 3.676/2016 o pedido de
repasses do Estado ao município, que não estariam sendo depositados.

"São R$ 32 milhões. Sabemos das dificuldades que o Estado enfrenta, mas a cidade foi palco de um crime ambiental
que arrasou a economia. Tivemos um rombo de 35% da receita desde Fundão", contabilizou.

Outro ponto citado pelo prefeito foi o descumprimento de acordo firmado, segundo Junior, com o então governador
Fernando Pimentel (PT) relativo a multa paga pela Samarco, responsável pela barragem que se rompeu em Mariana
em 2015.

"Eu estive pessoalmente com ele. A Samarco paga multa de R$ 120 milhões ao Estado. Há quase um ano é
depositado R$ 3 milhões todo mês. O combinado era repassar, do total, R$ 30 milhões a Mariana, e nem um real foi
destinado a cidade. O compromisso não é do Pimentel, é do governo. Aguardo posicionamento do governador Romeu
Zema que deve nos dar uma resposta dentro de 15 dias", afirmou.
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Itatiaia
Título: Bate boca na comissão de educação - 17h02

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Depois do embate ideológico na comissão de direitos humanos , o deputado Coronel Sandro  do PSL se envolveu
hoje em um bate boca com a deputada Beatriz Cerqueira  do PT agora a pouco na Comissão de Educação presidida
por ela. Ao tomar a palavra para encaminhar um requerimento do deputado Dalmo Ribeiro  do PSDB relacionado a
remuneração de servidor público, o deputado Coronel Sandro  fez um discurso de crítica à esquerda e no meio da
fala repreendeu outro colega Deputado que fez um comentário na mesa e aí o bate-boca teve início.
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Itatiaia
Título: Tragédia em Mariana e Brumadinho - 16h53

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Falando dos 3 anos da tragédia de Mariana e dos problemas que Brumadinho pode sofrer. O estado aplicou uma multa
de R$ 120 milhões na Samarco. O prefeito de Mariana Duarte Júnior fala que o que a Assembleia Legislativa  está
discutindo é extremamente importante para o futuro das cidades mineradoras. Entrevista: Duarte Júnior - Prefeito de
Mariana.
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Itatiaia
Título: Riscos de rompimento de barragens - 16h27
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Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O deputado Alencar da Silveira Júnior  fala que a Vale tem que ter responsabilidade e tem que pagar os prejuízos
das pessoas de Itabirito que está sendo prejudicada devido a interdição da BR 356 que dá acesso a Belo Horizonte.
Fala do projeto de lei que a Assembleia Legislativa  está votando para favorecer os atingidos das barragens. Fala
que uma emenda da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  em que as multas que forem aplicadas por problema
ambiental, obrigue que 50% dela fique no município. Fala da cidade Mariana que está com uma situação crítica e com
os atrasos da Samarco em pagar as multas. Entrevista: Deputado Alencar da Silveira Júnior - PDT - 3º vice
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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Record
Título: Confusão em audiência sobre barragens - 14h30

Editoria: Balanço Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Teve uma confusão na Assembleia de Minas  na audiência pública sobre alterações no projeto de lei que trata de
barragens, ambientalistas e alguns deputados  reclamaram que o texto não foi disponibilizado a tempo de ser
analisada. O projeto lei foi protocolado em julho de 2016, depois de uma iniciativa popular que conseguiu 56 mil
assinaturas fruto da campanha Mar de Lama Nunca Mais, são propostas com critérios para aumentar a segurança na
construção das barragens, aumentar a segurança das comunidades vizinhas e principalmente ter mais rigor na
fiscalização das mineradoras.  Entrevista: Maria Tereza Corujo- ambientalista, João Magalhães - deputado estadual,
João Vitor Xavier- deputado estadual PSDB, Ávimar de Melo Barcelos - prefeito de Brumadinho.
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Itatiaia
Título: Projeto de segurança das barragens - 16h03

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Terminou agora a pouco na Assembleia Legislativa  a audiência pública que começou na parte da manhã e já deu
confusão para discutir o projeto de segurança das barragens. A audiência na verdade terminou mas a reunião da
Comissão de Administração Pública  na qual era realizado o debate está apenas suspensa. Ainda não há
apresentação de um substitutivo para o projeto de segurança das barragens. Os ambientalistas querem mais tempo
para discutir e os deputados ainda não se posicionaram sobre o assunto, principalmente o presidente da
Comissão de Administração Pública , deputado João Magalhães  do MDB que é o relator que disse que o parecer
dele, o substitutivo ainda não está pronto.

impresso em 04/03/2019 às 11:49 24 de 294

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/781198/20190221_190307-20190221_190402.mp3?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1558554223&Signature=et8cVKJqT7%2BSWo5o%2FaPtXCR6i1o%3D
http://www.interclip.com.br/


Itatiaia
Título: Substitutivo projeto de lei de segurança das barragens - 14h01
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Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

A audiência pública que teve bate boca e confusão agora a pouco na Assembleia Legislativa  ainda não acabou,
ainda hoje o presidente da comissão de administração pública , deputado João Magalhães  do MDB, que realiza
o debate deve apresentar substitutivo projeto de lei de segurança das barragens e ao objetivo de votá-lo ainda hoje na
comissão.
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Itatiaia
Título: Bate boca na Assembleia - 13h56

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Ânimos exaltados, bate boca e barraco a pouco na audiência de administração pública da Assembleia, sobre as
propostas que aumentam o rigor no funcionamento e fiscalização de barragens em Minas. O estopim para as
discussões acaloradas entre deputados  e movimentos sociais foi a ordem de fala de cada participante do encontro.
Às 14h30 está marcada uma reunião da Comissão de Administração Pública , a expectativa é de que haja um
acordo para reunir em um só projeto todas as propostas que aumentam a segurança de barragens.
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Título: Titane comenta sobre gravação de disco em Congonhas- 13h03

Editoria: Chamada Geral
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Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Chamada Geral recebe dupla Titane e o pianista Túlio Mourão. Titane fala do disco Paixão e Fé que foi gravado em
Congonhas. Eduardo Costa comenta que o João Vitor  Xavier que é deputado falou uma frase que ele gostou muito,
Mariana matou dezenas, Brumadinho matou centenas se acontecer em Congonhas vai matar milhares.
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Itatiaia
Título: A situação das cidades atingidas pelo rompimento de barragens mobiliza hoje a Assembleia

Legislativa -12H51
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Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Enquanto deputados  estaduais realizavam audiência pública na Assembleia para discutir o projeto que aumenta o
rigor do funcionamento e fiscalização das barragens, o prefeito de Brumadinho Ávimar de Melo se reuniu com
parlamentares da mesa diretora e líderes de partido na casa. Ficou definido que os deputados  vão elaborar um
projeto de lei para destinar 50% de multas aplicadas a minerados no estado aos municípios atingidos por desastres
como o rompimento de barragens, no caso de Brumadinho a cidade poderia receber R$ 50 milhões a proposta poderia
privilegiar Mariana, atingida pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015. O prefeito veio também pedir apoio dos
deputados  para que o governador Romeu Zema cumpra a promessa de pagar a dívida de R$ 23 milhões com
Brumadinho. Entrevista: Ávimar de Melo - prefeito de Brumadinho.
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Sete Lagoas
Título: Coronel Kerley Almeida, chefe do Comando de Policiamento da Capital, é a nova

comandante da 19ª RPM
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

A coronel Kerley da Silva Almeida será a nova comandante da Décima Nona Região de Polícia Militar de Minas Gerais
(19ª RPM). A militar que ainda chefia o Estado-Maior do Comando de Policiamento da Capital (CPC), Belo Horizonte,
assumirá o cargo em breve.

A informação foi confirmada pelo chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, major Flávio Santiago.

Segundo o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), tenente-coronel Luiz Marinho, ainda não há
previsão de data para a posse oficial.

O ex-comandante da regional era o coronel Charles Generoso Baracho, que assumiu na última sexta-feira (15), o cargo
de Assessor Militar da PM na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Por Nubya Oliveira
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Os Novos Inconfindentes - BH (MG)
Título: Relator vê homofobia como crime de racismo, julgamento segue amanhã - Os Novos

Inconfidentes
Editoria: Notícias
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Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

O Supremo Tribunal Federal vai continuar nesta quinta-feira (21/02/19) ao julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADO) 26 de 2012 e do Mandado de Injunção (MI) 4733; ambas petições pretendem,
respectivamente, que o STF reconheça uma suposta omissão do Congresso Nacional em não editar uma lei para
criminalizar a LBGTfobia e a inclusão na legislação brasileira da punição para crimes contra o segmento LGBT.

Nesta quarta-feira (20/02/19), o relator das duas matérias, ministro Celso de Melo, votou a favor do MI, impetrado pela
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT). Em seu voto, ele reconheceu a homofobia e a
transfobia, ambas formas de violência aos LGBTs, como crimes similares ao de racismo.

"Os LGBTs estão expostos à violência. O Estado deve amparar os grupos expostos à violência e reprimir as injustiças.
De nada valerão os direitos se eles não tiveram apoio do poder público", argumentou Celso de Melo.

A ADO foi impetrada pelo Partido Popular Socialista (PPS), e ainda não teve o voto do ministro.
O deputado estadual Léo Portela  (PR), defensor de pautas vinculados aos valores cristãos, afirma que o processo

em discussão é um ativismo judicial. Para ele, a criminalização da LGBTfobia deve correr nas instâncias legislativas
"sem interferência do judiciário". "Precisamos ter medidas possíveis para acabar com as discriminação? É claro, porém
esse processo deve percorrer os caminhos no Legislativo", afirmou.
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Publicado: 20-02-2019 Link para a Notícia

Na manhã desta quarta-feira (20), o deputado Raul Belém (PSC) recebeu em seu gabinete o presidente  da
Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA), Cláudio Morales Garcia e o vice- presidente , João Alberto. Na
oportunidade, o parlamentar foi convidado para participar da Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura, evento
realizado pela ACA, que ocorrerá em Araguari/MG, durante dos dias 19, 20 e 21 de março de 2019. O evento é
considerado um dos maiores e mais importantes da cafeicultura brasileira. São cerca de 90 stands onde empresas do
agronegócio têm a oportunidade de expor novidades sobre sistemas de irrigação, insumos, máquinas, implementos
agrícolas, entre outros.

Marcelo Queiroga de Castro Tito

Gabinete do Deputado Raul Belém

(31) 2108-5350
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) estuda apresentar ainda neste mês uma
deliberação que extingue o pagamento do auxílio-moradia a deputados  que possuem residência em Belo Horizonte.
A informação foi confirmada pelo terceiro vice- presidente da Casa, deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT).

A economia com o fim do benefício pode chegar perto de R$ 2 milhões por ano. Só em janeiro de 2018 foram R$
173.640,55 para custear a moradia dos parlamentares na capital. A despesa com esse benefício em 2018 foi de R$
2.050.389.

A Assembleia não informou quais deputados  receberam o auxílio no primeiro mês do ano. Se o montante gasto em
janeiro for dividido pelo valor fixo do benefício, chega-se a 39 parlamentares. A Casa não informou também quantos
deputados teriam direito ao recursos por residirem em outros municípios.

Atualmente, o parlamentar tem direito a requerer R$ 4.377,73 - valor mais de quatro vezes superior ao salário mínimo,
que é de R$ 998 - de auxílio-moradia, conforme critério adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela
Procuradoria Geral da República (PGR). Mas, por decisão do próprio CNJ, quem tem imóvel residencial na cidade onde
trabalha não tem direito ao benefício, regra que teria que ser seguida pelo Legislativo mineiro.

Mesmo com uma economia irrisória perto do orçamento previsto para a Assembleia em 2019, que é de R$1,64 bilhão,
deputados  que defendem o fim do auxílio pregam a medida como necessária, tendo em vista o atual cenário
econômico do país.

"É simbólico, mas isso é importante. É uma maneira de mostramos para a sociedade que estamos solidários ao
momento que o país está vivendo. Entendo que, com o que o Brasil e o Estado estão passando, como por exemplo o
atraso no salário dos servidores, o ideal seja extinguir o pagamento desse benefício", afirmou o deputado estadual
João Vítor Xavier (PSDB). Em seu terceiro mandato, ele afirma nunca ter requerido o auxílio.

Também contrária ao pagamento da benesse, a deputada estadual Marília Campos  chegou a propor um projeto de
lei que contempla o fim do auxílio-moradia e de outros privilégios.

"Temos que acabar com esses penduricalhos, com essas regalias dos parlamentares. Temos que fazer uma campanha
de sensibilização dos parlamentares. Com essa conjuntura que estamos vivendo, ter esse pagamento é um absurdo",
completou.

Marília Campos  também comentou os possíveis destinos da verba que seria economizada, já que, por lei, o recurso
não pode ser realocada para outro setor, permanecendo no orçamento da Assembleia.

"A Assembleia pode gastar menos e devolver o que sobrar do orçamento para o Executivo, que pode utilizar em outros
setores. Eu também acredito que a credibilidade do político vai passar pela diminuição também do custo da política,
que é muito alto. Se o Legislativo diminuir esse orçamento, vai ser exemplo para o Ministério Público e para o
Judiciário".

Decisão do STF derrubou justificativa legal do benefício

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a extinção do pagamento do auxílio-moradia para juízes
e desembargadores, em novembro do ano passado, também pressiona a Mesa Diretora da ALMG a dar fim ao
benefício em Minas.
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Isso porque a deliberação do STF deixou o Legislativo sem justificativa legal para manter o pagamento do privilégio, já
que os contracheques e benefícios entre os poderes são vinculados, conforme estipula a Constituição Federal.

Apesar da tendência do término do auxílio-moradia, o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior  (PDT), terceiro
vice- presidente da Mesa Diretora, explicou que o benefício será mesmo mantido em alguns casos.

"Estamos vendo o que está havendo em Brasília, no Judiciário, mas a tendência é que aquele que não tenha moradia
própria em Belo Horizonte tenha direito a esse benefício. Sou favorável ao fim do pagamento pra quem tem moradia na
capital, mas para quem só tem residência no interior, e vem exercer o mandato, nesse caso, vale ter o benefício",
explicou Alencar. Ele confirmou que a expectativa é que a Mesa Diretora expeça a deliberação extinguindo o
auxílio-moradia na Casa ainda em fevereiro.

Segundo Alencar, antes mesmo da extinção do auxílio-moradia entrar em pauta, a maioria dos parlamentares já abria
mão do benefício. "Muitos ( deputados ) já não recebiam há muito tempo. Temos 60 ou 70 que já não recebiam no
último mandato".

Apesar de ter residência em Belo Horizonte, Alencar afirmou que optou em receber o auxílio esse mês, mas que doou o
valor para uma instituição de caridade em Itabirito, na região Central do Estado.

Grupo de trabalho é criado para avaliar impacto no TJMG

Com a decisão do Superior Tribunal Federal (STF) no dia 26 de novembro de 2018, que extinguiu o pagamento do
auxílio-moradia para juízes e desembargadores, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) constituiu um grupo de
trabalho para analisar a medida e suas consequências. Somente após a conclusão do estudo será possível saber a
economia que o fim do benefício vai gerar ao orçamento do Judiciário mineiro. O trabalho vai apontar ainda quantos
magistrados deixaram de receber e quantos serão contemplado com o auxílio diante das regras atuais.

Segundo estipulado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o benefício pode ser concedido aos magistrados que
respondem por mais de uma comarca, portanto geralmente precisam residir fora de suas cidades de origem.

De acordo com dados da assessoria de comunicação do TJMG, o gasto com o auxílio-moradia para os 1.103
magistrados do Estado foi de R$ 48.897.208,17 de janeiro a novembro do ano passado, quando foi suspenso pelo STF.
Por mês, o valor desembolsado pelo tribunal mineiro foi de R$ 4.434.640,49.
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Por Dentro de Tudo
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O número de consumidores que comparecem aos procons em busca de ajuda para quitar seus débitos com instituições
financeiras cresce a cada ano. Diante dessa situação, o Procon da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG)
e o Procon da Prefeitura de Belo Horizonte tomaram a iniciativa de convidar os principais bancos brasileiros para um
mutirão de negociação de dívidas em atraso. O mutirão acontece durante a Semana do Consumidor, que vai de 11 a
15 de março/2019.

As instituições financeiras que participarão da iniciativa são: Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Bradesco e BMG. Para participar do mutirão, os consumidores deverão se cadastrar entre os dias 20 e 28 de
fevereiro/2019. Para isso, é necessário ligar para o número (31) 2108-3460 no horário das 13 às 17 horas, ou enviar
um e-mail para mutirao.dividas@almg.gov.br , informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco (apenas
um) com o qual pretende negociar sua dívida.

Mensagens incompletas não serão consideradas, por isso o Procon sugere que os consumidores interessados em
participar do mutirão fiquem atentos às informações necessárias (nome completo, CPF, telefone de contato e nome do
banco). As listas serão enviadas para os bancos e, em seguida, as próprias instituições entrarão em contato com os
clientes cadastrados para agendar a data e o horário do atendimento.

De acordo com o coordenador do Procon Assembleia , Marcelo Barbosa , "hoje, de cada dez pessoas que
comparecem ao Procon, seis estão endividadas. É uma situação muito grave, na medida em que um orçamento
corroído por dívidas traz consequências dramáticas para toda a família. Ao tomar um empréstimo, o consumidor nem
sempre tem consciência do rombo que esse ato pode provocar no seu orçamento, em razão dos juros que são
cobrados".

Segundo dados estimados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC), o número total de negativados no Brasil chegou a 62,4 milhões de CPFs em outubro de 2018, o que representa
40,6% da população adulta. O quadro é ainda mais dramático quando se constata que 5,4 milhões de inadimplentes
têm acima de 65 anos de idade. De acordo com a pesquisa, a maior parte das dívidas se refere ao setor financeiro
(cartão de crédito, cheque especial e empréstimos)

Estatísticas do Procon Assembleia  revelam que, de 2015 a 2018, triplicou o número de reclamações referentes a
empréstimos nas modalidades consignado e pessoal. "Esse problema e as queixas relacionadas a cartões de crédito
só perdem no ranking para o setor de telecomunicações", lembra Marcelo Barbosa . Nesse sentido, afirma ele, o
mutirão é uma tentativa de aliviar a situação econômica dos consumidores endividados, sem se esquecer que é
importante ser um consumidor consciente, que tenha educação financeira e que faça sempre o planejamento do seu
orçamento doméstico.
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Cercear

Tem coisa que acontece em pleno século XXl, que a gente custa a acreditar. Mas, quando se trata de decisões
políticas, até que é compreensível. A última é que a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais proíbe, desde
terça-feira, a presença da imprensa na antessala do plenário, local onde os deputados  estaduais sempre deram
entrevistas e conversaram com os jornalistas. Os bonitões não querem ser incomodados e vão falar só quando
solicitados e, isso, se tiverem boa vontade. É para rir, ou chorar?

Identificação

A proibição do acesso ao local consta em deliberação da Mesa publicada no Diário Administrativo da Casa. A nova
regra prevê que a entrada de pessoas na Assembleia fica condicionada à identificação à Polícia Legislativa. A
deliberação estabelece ainda que terão acesso à antessala do plenário, além dos deputados  estaduais, somente
servidores que estejam no apoio ao processo legislativo. Na deliberação de 1999, estava previsto o credenciamento de
profissionais da imprensa para o livre acesso às dependências do plenário. Ah, o nome do presidente da Mesa é
Agostinho Patrus (PV). O que será ele teme? Identificar algo escuso nos bastidores? Um absurdo.

Tem obrigação

E não é de hoje que ocorrem estes casos condenáveis com a imprensa. Muitos políticos ainda teimam em ditar de que
forma a imprensa deve agir. E não é cabeça de ditadura militar, não, é medo mesmo. Medo de práticas inadequadas
serem descobertas, medo de se indispor com o eleitorado, pois não vive na política, mas, sim, da política. Em
Divinópolis, não é diferente. Boa parte dos políticos aqui, só quer ser citada apenas em algo favorável à sua imagem,
ou em "babação de ovo". Ah, faça-me favor. Se não quer ser lembrado de forma também negativa, saia da vida pública.
Enquanto for empregado do povo, tem a obrigação de mantê-lo informado sobre seus atos.

Repúdio

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas repudiou a nova regra, a qual considerou "uma das atitudes mais antidemocráticas
da história da ALMG". Para a entidade, a proibição do acesso dos jornalistas à antessala "é um desrespeito ao trabalho
da imprensa, e, sobretudo, um desrespeito ao cidadão, pois dificulta que a informação seja transmitida para a
sociedade".

Antidemocrática

E o buraco é ainda mais embaixo. Desde a última Legislatura, a Assembleia não informa mais quais deputados
recebem auxílio-moradia de R$ 4,3 mil. Também parou de divulgar quais são os funcionários comissionados dos
gabinetes. E a ordem vem de onde? A obscuridade precisa ficar escondida. E o povo, não vai reivindicar seus direitos?
Nisso é que dá deixar a responsabilidade só para a imprensa. Tida, atualmente, como sensacionalista, mentirosa e
tendenciosa. A verdade dói, né!
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Da Redação

A dívida do estado de Minas Gerais com os municípios continua a se estender. A proposta do governador Romeu Zema
(Novo) não agradou os prefeitos e a Associação Mineira de Municípios (AMM). A intenção de Zema era de normalizar
os próximos repasses e negociar as transferências atrasadas. Porém, uma questão tem impedido o acordo: janeiro. O
próprio prefeito de Divinópolis, Galileu Machado (MDB), demonstrou insatisfação com o projeto apresentado pelo
governo.

Impasse

Apesar da expectativa, o novo governador segurou repasses destinados aos municípios no início de sua gestão. A
Prefeitura informou ter deixado de receber o valor de R$ 11 milhões por parte do Estado. Estes recursos foram retidos
nos primeiros 45 dias do ano. A dívida, antes de posse de Zema, estava calculada em R$ 105 milhões.

Segundo estimativas da AMM, o atual governador deixou de repassar R$ 1 bilhão às prefeituras. O impasse se dá
justamente nesse ponto: o gestor deseja incluir esse valor junto à dívida acumulada durante as gestões anteriores. Já
os prefeitos, por meio da AMM, desejam que todos os repasses deste ano sejam normalizados.

O presidente da Associação, Julvan Lacerda, afirmou em entrevista à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG), que valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) não tem chegado às cidades mineiros. Além disso, parte do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) tem ficado no caixa
do estadual.

- A proposta do estado é regularizar os repasses de agora em diante. Isso em relação aos repasses constitucionais.
Nós não estamos englobando neste acordo as parcerias, convênios, repasses que o estado tem para com os
municípios. Isso vai ficar para outro momento. Só IPVA, ICMS e a parcela do Fundeb contida nesses dois, que é do
município na origem. Nós estamos negociando um dinheiro que é nosso - destacou Julvan na entrevista.

Caso não entrem em acordo sobre essa questão, a AMM pretende deixar o caso prosseguir judicialmente. Segundo a
entidade, uma derrota seria improvável, visto que o valor retido é de direito dos municípios.

- O Estado está tentando impor o posicionamento dele. Veio com uma proposta e não cedeu em nada e, para os
municípios, não é interessante deste jeito, porque é melhor para nós esperarmos receber isto judicialmente, como a
gente tem grandes chances de receber - afirmou o presidente da AMM.

Com os repasses sendo retidos, a situação econômica dos municípios vai se agravando.

- Em um mês esse governo bloqueou R$ 1 bilhão. Os municípios, que já estavam desequilibrados financeiramente com
essa situação que vinha se arrastando, acabaram de cair no chão com essa mordida tão voraz que o atual governo fez
nas nossas contas - disse à TV ALMG.

Prefeito

Na última sexta-feira, o prefeito Galileu Machado já tinha exposto sua insatisfação perante a proposta de Zema.
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- Só pode ser brincadeira. Só em janeiro, são R$ 11 milhões que o Estado não repassou para Divinópolis. E agora
querem incluir essa dívida nos R$ 105 milhões referentes ao ano passado - afirmou.

Segundo ele, sem a regularização dos repasses deste ano, os servidores continuarão sendo prejudicados.

- Precisamos desse montante para quitar todo o décimo terceiro e outras despesas. É preciso lembrar que repassar
esse dinheiro não é favor, é obrigação constitucional. Além de receber essa dívida, cobramos do governo estadual uma
escala de pagamento dos débitos de 2018, com início do pagamento ainda este ano - destaca o prefeito.

Negociação

Durante a entrevista à TV ALMG, Julvan também contou mais informações sobre o encontro com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, no último dia 12.

- (...) pedir também que o governo federal coloque como requisito ao estado de Minas, para aprovação deste regime de
recuperação fiscal e para o apoio que o governo [federal] vai dar, que o estado regularize seus repasses e pare de
ingerir nas administrações locais dos municípios - pontuou.
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O deputado estadual pará-minense, Inácio Franco ,
foi escolhido, em reunião do plenário, no dia 14 de fevereiro, para ser o Líder
da Maioria e membro da Comissão de Agropecuária e Agroindústria na ALMG -

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Procurado, veja o que ele, em resumo,
disse à reportagem GP.

"Neste momento, em que a Casa define a composição
das lideranças e a formação das vinte e duas comissões permanentes para,
efetivamente, iniciar os trabalhos legislativos. Estamos prontos para o
diálogo, a discussão de temas relevantes e as soluções junto ao governo do
Estado. Agradeço a minha indicação ao deputado Gustavo Valadares e aos demais

deputados do bloco, pela confiança no meu trabalho e compromisso com Minas
Gerais," comemora Inácio.
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O professor Irineu Inácio é um dos seis deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG) pelo PSL, o partido do presidente  Jair Bolsonaro. Ele defende a escola em tempo integral e o
fortalecimento do ensino técnico. Como profissional da comunicação, não sabe o que pensa sobre o polêmico Escola
sem Partido.

Ouça acima a entrevista completa com a repórter Edilene Lopes.

Irineu conta que se candidatou como deputado após um convite do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, com
quem tem boa relação. "Eu vim e nós fizemos uma parceria. Eu achei que era o momento de fazer uma mudança e
ajudar o Bolsonaro a consertar o Brasil".

Saiba como o parlamentar pensa sobre pontos polêmicos que devem ser debatidos na ALMG:

Escola sem Partido

"Eu não tenho opinião formada."

Privatização

"Eu sou a favor da privatização. Tem alguns órgãos que eu acho que tem ser muito bem avaliado, como a Copasa e
Cemig, mas temos inúmeras estatais que não faz sentido o governo cuidar. Tem realmente que privatizar, e o mais
rápido possível."

Reforma da Previdência

"Precisa fazer a reforma da Previdência? Com certeza precisa. Mas a gente precisa avaliar bem. O servidor não pode
pagar essa conta sozinho. A gente tem que achar o meio-termo para que um segmento só não pague a conta."
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) estuda apresentar ainda neste mês uma
deliberação que extingue o pagamento do auxílio-moradia a deputados  que possuem residência em Belo Horizonte.
A informação foi confirmada pelo terceiro vice- presidente da Casa, deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT).

A economia com o fim do benefício pode chegar perto de R$ 2 milhões por ano. Só em janeiro de 2018 foram R$
173.640,55 para custear a moradia dos parlamentares na capital. A despesa com esse benefício em 2018 foi de R$
2.050.389.

A Assembleia não informou quais deputados  receberam o auxílio no primeiro mês do ano. Se o montante gasto em
janeiro for dividido pelo valor fixo do benefício, chega-se a 39 parlamentares. A Casa não informou também quantos
deputados teriam direito aos recursos por residirem em outros municípios.

Atualmente, o parlamentar tem direito a requerer R$ 4.377,73 - valor mais de quatro vezes superior ao salário mínimo,
que é de R$ 998 - de auxílio-moradia, conforme critério adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela
Procuradoria Geral da República (PGR). Mas, por decisão do próprio CNJ, quem tem imóvel residencial na cidade onde
trabalha não tem direito ao benefício, regra que teria que ser seguida pelo Legislativo mineiro.

Mesmo com uma economia irrisória perto do orçamento previsto para a Assembleia em 2019, que é de R$1,64 bilhão,
deputados  que defendem o fim do auxílio pregam a medida como necessária, tendo em vista o atual cenário
econômico do país.

"É simbólico, mas isso é importante. É uma maneira de mostramos para a sociedade que estamos solidários ao
momento que o país está vivendo. Entendo que, com o que o Brasil e o Estado estão passando, como por exemplo o
atraso no salário dos servidores, o ideal seja extinguir o pagamento desse benefício", afirmou o deputado estadual
João Vítor Xavier (PSDB). Em seu terceiro mandato, ele afirma nunca ter requerido o auxílio.

Também contrária ao pagamento da benesse, a deputada estadual Marília Campos  chegou a propor um projeto de
lei que contempla o fim do auxílio-moradia e de outros privilégios.

"Temos que acabar com esses penduricalhos, com essas regalias dos parlamentares. Temos que fazer uma campanha
de sensibilização dos parlamentares. Com essa conjuntura que estamos vivendo, ter esse pagamento é um absurdo",
completou.

Marília Campos  também comentou os possíveis destinos da verba que seria economizada, já que, por lei, o recurso
não pode ser realocada para outro setor, permanecendo no orçamento da Assembleia.

"A Assembleia pode gastar menos e devolver o que sobrar do orçamento para o Executivo, que pode utilizar em outros
setores. Eu também acredito que a credibilidade do político vai passar pela diminuição também do custo da política,
que é muito alto. Se o Legislativo diminuir esse orçamento, vai ser exemplo para o Ministério Público e para o
Judiciário".

Decisão do STF derrubou justificativa legal do benefício

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a extinção do pagamento do auxílio-moradia para juízes
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e desembargadores, em novembro do ano passado, também pressiona a Mesa Diretora da ALMG a dar fim ao
benefício em Minas.

Isso porque a deliberação do STF deixou o Legislativo sem justificativa legal para manter o pagamento do privilégio, já
que os contracheques e benefícios entre os poderes são vinculados, conforme estipula a Constituição Federal.

Apesar da tendência do término do auxílio-moradia, o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior  (PDT), terceiro
vice- presidente da Mesa Diretora, explicou que o benefício será mesmo mantido em alguns casos.

"Estamos vendo o que está havendo em Brasília, no Judiciário, mas a tendência é que aquele que não tenha moradia
própria em Belo Horizonte tenha direito a esse benefício. Sou favorável ao fim do pagamento pra quem tem moradia na
capital, mas para quem só tem residência no interior, e vem exercer o mandato, nesse caso, vale ter o benefício",
explicou Alencar. Ele confirmou que a expectativa é que a Mesa Diretora expeça a deliberação extinguindo o
auxílio-moradia na Casa ainda em fevereiro.

Segundo Alencar, antes mesmo da extinção do auxílio-moradia entrar em pauta, a maioria dos parlamentares já abria
mão do benefício. "Muitos ( deputados ) já não recebiam há muito tempo. Temos 60 ou 70 que já não recebiam no
último mandato".

Apesar de ter residência em Belo Horizonte, Alencar afirmou que optou em receber o auxílio esse mês, mas que doou o
valor para uma instituição de caridade em Itabirito, na região Central do Estado.

Grupo de trabalho é criado para avaliar impacto no TJMG

Com a decisão do Superior Tribunal Federal (STF) no dia 26 de novembro de 2018, que extinguiu o pagamento do
auxílio-moradia para juízes e desembargadores, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) constituiu um grupo de
trabalho para analisar a medida e suas consequências. Somente após a conclusão do estudo será possível saber a
economia que o fim do benefício vai gerar ao orçamento do Judiciário mineiro. O trabalho vai apontar ainda quantos
magistrados deixaram de receber e quantos serão contemplado com o auxílio diante das regras atuais.

Segundo estipulado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o benefício pode ser concedido aos magistrados que
respondem por mais de uma comarca, portanto geralmente precisam residir fora de suas cidades de origem.

De acordo com dados da assessoria de comunicação do TJMG, o gasto com o auxílio-moradia para os 1.103
magistrados do Estado foi de R$ 48.897.208,17 de janeiro a novembro do ano passado, quando foi suspenso pelo STF.
Por mês, o valor desembolsado pelo tribunal mineiro foi de R$ 4.434.640,49.
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Portal Itatiaia - MG
Título: ALMG discute projeto de segurança das barragens com presença de ambientalistas

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Foto: BTN

A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais discute nesta quinta-feira em audiência pública com presença de
promotores e ambientalistas o projeto de segurança das barragens. O substitutivo é do relator João Magalhães ,
presidente da comissão de administração pública .

Ouça a reportagem completa com Edilene Lopes

A Itatiaia apurou que o texto adotado por ele deve ser o sugerido pelo Governo de Minas na sexta-feira passada (15),
em que foram acolhidos os oito pontos de discordância apresentados pelo Ministério Público - um deles relacionado a
comunidades abaixo de barragens - e mantidos quatro que o MP avaliou como positivos. O substitutivo deve ser votado
no mesmo dia na comissão para ficar apto a ir a plenário.

Depois da audiência deve ser feita uma reunião para a votação do projeto na Comissão e depois disso fica pronto para
ser votado em segundo turno em plenário.

Embora muitos deputados  reivindiquem que é necessário tempo para analisar o substitutivo, outros acreditam que,
quanto mais tempo, mais lobby as mineradoras farão junto aos parlamentares.

Depois de circular nos corredores da assembleia e até virar notícia que Romeu Zema (Novo) estaria fazendo pressão
para que a CPI da mineração não fosse instalada, o governo desmentiu toda e qualquer pressão ao presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e aos deputados  da casa e afirmou, por meio de nota, que estão
sendo tomadas todas as ações do governo de Minas para que os responsáveis sejam devidamente punidos e todos os
esforços para auxiliar toda e qualquer ação investigativa relacionada ao rompimento da barragem em Brumadinho.

Na assembleia, muitos parlamentares demonstram insatisfação com o governador, alegando que não estão sendo
recebido por eles e por secretários. Sentimento ficou mais forte depois que o governador chamou 21 deputados  da
base para uma reunião quando falou da indicação dos parlamentares para cargos comissionados, mas deixou de fora
56 dos 77 deputados que compõem a oposição e o bloco independente.

O governador pediu empenho para aprovação da Reforma Administrativa, mas antes disso vai receber dos
parlamentares novatos R$ 4 milhões para indicação de emendas para prefeituras e entidade.
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Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Dr. Wilson Batista (PSD), que está em seu terceiro mandato, participou da edição desta
quinta-feira (21) do programa "Manhã da Muriaé". Em entrevista ao vivo nos estúdio da emissora, o parlamentar falou
sobre sua atuação como vice- presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa  de Minas (ALMG),
projetos de lei e também sobre a continuidade de seus atendimentos como médico oncologista na região após seu
desligamento do Hospital do Câncer de Muriaé - Fundação Cristiano Varella.

Para conferir todos os detalhes da entrevista, assista ao vídeo acima

Fonte : Rádio Muriaé
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Meio Ambiente - A Assembleia Legislativa  realiza hoje audiência pública para discutir o projeto de lei 3.676 de 2016
sobre licenciamento e fiscalização de barragens. Mais informações ao vivo - O clima da audiência pública para
discussão do projeto de lei está bastante acalorado. A reunião foi proposta pela Comissão de Administração da Casa,
que discute um substitutivo do projeto que já foi aprovado em primeiro turno. Em tramitação na Assembleia desde
2016, o PL é alvo de polêmicas. O maior imbróglio envolvendo a proposição é que ela  incorporou um outro projeto de
lei, o PL 3.695/2016, que foi fruto de uma iniciativa popular que recolheu mais de 55 mil assinaturas. Movimentos
sociais ligados à causa dos atingidos por barragem afirmam qe o PL 3.676 é mais brando que a proposta original. No
ano passado, o projeto acabou sendo rejeitado pela Comissão de Minas e Energia , mas foi retomado pela
Assembleia agora em fevereiro. No início da audiência, a representante do Movimento Serras e Águas de Minas
Gerais, Maria Tereza, questionou a validade da reunião. Menciona o presidente  da mesa, deputado - MDB e relator
do projeto na Comissão, João Magalhães . Entrevista: maria Tereza (representante do Movimento Serras e Águas de
Minas Gerais); Joce Andrioli (representante do Movimento dos Assistidos por Barragens); Arimar de Melo Barcelos
(prefeito de Brumadinho).
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O Vereador Matheus Costa, que foi empossado a partir do momento em que o ex-vereador Cleitinho  Azevedo, foi
eleito deputado estadual, na reunião ordinária da última terça-feira (19), teceu pesadas críticas à Secretaria de Trânsito
e Transportes (SETTRANS) e também da Secretaria de Esporte e Juventude, do qual ele já fez parte na administração
do ex-prefeito Vladimir Azevedo, e que por ausência continua ao trabalho, teve problemas com o Ministério Público,
que chegou a pedir sua condenação por improbidade administrativa - O Fato é que, em Nota à imprensa a Diretoria de
Comunicação enviou na manhã desta quinta-feira (21), o seguinte texto:

Nota à imprensa

Divinópolis, 21 de fevereiro de 2019 - A Administração Municipal, em defesa de suas secretarias de esporte e de
trânsito, repudia com veemência o termo chulo, vulgar e o tratamento desrespeitoso utilizados pelo vereador Matheus
Costa em seu pronunciamento durante a reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis.

A imunidade conferida ao parlamentar para, no exercício exclusivo de seu mandato, expor com liberdade suas idéias e
críticas não pode servir de salvo-conduto para um ataque gratuito às instituições públicas e à pessoa de seus
respectivos titulares, servidores públicos que são, dotados de espírito voltado para o atendimento aos cidadãos
divinopolitanos em meio a uma profunda crise econômico-financeira que os limita bastante no tocante ao
desenvolvimento dos projetos que possuem para suas pastas.

A escolha dos secretários municipais é ato discricionário do chefe do executivo que pressupõe confiança na
capacidade e na lisura de comportamento de cada um deles, a par do reconhecimento da experiência profissional e de
vida que conquistaram. Os servidores são credenciados para o desempenho das tarefas que lhes são confiadas pela
Administração Pública dia após dia.

Veja o link para entender

Ministério Público pede condenação de Matheus Costa, Rominho Duarte e Bernardo Rodrigues por improbidade
administrativa, na Secretária de Esporte de Divinópolis

O post Prefeitura de Divinópolis emite Nota de Repúdio por pronunciamento "chulo e vulgar" do vereador Matheus
Costa, contra Secretarias de Esportes; e Trânsito (SETTRANS) apareceu primeiro em DiviNews.com.
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O deputado estadual Guilherme da Cunha  (NOVO) e o deputado federal Tiago Mitraud (NOVO), visitam cidades do
sul de Minas a partir desta sexta-feira (22). O objetivo é divulgar as principais medidas adotadas em seus mandatos e
promover o diálogo com a sociedade local. Após um almoço com o Governador Romeu Zema (NOVO) na Cidade
Administrativa, os deputados  do NOVO se deslocarão para Lavras para participar do primeiro encontro com a
sociedade local. O evento acontecerá na Barão Steak House às 18h, com o apoio do Clube Libertas, núcleo de estudos
em Teorias Liberais e Libertárias da Universidade Federal de Lavras.

No sábado dia 23, em Varginha, os parlamentares ministrarão às 9h uma aula inaugural do curso "Liberalismo e Gestão
pública eficiente", ministrado pelo IPECONT, localizada na rua Profa. Elisa Carvalho, 180, bairro Vila Pinto II. Às 12h
haverá um almoço com apoiadores, filiados do NOVO e autoridades locais. Ainda no dia 23, em Pouso Alegre,
Guilherme e Tiago participam do evento "De Olho no NOVO 30", promovido pelo diretório do partido na cidade. O
evento, aberto ao público, acontecerá no Educandário Nossa Senhora de Lourdes, Rua Adolfo Olinto, 522 - Centro. É
solicitado como entrada 1 litro de leite para doação ao Educandário.

O domingo dia 24 começa com o "Café com a Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí", às 7:30. Em seguida,
haverá uma reunião com empreendedores locais. Às 11h Guilherme e Tiago estarão em um bate-papo com a
sociedade e apoiadores no endereço rua Barão do Rio Branco, 122, Centro. Às 14h, a agenda do fim de semana
encerra com a presença dos deputados  no "Cafezinho com o NOVO 30", em Itajubá, no Café do Vadinho, com o
intuito de prestar contas à sociedade sobre o início do mandato.

CSul

Deputado federal eleito pelo partido NOVO em Minas Gerais visitou redação do CSul em março de 2018 em bate-papo
sobre a política brasileira.

Fonte: Assessoria de Comunicação
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Com discussões acaloradas e a presença de muitos participantes, as Comissões  de Direitos Humanos e de
Educação  da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) elegeram, nesta quarta-feira (20/2/19), presidentas e
vices para os próximos dois anos.

Também houve eleições nas Comissões  de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, de Saúde e de Defesa dos
Direitos da Mulher (veja quadro atualizado abaixo).

A deputada Leninha (PT) foi eleita presidenta, e Andreia de Jesus (Psol), vice, na Comissão de Direitos Humanos
. Elas receberam também o voto de Betão (PT), enquanto Bruno Engler e Coronel Sandro , ambos do PSL,
votaram em branco.

O Auditório estava lotado por representantes de movimentos sociais, que saudaram a eleição de presidenta e vice
com gritos de "mulher preta no poder!". Os manifestantes também reagiram aos votos em branco com gritos de "suco
de laranja não vota?", em referência às denúncias de "candidaturas laranjas" no PSL nas últimas eleições.

Leninha disse que pretende construir o diálogo e um clima de convivência, apesar das diferenças . "Não somos
inimigos", salientou. Ela afirmou que Andreia de Jesus será "co-presidenta", sugerindo uma "presidência conjunta".
Andreia de Jesus reiterou que a eleição é uma "conquista de 500 anos".

Coronel Sandro e Bruno Engler defenderam o presidente  Bolsonaro (PSL). "Vamos equilibrar as pautas dessa
comissão, garantir que as pessoas de bem também sejam defendidas aqui. Policiais, vítimas de bandidos", afirmou
Coronel Sandro .

Educação será comandada por professores
Na Comissão de Educação, Beatriz Cerqueira (PT) foi eleita presidenta, e Betão , o vice, com voto favorável do

Professor Cleiton (DC). Novamente, houve dois votos em branco, dos deputados Coronel Sandro e Bartô (Novo).
Coronel Sandro , que conduziu a reunião até a eleição, salientou que seu papel será o de impedir a doutrinação

nas salas de aula . Ao criticar a gestão de governos petistas nessa área, citando os ex-presidentes Lula e Dilma
Rousseff, ele voltou a acirrar os ânimos dos manifestantes.

Beatriz Cerqueira  frisou que o momento é de celebração e que a comissão será um lugar de disputas estratégicas.
Ela atacou a desqualificação e desvalorização dos profissionais de educação e disse que isso começa
justamente quando os mesmos são acusados de fazer algo que não fazem.

"Vamos lutar pela educação laica, inclusiva, diversa e que respeite o aluno, sem 'higienizá-lo'. Vamos conduzir os
trabalhos com ética, como um professor conduz em sala de aula", afirmou.

Betão  defendeu a gestão dos ex-presidentes petistas, citando avanços como a construção de universidades. E
contrapôs que a reforma da previdência proposta pelo governo do PSL atingirá de forma cruel os professores, que
podem perder a aposentadoria especial.

Mulheres - As deputadas Marília Campos  (PT) e Andreia de Jesus foram eleitas presidenta e vice na Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher. Elas agradeceram aos apoiadores e apoiadoras, que também lotaram o local da
eleição.

Segundo a presidenta, as diferentes experiências, vivências e lutas trazidas pelas deputadas gerarão um rico debate
na comissão. "Agora que a Comissão das Mulheres se tornou permanente, a nossa agenda terá visibilidade. Temos um
papel importante de levar nossas lutas para o campo institucional", afirmou Marília.

A deputada Andreia de Jesus disse que a hora é de dar voz às mulheres historicamente silenciadas: negras,
indígenas, quilombolas, entre outras. "Vamos somar essas vozes às vozes institucionais", completou.

Consumidor - Para a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte foram eleitos os deputados
Bartô (Novo), para presidente , e Cleitinho Azevedo (PPS), para vice.

O deputado Doutor Wilson Batista (PSD) foi eleito vice- presidente da Comissão de Saúde , cargo que também
ocupou na legislatura passada. Em reunião anterior, o deputado Carlos Pimenta (PDT) já havia sido empossado
presidente , função que também exerceu em parte da última legislatura.

Confira o quatro atual das comissões com os eleitos para presidentes e vice-presidentes :
Comissão

impresso em 04/03/2019 às 11:49 47 de 294

https://bemminas.com.br/noticia/novos-presidentes-e-vices-sao-eleitos-nas-comissoes-da-almg
http://www.interclip.com.br/


Presidente (a)
Vice- presidente (a)
Reuniões ordinárias
Administração Pública
João Magalhães (MDB)
Osvaldo Lopes (PSD)
Terças-feiras, às 14h30
Agropecuária e Agroindústria
Coronel Henrique (PSL)
Inácio Franco (PV)
Terças-feiras, às 14h30
Assuntos Municipais e Regionalização
Rosângela Reis (Pode)
Marquinho Lemos (PT)
Quartas-feiras, às 9 horas
Constituição e Justiça
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
Zé Reis (PSD)
Terças-feiras, às 10 horas
Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Bartô (Novo)
Cleitinho Azevedo (PPS)
A ser definido
Defesa dos Direitos da Mulher
Marília Campos (PT)
Andreia de Jesus (Psol)
Quintas-feiras, às 9h30
Desenvolvimento Econômico
Thiago Cota (MDB)
Glaycon Franco (PV)
Terças-feiras, às 16 horas
Direitos Humanos
Leninha (PT)
Andreia de Jesus (Psol)
Quartas-feiras, às 10h30
Educação, Ciência e Tecnologia
 
Beatriz Cerqueira (PT)
 Betão (PT)
Quartas-feiras, às 9h30
Esporte, Lazer e Juventude
Zé Guilherme (PRP)
A ser eleito
Terças-feiras, às 16 horas
Fiscalização Financeira e Orçamentária
Hely Tarqüínio (PV)
Virgílio Guimarães (PT)
Quartas-feiras, às 10 horas
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Noraldino Júnior (PSC)
Raul Belém (PSC)
Terças-feiras, às 10 horas
Minas e Energia
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Rafael Martins (PSD)
João Vítor Xavier (PSDB)
A ser definido
Participação Popular
Doutor Jean Freire (PT)
Cássio Soares (PSD)
Terças-feiras, às 14h30
Redação
Duarte Bechir (PSD)
Doorgal Andrada (Patri)
Quartas-feiras, às 14h30
Saúde
Carlos Pimenta (PDT)
Doutor Wilson Batista (PSD)
Quartas-feiras, às 10 horas
Segurança Pública
Sargento Rodrigues (PTB)
Delegado Heli Grilo (PSL)
Terças-feiras, às 10 horas
Trabalho, da Previdência e da Assistência Social
Celinho Sintrocel (PCdoB)
A ser eleito
Quartas-feiras, às 14h30
Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Léo Portela (PR)
Professor Irineu (PSL)
Terças-feiras, às 14h30
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Título: 'Não é não': campanha é realizada em Juiz de Fora para evitar assédio contra as mulheres

durante o carnaval
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Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

'Carnaval sem Assédio' terá distribuição de folders nas ruas e nos principais blocos carnavalescos da cidade.
A campanha "Carnaval sem Assédio" ocorrerá pela terceira vez em Juiz de Fora durante o período de folia. O objetivo é
alertar e conscientizar mulheres e homens sobre assédio moral e sexual durante esta época do ano. Além disso, a
ação também ensina como agir e denunciar esses casos.

A iniciativa é uma parceria entre a deputada estadual, delegada Sheila  (PSL), e do Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora e Região (Sinteac-JF).

Durante a campanha serão distribuídos nas ruas e nos principais blocos carnavalescos folders em formatos de leques
com informações sobre o que vale e o que não vale na hora da folia e onde denunciar abusos, além de tatuagens
removíveis com os dizeres "não é não!".

A campanha, que segue até a última semana de fevereiro, também conta com uma marchinha para alertar que nenhum
ato sem consentimento deve ser permitido.

Segundo a deputada, esta época do ano é o período com maior número de casos de abusos e violência contra as
mulheres, facilitado pela associação a um clima de "vale-tudo".

"As festas de carnaval trazem uma falsa sensação de que tudo é permitido e o abuso acaba se tornando algo natural e
dando a falsa impressão de que é algo aceitável. Todo mundo precisa entender que quando uma mulher diz não, é
não. Uma carícia, um puxão de cabelo, nada pode ser feito se a mulher não quiser", concluiu.
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Ambientalistas afirmavam desconhecer texto da Comissão de Administração Pública . Reunião ficou suspensa por
mais de uma hora.
Integrantes de movimentos sociais, Ministério Público e deputados  estaduais participam, nesta quinta-feira (21), de
uma audiência pública na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) para discutir o Projeto de Lei sobre o
licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado. Pela manhã, os ânimos ficaram acalorados porque o
texto a ser discutido durante a reunião era ainda um mistério para muita gente.

"É surreal o que nós estamos vendo. (...) Qual é o texto da Comissão de Administração Pública  que motivou essa
audiência pública? Nós estamos vindo aqui em branco. Agora, falam e afirmam que é para melhorar e sem se saber o
texto? Nós queremos saber o que está [escrito] linha por linha porque, se não tiver o texto do [Projeto de Lei]
5316/2018, nós que estamos acompanhando isso desde o início, e a população vai saber a verdade e os autores de
mais uma vez estarem tentando atender só o interesse minerário, mesmo após duas tragédias da magnitude do que já
houve", disse a ambientalista Maria Teresa Corujo.

E foi exatamente a falta de conhecimento sobre as alterações do parecer feito pela Comissão de Administração
Pública que revoltou quem acompanhava a audiência.

Houve confusão e bate-boca, durante a sessão, entre ambientalistas e o deputado João Magalhães  (MDB), que
preside a comissão.

O autor do projeto, o deputado João Vitor  Xavier (PSDB), pediu a suspensão da audiência para que as pessoas
pudessem ler o texto. A reunião foi interrompida de cerca de uma hora e meia.

"Até tenho que destacar que tenho recebido do presidente da Assembleia e do presidente  da comissão um
posicionamento de que estão à disposição para acatar as nossas sugestões. Agora não tem como a gente debater um
tema sem ter profundo conhecimento do tema. O substitutivo que apresentamos no ano passado foi construído em oito
meses, oito meses de trabalho, com reuniões praticamente diárias, reuniões de quatro, cinco, seis horas. Então, a
gente não pode votar um projeto dessa gravidade sem conhecer profundamente o projeto", afirmou.

A expectativa, segundo os deputados , é que o projeto seja votado antes do carnaval. Para isso, é preciso que ele
tenha um parecer aprovado pela comissão.

Segundo a assessoria da Casa, nesta quarta-feira (20), Magalhães apresentou no plenário um pedido de tramitação,
em regime de urgência, para a matéria. Com isso, os prazos regimentais são reduzidos à metade.

Duas reuniões extraordinárias da Comissão de Administração Pública  estão marcadas para esta quinta-feira às
14h30 e às 18h.

A Assembleia informou que enviará ofício ao governador Romeu Zema (Novo), ainda nesta quinta, solicitando que
todos os repasses do estado devidos ao município de Brumadinho sejam pagos imediatamente.

O requerimento para envio do ofício foi assinado pelos líderes da Casa e representantes de todas as bancadas da
Assembleia, nesta manhã, durante reunião com o prefeito da cidade, Avimar Barcelos.
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O Popular - João Monlevade (MG)
Título: Falta de infraestrutura prejudica início das aulas na Uemg em João Monlevade

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado de Minas Gerais (FaEnge/Uemg) de João
Monlevade continua sofrendo com a falta de investimentos em sua infraestrutura. Com a chuva pesada que caiu no
último final de semana, mais problemas foram registrados no local. Com isso, as aulas foram adiadas e só devem
começar depois do Carnaval, em 11 de março. O sucateamento da unidade foi um dos assuntos mais comentados na
reunião desta quarta-feira (20) na Câmara de Vereadores da cidade.

Os parlamentares demonstraram profundo descontentamento com a situação. Thiago Araújo (Titó-PDT) foi o primeiro a
comentar o caso e pontuou que a unidade sofre com o descaso do Governo do Estado, que o responsável por manter o
campus. Segundo o vereador, em visita á Uemg foram constatados danos no telhado, salas de aulas alagadas e
mofadas e banheiros sem adaptações para uso de deficientes. Titó argumentou ainda que o professor e engenheiro
José Rubenildo dos Santos, diretor da FaEnge/Uemg, teria conseguido a doação de telhas usadas, de outro campus da
Uemg, para "remendar" o telhado da unidade de João Monlevade. As telhas devem chegar hoje.

O tucano Guilherme Nasser também falou sobre a questão e enfatizou o sucateamento da unidade da Uemg em João
Monlevade que está sem investimentos efetivos há sete anos. Nasser comentou que o deputado estadual Tito Torres
(PSDB) tenta intermediar verba de R$ 100 mil junto ao governo estadual para reparos no campus monlevadense. Outra
ajuda pode vir da Prefeitura de João Monlevade. O vereador disse que conversou com a prefeita Simone Moreira
(PSDB) para que ela ceda mão de obra para o conserto do telhado. A chefe do Executivo ainda não se manifestou
sobre o assunto.

Outro assunto pontuado pelos vereadores durante a reunião desta semana foi o cemitério do bairro Baú. O local tem
vários pedaços de placas de zinco no lugar do muro de tijolos que caiu. Muito mato e falta de limpeza são outros
fatores reclamados pelos vereadores, que comentaram que os cuidados com o local só são perceptíveis na época do
Dia de Finados. Segundo informações da Prefeitura, nos próximos dias, uma equipe de limpeza será enviada para
manutenção no cemitério do Baú. A administração municipal ainda não se manifestou sobre o muro do local.
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Portal Itatiaia - MG
Título: Prefeito de Brumadinho exige 50% do dinheiro de multas aplicadas pelo estado à Vale

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O prefeito de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Avimar de Melo (PV), conhecido como Neném
da Asa, se reuniu nesta quinta-feira com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) para
acertar demandas do município após o rompimento da barragem da Vale no dia 25 de janeiro.

No encontro, ficou definido que os deputados  vão elaborar um projeto de lei para destinar aos municípios atingidos
por rompimentos de barragens 50% de multas aplicadas pelo estado às mineradoras. No caso de Brumadinho, a
cidade poderia receber R$ 50 milhões. A proposta também poderia beneficiar Mariana, na região Central de Minas,
atingida pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015.

De acordo com Neném da Asa, a arrecadação de Brumadinho após a tragédia diminuirá de R$ 13 milhões para R$ 6,8
milhões. "O município hoje não tem como sobreviver mais, a realidade é essa. Claro que nós temos que nos preocupar
com as vítimas e os familiares das vítimas, mas temos que nos preocupar também com o que será feito daqui para
frente para a cidade sobreviver. Hoje eu não estou vendo saída".

O chefe do Executivo destacou que serviços essenciais, como a saúde, estão comprometidos no município. "Se eu não
tiver apoio do governo federal, estadual e da Assembleia, eu não sei como fazer a partir de agora, porque eu vou ter
que fechar todos meus PSFs [Programa Saúde da Família] e meu hospital".

Dívida do estado

Neném da Asa também cobrou o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), pela dívida que o estado tem com
Brumadinho, no valor de R$ 23 milhões, referentes a repasses atrasados de ICMS, IPVA e Fundeb. "O governador se
comprometeu a fazer esse pagamento quando esteve em Brumadinho. Estive com ele [Zema] anteontem e já não foi
tão firme. Não sei se mudou alguma coisa. Espero que o governo honre o seu compromisso."
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Minas Hoje - BH (MG)
Título: Gustavo Mitre é escolhido como vice-líder de governo na ALMG

Editoria: Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Deputado assume espaço importante junto ao governo do Estado.

O bloco da base do atual governo de Minas na ALMG que irá atuar neste primeiro biênio da 19ª Legislatura, foi definido
no último dia 12 de fevereiro. A composição conta com parlamentares de várias agremiações partidárias, tendo
Gustavo Mitre (PSC) como a vice-liderança da mesma.

No dia 13 de fevereiro o governador Romeu Zema e seu vice, Paulo Brant, se reuniram com os parlamentares que
compõem a base no Palácio Tiradentes, iniciando os trabalhos em busca da reestruturação do Estado de Minas Gerais.

Na referida reunião o governador Romeu Zema (Novo) salientou a importância de uma parceria entre o executivo e o
legislativo para avançar nas políticas públicas a fim de recuperar a economia do Estado. Ainda na oportunidade, Zema
reforçou o compromisso com o cumprimento dos repasses orçamentários aos municípios. De acordo com o
governador, ainda que com muito sacrifício, os repasses já estão sendo gradativamente normalizados desde o dia 1º de
fevereiro.

O vice-governador do Estado, Paulo Brant, também se pronunciou no sentido de ressaltar a importância da união entre
os poderes legislativo e executivo, pontuando que a ALMG será uma espécie de coautora na recuperação da grandeza
do Estado de Minas Gerais.

Otimista, o deputado Gustavo Mitre  (PSC), que integra o bloco como vice-líder, enfatizou que a união de esforços
será fundamental nesta caminhada para organizar e equilibrar as contas do estado com o propósito de reerguê-lo.

Em uma publicação nas redes sociais, Mitre também destacou:

"O Estado se encontra em precária situação financeira, o que requer união de esforços de toda sociedade para ajudar o
Governo a se organizar e equilibrar as contas, pois, só assim, a retomada do crescimento poderá ocorrer."

Continuou: "Diante da grave crise que se encontra o estado de Minas Gerais, e a possibilidade de poder contribuir para
superá-la, aceitei ser um dos vice-líderes da base governista na ALMG.

Desejo sabedoria a todos os envolvidos, governador, vice-governador, equipe de secretários, deputados , assessores
e sociedade civil organizada. Que Deus nos abençoe nesta jornada!"
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Semana do consumidor - 10h37

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O Procon da Prefeitura de Belo Horizonte e o Procon da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) promovem
um mutirão para a renegociação de dívidas com os principais bancos brasileiros, durante a Semana do Consumidor,
que vai de 11 a 15 de março.Para participar do mutirão, no qual essas dívidas em atraso poderão ser negociadas em
condições mais vantajosas que as normalmente praticadas, os consumidores devem se cadastrar do próximo dia 20
até o 28 de fevereiro.Para se cadastrar, o consumidor deve ligar para o número 2108-3460 no horário das 13 às 17
horas, ou enviar um e-mail para mutirao.dividas@almg.gov.br, informando nome completo, CPF, telefone de contato e
o banco (apenas um) com o qual pretende negociar sua dívida.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Licenciamento ambiental - 10h20

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Tramitação do projeto de lei 3.679/2016 que dispõe sobre o licenciamento ambiental  e a fiscalização de barragens no
Estado,foi aprovada ontem,durante reunião ordinária de plenário da Assembleia Legislativa  de Minas.A tramitação
em regime de urgência,possibilita que os prazos regimentais sejam reduzidos pela metade para dar serenidade a
analise da preposição.A proposta está sendo discutida agora pela manhã,pela Comissão de Administração Pública
da casa.O texto tem relatoria do deputado João Magalhães do MDB presidente da comissão.
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Jornal de Notícias - Montes Claros
Título: Deputado só define apoio com sinal verde das bases

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 21-02-2019
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TV Globo
Título: Mutirão vai ajudar clientes de bancos e outras instituições financeiras- 12h12

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O Procon Assembleia  e o Procon Municipal estão com inscrições abertas para um mutirão de negociação. Devem
participar da ação bancos e instituições financeiras. O mutirão vai acontecer na Semana do Consumidor, mas as
inscrições devem ser feitas agora. Entrevista: Marcelo Barbosa - Coordenador do Procon da Assembleia .
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TV Globo
Título: Deputados voltam a discutir projeto das barragens - 12h08

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Participantes de movimentos sociais do Ministério Público e deputados  participam de audiência na Assembleia para
discutir o projeto de lei sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais. Hoje de manhã
o prefeito de Brumadinho se reuniu com líderes da casa, representantes da mesa da Assembleia para pedir ajuda na
liberação de verbas para diminuir os impactos causados pela tragédia da Vale no Município. O presidente da casa,
Agostinho Patrus se comprometeu junto com outros deputados  a colocar neste projeto de lei um texto obrigado o
estado a repassar metade da multa que o estado vai receber para o município de Brumadinho. O texto que ia ser
discutido durante audiência pública ainda é um mistério para muita gente. Houve confusão e bate-boca entre a
ambientalista e o deputado João Magalhães do MDB, que é o presidente  da comissão. O autor do projeto deputado
João Vitor  Xavier do PSDB, pediu a suspensão da audiência para que as pessoas pudessem ler o texto. Entrevista:
Maria Tereza Corujo- ambientalista, João Vitor Xavier- deputado PSDB.
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Prefeito de Brumadinho exige receber 50% da multa da Vale, após reunião com deputados

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo (PV), se reuniu na manhã desta quinta-feira (21) com a Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa  para acertar as demandas do município devastado pelo desabamento da Barragem B1 da
Mina Córrego do Feijão, que deixou ao menos 171 mortos até o momento.

Entre as prioridades, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus  (PV), se comprometeu a apresentar um
projeto que obrigue a Vale a destinar à Prefeitura de Brumadinho 50% da multa aplicada pela Justiça e pelo Ibama à
empresa, de um total de R$ 450 milhões. A ideia é que a sugestão seja anexada ao PL 3676/16, em discussão nesta
quinta-feira (21) na Assembleia, e que prevê uma série de modificações das leis ambientais para operação de
mineradoras no Estado.

Pela proposta, toda cidade em Minas Gerais afetada por catástrofes envolvendo a mineração terá o direiro de receber
diretamente, sem intermédios, metade das multas destinadas ao governo do Estado. "É o mínimo que podemos exigir.
Essa sugestão será anexa ao PL das Barragens que a Casa vai aprovar para dar tranquilidade aos mineiros. Por que
são muitas as cidades dependentes da mineração e que podem ser prejudicadas", disse o deputado Alencar da
Silveira Jr . (PDT), segundo secretário da Mesa Diretora.

Além disso, o prefeito de Brumadinho cobrou a dívida que o governo de Minas tem com Brumadinho no valor de R$ 23
milhões, relativos aos repasses atrasados de ICMS, IPVA e Fundeb. "O governador se comprometeu a fazer esse
pagamento quando esteve em Brumadinho. Estive com ele anteontem e já não foi tão firme, não sei se mudou alguma
coisa. Espero que o governo honre o seu compromisso. Por que a arrecadação de Brumadinho caiu de R$ 13 milhões
para R$ 6 milhões. Vou ter que fechar hospital se continuar assim", disse Avimar.

APOIO

Também como parte dos esforços para recuperar a economia de Brumadinho, o Serviço Brasileiro de Apoio às
Pequenas e Grandes Empresas (Sebrae) disponibilizou, nesta quinta-feira (21), o montande de R$ 2,4 milhões para
incentivar projetos de geração de emprego na cidade e estimular micros e pequenos empreendedores.
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Rádio América
Título: Audiência pública que tratra do licenciamento ambiental - 11h47

Editoria: Tribuna Livre
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  promoveu uma audiência pública para discutir
o projeto de lei 3676 que é de autoria da Comissão Extraordinária de Barragens  que trata sobre o licenciamento
ambiental e a fiscalização de barragens no estado. O Deputado João Vitor Xavier do PSDB fala que recebeu do
presidente da Assembleia e presidente  da comissão, um posicionamento de que estão a disposição para acatar as
sugestões. O prefeito de Brumadinho Avimar Barcelos do PV se reuniu com a Mesa Diretora da Assembleia para
buscar comissões para o município. Entrevista: João Vitor Xavier - PSDB.
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Rádio CBN
Título: Audiência pública na Assembleia discute  lei que trata do licenciamento ambiental e

construção de barragens - 11h44
Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

A audiência pública para discutir o projeto de lei que trata do licenciamento ambiental e também construção de
barragens aqui Minas, deve ser retomado em instantes na Assembleia Legislativa . Essa audiência chegou a ser
iniciada hoje foi logo suspensa sob críticas e reclamações movimentos sociais e ambientalistas de que que não houve
a divulgação anterior, com tempo suficiente, do texto do substitutivo à proposta, que está sendo elaborado e acidente
pela comissão de administração pública antes de ir a plenário em segundo turno. Ent: João Vítor  Xavier
(deputado PSDB)
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Rádio CBN
Título: Bastidores da política com Bertha Maakaroun  - 10h37

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Uma determinação da mesa diretora da Assembleia Legislativa  de Minas impede que a imprensa ocupe a antessala
do plenário, onde são realizadas as entrevistas com os parlamentares. Sindicato dos jornalistas inclusive repudiou essa
ação e classificou como censura.
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Band
Título: Procon de Belo Horizonte e da Assembleia realizam um mutirão para renegociar dívidas

com bancos - 10h14
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Entre os dias 11 e 15 de março o Procon de Belo Horizonte e da Assembleia realizam um mutirão para renegociar
dívidas com bancos. Os débitos poderão ser pagos em condições mais vantajosas. Entre as instituições com presença
confirmada estão Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG. Os consumidores
interessados devem se cadastrar até o próximo dia 28 de fevereiro pelo e-mail mutirão.dívidas@almg.gov.br.
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Band
Título: Audiência na Assembleia Legislativa sobre a segurança de barragem - 9h42

Editoria: Band News Minas 1a.ED
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Vamos conversar com Teca Maria Teresa, que é ambientalista, e nós vamos falar sobre audiência pública que
acontece na Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Junior Moreira - 08h45

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Eduardo diz que os prefeitos de Minas que se unem tanto por tanta coisa não estão unidos todos na sua associação
gritando contra isso. Impressionante como pelo menos os prefeitos da Grande BH não estão exigindo soluções. As
câmaras se calam, a Assembleia continua sem aprovar o projeto do ano passado   e sem instaurar uma CPI. Eduardo
Costa comenta que está com medo de uma reunião que vai acontecer na Assembleia Legislativa  para analisar a
toque de caixa o projeto da mineração com as mudanças que nós não conhecemos bem.
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Band
Título: Procon da Assembleia realiza mutirão para negociação de dívidas - 06h41

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Entre os dias 11 e 15 de março o Procon da Assembleia  realiza um mutirão para renegociar dívidas com bancos. Os
débitos poderão ser pagos em condições mais vantajosas.os Procons convidaram as principais instituições financeiras
do país, sendo elas: Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG. Os consumidores
interessados devem se cadastrar até o próximo dia 28 de fevereiro pelo e-mail mutirão.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Direita e esquerda discutem na primeira reunião - 07h04

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Com deputados do PT de um lado e do PSL do outro, o clima ficou quente e o debate acalorado nas comissões  de
Direitos Humanos e de Educação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). E esse clima de embate deve
permanecer durante toda a legislatura nesses colegiados por conta de defesa de pautas antagônicas. Por ser o
membro mais idoso da Comissão de Direitos Humanos , Coronel Sandro  (PSL) presidiu a sessão para escolha de
quem iria ocupar a presidência do grupo. Contudo, um acordo entre os blocos da Casa já tinha definido que a deputada
Leninha  (PT) ficaria no comando do colegiado e que outras duas vagas seriam de parlamentares de esquerda. Por
conta disso, o auditório estava formado por apoiadores do mandato delas.Entrevistados: Coronel Sandro  -PSL
(deputado estadual); Bruno Engler - PSL(deputado estadual); Betão -PT (deputado estadual)
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Rádio Super Notícia FM
Título: Assembleia Legislativa vai votar proposta para pressionar secretários - 06h58

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Parte dos deputados da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) vai começar, a partir de agora, a
pressionar o governador Romeu Zema (Novo) para obrigá-lo a estreitar o diálogo com a Casa. Os parlamentares
reclamam da falta de acesso ao governo e do modo como Zema tem tratado alguns dos políticos, principalmente
aqueles que possuem mais mandatos. Deputados  contam que uma das formas é fazer com que os secretários
estaduais compareçam mais vezes ao Legislativo.Um desses frontes seria a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
9, de 2019, que prevê que os chefes de pastas do Executivo, os dirigentes das entidades da administração indireta e os
titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador compareçam pessoalmente, a cada quadrimestre, às
comissões  permanentes da Assembleia para prestar contas dos trabalhos. Antes, não havia na legislação uma
determinação do período em que o agente público deveria comparecer aos colegiados.
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Band
Título: Ministério Público defende o projeto "Mar de Lama Nunca Mais" - 06h22

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O Ministério Público defende o projeto "Mar de Lama Nunca Mais", que pretende garantir mais segurança as Barragens
de Minas. Integrantes da Força Tarefa do Ministério Público se reuniram Na Assembleia do Estado para debater o
assunto.O projeto tem objetivo de reforçar a legislação sobre segurança e licenciamento ambiental de barragem de
rejeitos. O Ministério Público defende principais pontos da lei por meio de uma nota técnica preliminar emitida nesta
semana. Para aprovação o projeto precisa de apoio de deputados  mineiros representantes da sociedade civil,
organizações não governamentais e órgãos estatais.
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TV Globo
Título: Mutirão de negociação de dívidas - 06h53

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O Procon Assembleia  e o Procon da Prefeitura de Belo Horizonte,estão com inscrições abertas  para o mutirão de
negociação de dívidas com bancos e outras instituições financeiras.O mutirão vai acontecer durante a semana do
consumidores que ocorre entre os dias 11 e 15 de março,mas as inscrições devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro
pelo telefone ou pelo e-mail.Entrevistado: Marcelo Barbosa (coordenador do Procon/ALMG) .
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Itatiaia
Título: Entrevista com deputado Irineu Inácio- 07h57

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Com 21.845 votos Irineu Inácio da Silva, professor Irineu , é um dos 6 deputados eleitos pelo PSL para a
Assembleia Legislativa . O parlamentar eleito pelo partido de Jair Bolsonaro defende a escola em tempo integral e o
fortalecimento do ensino técnico é a favor de que algumas privatizações ocorram de forma rápida e sobre a reforma
defende que as grandes corporações devam pagar o que devem a previdência. Entrevista: Irineu Inácio da Silva -
deputado estadual.
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TV Globo
Título: ALMG discute segurança nas barragens - 07h47

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Representantes de movimentos sociais e do Ministério Público devem participar hoje de uma audiência na
Assembleia Legislativa  pra discutir o projeto sobre a segurança das barragens A audiência estava prevista para
acontecer agora pela manhã,o projeto de lei tramita em regime de urgência e dispõe sobre o licenciamento ambiental e 
a fiscalização de barragens no estado.A comissão de administração pública  vai debater a proposição com
movimentos  sociais e com o Ministério Público.Essas entidades vão contribuir para a elaboração de parecer ao projeto
em segundo turno.Após a votação do parecer na comissão de administração pública ,o projeto pode seguir para o
plenário para votação definitiva.
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TV Globo
Título: Deputados devem voltar a discutir o projeto de barragens - 07h16

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Foi adiada mais uma vez a discussão do projeto que cria novas regras para mineração,a reunião deve ser nesta
manhã.O relator do projeto deputado João Magalhães  do MDB, apresentou durante a tarde no plenário,um pedido de
tramitação em regime de urgência para esse projeto das barragens.Isso significa que todos os prazos de discussão e
de votação caem pela metade,e o projeto tem prioridade de votação.Mas as duas reuniões extraordinárias convocadas
para esta quarta-feira,para que o projeto voltasse a ser discutido,foram canceladas. Deputados  dizem que o governo
tentou mudar o texto na última hora,com sugestões que não agradaram principalmente ao Ministério
Público.Entrevistado: João Magalhães - MDB (deputado estadual).

impresso em 04/03/2019 às 11:49 78 de 294

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg-bomdiaminas-2102.mp4
http://www.interclip.com.br/


Itatiaia
Título: Os deputados mineiros devem voltar a discutir hoje o projeto de segurança das barragens -

07H33
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Será realizada daqui a pouco às 10h na Assembleia Legislativa  audiência pública com presença de promotores e
ambientalistas para discutir o projeto de segurança das barragens, o substitutivo do relator João Magalhães ,
presidente da Comissão de Administração Pública , pode ser distribuído ainda hoje e a Assembleia Legislativa
pode votar o texto em plenário em segundo turno ainda essa semana. Mobilizados pelo presidente  da casa devem
dar uma resposta rápida aprovando o texto o quanto antes. Conforme a Itatiaia apurou nos bastidores o texto adotado
pelo relator deve ser o da sugestão feita pelo governo do estado na sexta-feira passada acolhendo as críticas do
Ministério Público. Também devem ser acolhidas sugestões de ambientalistas e promotores que participarão agora de
manhã da audiência na Comissão de Administração Pública , depois da audiência deve ser marcado uma reunião
para votação do projeto na Comissão de Administração Pública . Depois da audiência deve ser marcada uma
reunião para votação do projeto na comissão e depois disso ele fica pronto para ser votado em segundo turno. Embora
muitos deputados  reivindiquem, que é necessário tempo para analisar o substitutivo que ainda nem foi apresentado,
outros acreditam que quanto mais tempo mais lob as mineradoras farão junto aos deputados . Depois de circular nos
corredores da Assembleia até virar notícia, que o governador Romeu Zema estaria fazendo pressão para que a CPI da
Mineração não fosse instalada, o governo do estado desmentiu oficialmente toda e qualquer pressão ao presidente
da Assembleia e aos deputados  e afirmou por meio de notas que estão sendo tomadas todas as ações do governo
para que os responsáveis sejam devidamente punidos. Na Assembleia muitos deputados  demonstram insatisfação
com Romeu Zema alegando que não são recebidos por ele.
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Diário do Comércio online - BH (MG)
Título: Projeto sobre barragens terá regime de urgência

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O Projeto de Lei (PL) 3.676/16, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado,
irá tramitar em regime de urgência. Foi aprovado requerimento do presidente da Comissão de Administração
Pública , deputado João Magalhães (MDB), com essa finalidade, durante Reunião Ordinária de Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de ontem.

De acordo com o artigo 273 do Regimento Interno da Assembleia, a iniciativa possibilita que os prazos regimentais
sejam reduzidos à metade para dar celeridade à análise da proposição. A medida também dispensa a exigência de
prévia publicação dos pareceres.

Essa proposição será discutida pela Comissão de Administração Pública  nesta quinta, no Auditório José Alencar.
Participarão da audiência pública representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e de movimentos
sociais. A partir das contribuições levantadas, a comissão terá os elementos necessários para a elaboração do parecer
ao projeto em 2º turno. João Magalhães  também é relator da proposição na comissão. Após a votação desse
parecer, o projeto poderá seguir para votação definitiva no Plenário.

Além de João Magalhães , os outros seis deputados  efetivos da comissão também assinaram o requerimento para
a realização da reunião: Osvaldo Lopes (PSD), Beatriz Cerqueira (PT), Sargento Rodrigues (PTB), Roberto
Andrade (PSB), Leonídio Bouças (MDB) e Raul Belém (PSC).

Leia também:

CCJ aprova proposta para ampliar atuação do TCU

Histórico - O PL 3.676/16 resultou do trabalho da Comissão Extraordinária de Barragens , criada pela Assembleia
em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, da empresa Samarco, controlada pela Vale e pela australiana
BHP, em Mariana (Região Central do Estado), em novembro de 2015. A tragédia, considerada o maior desastre
ambiental da história do Brasil, causou 19 mortes.

As atividades da Comissão Extraordinária de Barragens  também culminaram, por exemplo, na Lei 22.796, de 2017,
que obriga a destinação do total de recursos arrecadados com a Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários (TFRM)
aos órgãos do Estado que integram o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). O relatório
final da comissão trouxe ainda recomendações a órgãos públicos.

Após o ocorrido em Mariana, no dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento de uma barragem da empresa Vale, na Mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocou devastação, 171 mortes até
o momento, além do desaparecimento de 139 pessoas.

Repasses - Os atrasos nos repasses pelo governo estadual aos municípios de recursos referentes ao ICMS e ao Fundo
de Participação dos Municípios deve ser tema de duas audiências públicas da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização da Assembleia.

A solicitação de audiência foi da deputada Rosângela Reis  (Pode), que pretende saber como está a situação e quais
são as soluções possíveis para regularizar as transferências de recursos. Já o deputado Raul Belém  (PSC) pediu
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reunião para tratar dos financiamentos conseguidos pelas gestões municipais junto ao Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) e que, para serem quitados, dependiam dos repasses não efetuados. As datas das audiências
não foram informadas.
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O Contorno de BH - MG
Título: Procom irá promover mutirão para negociar dívida com bancos

Editoria: Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

O Procon da Prefeitura de Belo Horizonte e o Procon da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) promovem
um mutirão para a renegociação de dívidas com os principais bancos brasileiros, durante a Semana do Consumidor,
que vai de 11 a 15 de março. Para participar do mutirão, no qual essas dívidas em atraso poderão ser negociadas em
condições mais vantajosas que as normalmente praticadas, os consumidores devem se cadastrar do próximo dia 20
até o 28 de fevereiro.

Para se cadastrar, o consumidor deve ligar para o número 2108-3460 no horário das 13 às 17 horas, ou enviar um
e-mail para mutirao.dividas@almg.gov.br, informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco (apenas um)
com o qual pretende negociar sua dívida. As instituições financeiras que participarão da iniciativa são: Santander, Itaú,
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG.

Essas instituições se comprometeram a propor facilidades extras para o pagamento das dívidas atrasadas a todos
cadastrados. Mensagens incompletas não serão consideradas, por isso o Procon sugere que os consumidores
interessados em participar do mutirão fiquem atentos às informações necessárias. As listas serão enviadas para os
bancos e, em seguida, as próprias instituições entrarão em contato com os clientes cadastrados para agendar a data e
o horário do atendimento.

Ícaro Ambrósio

Ícaro Ambrósio é jornalista e editor-chefe do site O Contorno de BH.
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Portal O Tempo
Título: Dois nomes disputam indicação para cargo no Ministério da Agricultura em MG

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Posto decisivo para a tomada de medidas envolvendo o agronegócio no Estado, a Superintendência de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais, ligada ao Ministério da Agricultura, tem sido palco de uma forte disputa
nos bastidores.

De um lado, setores do mercado e associações da classe, capitaneadas pela Federação das Indústrias de Minas
Gerais (Fiemg), apoiam o nome de Marcilio Magalhães - como já havia adiantado a coluna Minas na Esplanada no
início da semana. De outro, o nome do atual chefe da superintendência, Márcio Kangussu, é endossado por outros
setores da indústria e da classe política.

Magalhães, advogado e pecuarista, já esteve no cargo entre 2013 e 2015. Depois, ele passou pela chefia do Instituto
Mineiro de Agricultura (IMA). Um de seus principais apoiadores é Silvio Silveira, presidente  da Associação de
Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. "Sou um admirador do trabalho do Marcilio, ele conhece
de perto as dificuldades que enfrentamos neste momento atribulado, em que fazemos sacrifícios para superar crises. É
um líder", reforçou. Ontem, Silveira teve audiência com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos
Montes, para tratar da indicação.

Já o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) tem sido colocado como um dos principais apoiadores da continuidade de
Márcio Kangussu na superintendência. Em nota à coluna, o mineiro negou que participe de qualquer articulação, mas
que realmente defende a permanência do superintendente. "Nunca participei dessa discussão, mas, se me for
perguntado, vou dizer que o Márcio Kangussu realiza um excelente trabalho e é bom o governo manter o que está
dando certo", argumentou Pacheco. Kangussu é ex-deputado estadual da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais,
ex-prefeito de Joaíma e atua na pasta desde 2016.

Ainda não houve decisão de Marcos Montes e da ministra Tereza Cristina sobre a indicação. A expectativa é que o
nome deve ser definido até amanhã. Anteontem, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) fez uma festa nada
modesta para lançar o nome do novo líder do grupo, o deputado Alceu Moreira (MDB-RS). Tanto Kangussu quanto
Magalhães estiveram presentes. O evento contou com a presença, ainda, do presidente  Jair Bolsonaro, do vice,
Hamilton Mourão, e até mesmo do ministro da Economia, Paulo Guedes, antes visto com ressalvas pela bancada agro
por defender o fim de subsídios para o setor, como o que envolveu os produtores de leite, no início de fevereiro.

A superintendência cuida diretamente de assuntos ligados ao mercado agropecuário, como o desenvolvimento de
políticas para fomentar a economia local. Os contratos entre o Ministério da Agricultura e esses setores no Estado
também passam pela gestão da autarquia.
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Portal O Tempo
Título: Direita e esquerda discutem na primeira reunião

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

Com deputados do PT de um lado e do PSL do outro, o clima ficou quente e o debate acalorado nas comissões  de
Direitos Humanos e de Educação da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). E esse clima de embate deve
permanecer durante toda a legislatura nesses colegiados por conta de defesa de pautas antagônicas.

Por ser o membro mais idoso da Comissão de Direitos Humanos , Coronel Sandro  (PSL) presidiu a sessão para
escolha de quem iria ocupar a presidência do grupo. Contudo, um acordo entre os blocos da Casa já tinha definido que
a deputada Leninha  (PT) ficaria no comando do colegiado e que outras duas vagas seriam de parlamentares de
esquerda. Por conta disso, o auditório estava formado por apoiadores do mandato delas.

E, diferentemente do que costuma ocorrer, Coronel Sandro  fez um discurso longo antes de empossar a deputada
como presidente . Ele disse que a comissão era conhecida historicamente por defender bandidos, mas que a partir de
agora não seria assim. Ele também saiu em defesa do presidente  Jair Bolsonaro (PSL). O público presente reagiu às
falas, e ocorreram discussões com o deputado. De acordo com ele, como presidente  daquela sessão era ele quem
determinava a pauta.

Ainda segundo o deputado, um novo Parlamento se instalou. "Anteriormente a esquerda, principalmente com o PT e o
PSOL, estava acostumada a manejar essas duas comissões  sem nenhuma contraposição às suas ideias. Nós, que
somos do PSL, defendemos pautas que vão de forma contrária ao que a esquerda defende. É natural que se tenham
esses debates acalorados", afirmou.

O deputado Bruno Engler  (PSL) também fez discurso que foi criticado pela plateia. "O que o meu eleitorado pode
esperar é um posicionamento firme em defesa dos direitos humanos dos humanos direitos, do policial, das vítimas,
daquelas pessoas que muitas vezes não são contempladas por uma pasta que se preocupa mais com os bandidos",
falou à reportagem.

A presidente da Comissão de Direitos Humanos , Leninha  (PT), declarou que assume o posto com disposição de
ouvir: "Apesar de termos ideologias completamente diferentes, creio que eles devem ter sinergia conosco em algumas
pautas. Queremos tratar aqui de pessoas, comunidades, territórios que têm seus direitos violados. Queremos criar um
clima de respeito e cordialidade, e que eles tragam as pautas que eles acham que têm que trazer e nós as nossas". Ela
lembrou ainda que a esquerda possui maioria no colegiado, com três dos cinco membros.

A discussão entre os presentes e os parlamentares de direita se estendeu até a Comissão de Educação, em que
Beatriz Cerqueira (PT) foi eleita presidente . Vice- presidente  do colegiado e membro da pasta de Direitos
Humanos, Betão  (PT) disse que pretende fazer uma discussão que sempre fez sobre os direitos das pessoas e dos
trabalhadores. "Não vim pra cá para discutir as falas de pautas morais, mas sim como melhorar a educação do país",
disse.

Sobre ter dito que teria "mão pesada" em sua atuação na pasta, o petista afirmou que foi um contraponto a uma fala de
Coronel Sandro . "O deputado citou que vai ter mão pesada aqui em determinadas questões e eu disse que se for
atacar os profissionais de educação vai ter a minha mão pesada também nesse plenário", explicou.
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Portal Hoje em Dia (MG)
Título: Reforma da Previdência pode elevar contribuição de servidor em Minas

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 21-02-2019 Link para a Notícia

A reforma da Previdência enviada ontem ao Congresso pelo presidente  Jair Bolsonaro (PSL) pode elevar a
contribuição dos trabalhadores em estados e municípios com déficit previdenciário - caso de Minas. Enquanto a
Câmara se prepara para avaliar a proposta, analistas consideram que o impacto das medidas, vistas como
impopulares, será necessário para não levar o país a um colapso nas contas públicas.

Em linhas gerais, a proposta da equipe de Bolsonaro aumenta o tempo de contribuição, a idade mínima para se
aposentar e propõe o sistema de capitalização complementar à Previdência. Para os estados com déficit previdenciário,
autoriza aumentar em até oito pontos a alíquota de contribuição dos servidores.

Na maioria dos estados, incluindo Minas, essa alíquota é de 11%. Na prática, caso a reforma seja aprovada como está,
esse percentual poderia chegar a 19%. Só em Minas, 633 mil funcionários públicos seriam afetados com a medida. A
mudança, contudo, depende de aprovação na Assembleia Legislativa  ou, no caso dos municípios, nas Câmaras
Municipais.

Em nota, o governador Romeu Zema disse que a eventual aprovação da reforma encaminhada ao Congresso "poderá
nos dar um norteamento no âmbito estadual".

Em Minas Gerais, 56% da receita tributária é comprometida com a Previdência, o que aumenta ainda mais o rombo do
Estado. Nos últimos dez anos, os gastos com o sistema previdenciário mineiro cresceram 162%, saltando de R$ 6,1
bilhões em 2010 para R$ 16 bilhões em 2018, segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais (SEF-MG).

A última década também explicita uma discrepância crescente entre servidores ativos e inativos de Minas. De 2010 a
2018, enquanto os servidores ativos diminuíram 8,6% - passando de 365 mil para 334 mil - no mesmo período os
inativos cresceram nada menos que 41,3%, indo de 156 mil para 221 mil, ainda segundo dados da SEF-MG.

Para o economista Marcos Renato Xavier, da Faculdade de Economia da USP, é preciso aumentar a alíquota
previdenciária, mas chegar "perto de 20% soa perigoso".

"É inevitável um arrocho porque senão as próximas gerações não vão se aposentar. Mas quase 20% do salário bruto é
um gasto alto demais, não recomendável inclusive em casos de economias domésticas. Entre 3 e 4 pontos seria o
ideal", diz Xavier.

Na Câmara, o clima é favorável para aprovar o texto da equipe de Bolsonaro, apesar da resistência de parte da
bancada mineira. Dos 53 deputados  representantes do Estado, pelo menos 15 teriam se posicionado contrários à
reforma da Previdência, garante o deputado federal Rogério Corrêa (PT-MG).

"Esse texto ainda vai sofrer alterações. Então, não estou preocupado com posicionamento de bancada agora. É preciso
discutir mais", disse o petista.

Num contraponto, o deputado federal Bilac Pinto (PR) avalia que pelo menos metade dos deputados  mineiros são
favoráveis ao texto.

"É claro que o projeto ainda deve ser alterado, mas são detalhes. O Brasil não pode esperar mais ou entra em colapso.
A maioria da bancada quer isso", disse o parlamentar mineiro.
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) estuda apresentar ainda neste mês uma
deliberação que extingue o pagamento do auxílio-moradia a deputados  que possuem residência em Belo Horizonte.
A informação foi confirmada pelo terceiro vice- presidente da Casa, deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT).

A economia com o fim do benefício pode chegar perto de R$ 2 milhões por ano. Só em janeiro de 2018 foram R$
173.640,55 para custear a moradia dos parlamentares na capital. A despesa com esse benefício em 2018 foi de R$
2.050.389.

A Assembleia não informou quais deputados  receberam o auxílio no primeiro mês do ano. Se o montante gasto em
janeiro for dividido pelo valor fixo do benefício, chega-se a 39 parlamentares. A Casa não informou também quantos
deputados teriam direito ao recursos por residirem em outros municípios.

Atualmente, o parlamentar tem direito a requerer R$ 4.377,73 - valor mais de quatro vezes superior ao salário mínimo,
que é de R$ 998 - de auxílio-moradia, conforme critério adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela
Procuradoria Geral da República (PGR). Mas, por decisão do próprio CNJ, quem tem imóvel residencial na cidade onde
trabalha não tem direito ao benefício, regra que teria que ser seguida pelo Legislativo mineiro.

Mesmo com uma economia irrisória perto do orçamento previsto para a Assembleia em 2019, que é de R$1,64 bilhão,
deputados  que defendem o fim do auxílio pregam a medida como necessária, tendo em vista o atual cenário
econômico do país.

"É simbólico, mas isso é importante. É uma maneira de mostramos para a sociedade que estamos solidários ao
momento que o país está vivendo. Entendo que, com o que o Brasil e o Estado estão passando, como por exemplo o
atraso no salário dos servidores, o ideal seja extinguir o pagamento desse benefício", afirmou o deputado estadual
João Vítor Xavier (PSDB). Em seu terceiro mandato, ele afirma nunca ter requerido o auxílio.

Também contrária ao pagamento da benesse, a deputada estadual Marília Campos  chegou a propor um projeto de
lei que contempla o fim do auxílio-moradia e de outros privilégios.

"Temos que acabar com esses penduricalhos, com essas regalias dos parlamentares. Temos que fazer uma campanha
de sensibilização dos parlamentares. Com essa conjuntura que estamos vivendo, ter esse pagamento é um absurdo",
completou.

Marília Campos  também comentou os possíveis destinos da verba que seria economizada, já que, por lei, o recurso
não pode ser realocada para outro setor, permanecendo no orçamento da Assembleia.

"A Assembleia pode gastar menos e devolver o que sobrar do orçamento para o Executivo, que pode utilizar em outros
setores. Eu também acredito que a credibilidade do político vai passar pela diminuição também do custo da política,
que é muito alto. Se o Legislativo diminuir esse orçamento, vai ser exemplo para o Ministério Público e para o
Judiciário".

Decisão do STF derrubou justificativa legal do benefício

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a extinção do pagamento do auxílio-moradia para juízes
e desembargadores, em novembro do ano passado, também pressiona a Mesa Diretora da ALMG a dar fim ao
benefício em Minas.
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Isso porque a deliberação do STF deixou o Legislativo sem justificativa legal para manter o pagamento do privilégio, já
que os contracheques e benefícios entre os poderes são vinculados, conforme estipula a Constituição Federal.

Apesar da tendência do término do auxílio-moradia, o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior  (PDT), terceiro
vice- presidente da Mesa Diretora, explicou que o benefício será mesmo mantido em alguns casos.

"Estamos vendo o que está havendo em Brasília, no Judiciário, mas a tendência é que aquele que não tenha moradia
própria em Belo Horizonte tenha direito a esse benefício. Sou favorável ao fim do pagamento pra quem tem moradia na
capital, mas para quem só tem residência no interior, e vem exercer o mandato, nesse caso, vale ter o benefício",
explicou Alencar. Ele confirmou que a expectativa é que a Mesa Diretora expeça a deliberação extinguindo o
auxílio-moradia na Casa ainda em fevereiro.

Segundo Alencar, antes mesmo da extinção do auxílio-moradia entrar em pauta, a maioria dos parlamentares já abria
mão do benefício. "Muitos ( deputados ) já não recebiam há muito tempo. Temos 60 ou 70 que já não recebiam no
último mandato".

Apesar de ter residência em Belo Horizonte, Alencar afirmou que optou em receber o auxílio esse mês, mas que doou o
valor para uma instituição de caridade em Itabirito, na região Central do Estado.

Grupo de trabalho é criado para avaliar impacto no TJMG

Com a decisão do Superior Tribunal Federal (STF) no dia 26 de novembro de 2018, que extinguiu o pagamento do
auxílio-moradia para juízes e desembargadores, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) constituiu um grupo de
trabalho para analisar a medida e suas consequências. Somente após a conclusão do estudo será possível saber a
economia que o fim do benefício vai gerar ao orçamento do Judiciário mineiro. O trabalho vai apontar ainda quantos
magistrados deixaram de receber e quantos serão contemplado com o auxílio diante das regras atuais.

Segundo estipulado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o benefício pode ser concedido aos magistrados que
respondem por mais de uma comarca, portanto geralmente precisam residir fora de suas cidades de origem.

De acordo com dados da assessoria de comunicação do TJMG, o gasto com o auxílio-moradia para os 1.103
magistrados do Estado foi de R$ 48.897.208,17 de janeiro a novembro do ano passado, quando foi suspenso pelo STF.
Por mês, o valor desembolsado pelo tribunal mineiro foi de R$ 4.434.640,49.
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