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Título: MP critica projeto sobre barragens que deve ir a plenário na Assembleia de Minas Gerais
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Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Órgão alega que alterações deixaram o texto menos rígido quanto a segurança das estruturas. O projeto pode ser
votado ainda esta semana.
O Ministério Público de Minas Gerais é contra o texto sobre segurança em barragens que tramita na Assembleia
Legislativa  e que deve ir a plenário ainda nesta semana. Para o órgão, ele não é tão rígido quanto o projeto de
iniciativa popular, chamado de "Mar de Lama Nunca Mais".

O projeto de lei 3.676, de 2016, foi feito pela Comissão Extraordinária de Barragens , criada pela ALMG após o
desastre de Mariana. Na época, o texto proposto pela sociedade civil foi absorvido por um substitutivo, apresentado
pelo então relator João Vitor Xavier (PSDB). No dia nove de julho de 2018, o parecer foi rejeitado pelos deputados
Gil Pereira (PP), Tadeu Martins Leite (MDB) e Thiago Cota (MDB) pela Comissão de Minas e Energia . Todos
os parlamentares foram reeleitos nesta legislatura.

Agora, um novo substitutivo foi anexado ao projeto 3.676, mas para o MP, o texto é flexível quanto a segurança das
barragens.

A retirada de obrigações relativas à fiscalização de barragens, ausência de participação popular na elaboração do
parecer e extinção da norma que veda a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou
alteamento de barragem quando identificada comunidade na zona de autossalvamento são algumas das críticas do
órgão.

"A nossa preocupação é a aprovação de um projeto a 'toque de caixa', sem que haja um debate amplo com a
sociedade", disse a promotora Andressa Oliveira Lanchotti.

Entre as regras estipuladas no "Mar de Lama nunca mais" está a proibição de novas barragens com alteamento a
montante; um raio de 10 quilômetros para zona de autosalvamento; e calção (seguro) por parte dos empreendimentos.

"Nós buscamos a sustentabilidade real. Nós não somos contra a mineração de forma alguma. A atividade de mineração
é fundamental para o estado de Minas Gerais. Só que nós estamos aqui insistindo na questão que há tecnologias mais
modernas, de menor risco, de menor potencial de dano para a disposição dos rejeitos. É possível fazer mineração com
menor risco para a sociedade e para o meio ambiente também", concluiu Lanchotti.

O substitutivo criticado pelo MP será debatido em reunião extraordinária na ALMG convocada para esta terça-feira às
9h30 pelo relator do projeto João Magalhães  (MDB). De acordo com ele, o texto prevê a proibição para o alteamento
à montante nas barragens de rejeito, limitação da construção destas estruturas e obrigação da filtragem de resíduos
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Estão causando desconforto na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) projetos que foram apresentados
para acabar com alguns benefícios dos parlamentares, como o auxílio-moradia e o auxílio-paletó. As proposições foram
apresentadas pela deputada Marília Campos  (PT) e vários políticos já garantiram no início da legislatura que vão
abrir mão dessas vantagens. Contudo, nos bastidores a versão é que, publicamente, a maioria dos representantes da
Casa diz que não quer os auxílios, mas sem os microfones a história é outra.Entrevista:Deputada Marília Campos
(PT).
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Preso no ano passado por suspeita de participar de um esquema de corrupção, o deputado estadual João Magalhães
(MDB) foi reconduzido, na manhã desta segunda-feira (18), ao cargo de presidente da Comissão de Administração
Pública na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O acordo para que ele ocupasse o comando do
colegiado foi fechado entre as lideranças dos blocos da Casa na última semana e aparentemente não gerou nenhum
constrangimento entre os parlamentares.Um mês após ser reeleito em outubro do ano passado, Magalhães foi um dos
alvos da operação "Capitu" desdobramento da Lava Jato em Minas Gerais.
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A possibilidade da Assembleia aprovar um projeto de segurança das barragens que não seja tão rígido quanto
ambientalistas acreditam que deveria ser e que atende ao desejo das mineradoras está mexendo com os nervos de
promotores e deputados . A Comissão de Administração Pública , única pela qual o projeto de segurança das
barragens, que está parado na Assembleia, precisa passar antes de ir a plenário em segundo turno foi a primeira do
ano a se reunir agora à noite na tentativa de fazer a matéria tramitar rápido na Casa e ir para a votação final na
quarta-feira. O presidente , João Magalhães , do MDB, não apresentou nenhum parecer, o que deve ser feito
amanhã. No final da tarde, o MP divulgou nota alerta que o projeto 3676, de 2016, da Comissão Extraordinária das
Barragens , que está parado na Casa, não é o Mar de Lamas Nunca Mais.
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O deputado federal Rogério Correia (PT) e a deputada estadual Beatriz Cerqueira  (PT) estiveram em Macacos, em
Nova Lima, na região metropolitana, na tarde desta segunda-feira (18) para ouvir os moradores atingidos pela
evacuação do distrito devido ao  risco de rompimento da barragem B3/B4, da Vale. De acordo com o deputado Rogério
Correia, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que envolve Senado e Câmara Federal, sobre
mineração, deve ser instaurada.

impresso em 21/02/2019 às 03:54 6 de 234

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/1055361/20190218_232011-20190218_232317.mp3?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1558344985&Signature=5TwsjXVMyk%2BM6nrujHLIo4pAXko%3D
http://www.interclip.com.br/


Portal das Gerais - BH (MG)
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Portal das Gerais- O seu portal de Segurança Pública e Notícias - edição Jane Huscher Deputado Estadual Coronel
Sandro , juntamente com o deputado Bruno Engler , protocolaram a PL94/2019 que autoriza a abertura de colégios
cívico-militares em toda Minas Gerais e enviaram requerimento ao Governador Zema para que se amplie o número de
Colégios Tiradentes. Os colégios militares são um exemplo de educação, disciplina, respeito, ordem e hierarquia. A
Ascobom apoia esta iniciativa porque sabemos que só vamos superar as nossas deficiências politicas e sociais com
educação com qualidade, parabéns aos deputados Coronel Sandro e Bruno Engler ...
http://portaldasgerais.com.br/content/uploads/2019/02/WhatsApp-Video-2019-02-18-at-19.06.45.mp4 Share
on:WhatsApp Tags: abertura amplie autoriza cívico-militares colégio deficiências políticas protocolaram requerimento
tiradentes
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Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), fatores como a falta de participação popular vão na contramão
do projeto 'Mar de Lama Nunca Mais'; texto original tem autoria da Comissão Extraordinária das Barragens  e ainda
precisa ser aprovado em segundo turno
O plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) pode votar, ainda nesta semana, um substitutivo ao
Projeto de Lei 3.676/16, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado. No
entanto, a proposta é criticada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O órgão defende outra proposta
substitutiva, denominada como 'Mar de Lama Nunca Mais'. De acordo com o MP, por meio de nota técnica enviada à
imprensa, o texto que pode ser votado nesta semana desconsidera pontos fundamentais para a questão, como a
participação popular.

Segundo o Ministério Público, o 'Mar de Lama Nunca Mais, proposto pelo deputado estadual João Vitor  Xavier
(PSDB), "projetos de lei elaborados em gabinetes, sem a interlocução ativa dos cidadãos e instituições interessados,
não refletirão as necessidades socioambientais que devem ser contempladas".

O MP ressalta também a necessidade de "uma constante adaptação das atividades poluentes e degradadoras do meio
ambiente ao progresso da técnica e da ciência". O órgão também defende a "obrigatoriedade de adoção de valores
máximos de emissão com fundamento nestas tecnologias" e uma "visão integrada da poluição, analisando-se o
empreendimento como um todo, vedando-se a transferência de poluição entre meios".

A reabilitação ambiental também está entre as preocupações do Ministério Público. Ainda conforme a nota técnica do
órgão, é preciso a "adoção de tecnologias limpas", inclusive na "prevenção e recuperação de danos ambientais".

O Ministério Público também recomenda a proibição de "instalação, ampliação ou alteamento de barragem quando
identificada comunidade na zona de autossalvamento". O substitutivo do deputado João Vitor  Xavier, o mesmo do
MP, chegou a ser apresentado em 2018, mas a Comissão de Minas e Energia rejeitou a proposta.

O PL 3.676/16 foi aprovado pelos parlamentares no 1º turno, em dezembro de 2017, e ainda precisa passar no 2º turno
para ser encaminhado ao Romeu Zema (Novo) para sanção ou não. Segundo o deputado João Magalhães  (MDB), o
objetivo é encaminhar um substitutivo ainda nesta semana - porém uma proposta divergente em comparação a do MP.
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Deputados  mineiros correm para votar leis mais rigorosas para mineração.A ANM publicou uma resolução que
determina a eliminação de barragens como a de Brumadinho. No estado, os deputados  se apressam para aprovar o
PL "Mar de lama nunca mais". O projeto pretende impor regras mais rigorosas para o setor de mineração, mas segundo
o MP o texto não é o ideal.Entrevista: João Vitor  Xavier (deputado estadual PSDB) ; Carlos Eduardo Ferreira Pinto
(promotor de Justiça (2016); Agostinho Patrus (deputado estadual 2016) ; Cassio Soares  (deputado estadual
2016) .
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Um deputado estadual preso no ano passado durante operação que investigava um suposto esquema de corrupção no
Ministério da Agricultura, volta a presidir a comissão de administração pública da Assembleia de Minas . João
Magalhães  do MDB foi reconduzido ao posto nesta segunda. Todos os projetos que tramitam pela Assembleia
precisam passar por essa comissão. O deputado foi preso em 2018 durante a Operação Capitu. Na Assembleia, João
Magalhães  prometeu levar a plenario ainda nesta semana, um projeto de lei que propõe medidas mais rígidas para a
atividade de mineração no estado.
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Deve ser apresentado em instantes na Comissão de Administração Pública , o substitutivo ao projeto de segurança
das barragens que está parado na Assembleia Legislativa . A proposta do relator que é o deputado João
Magalhães  do MDB, é apresentar um substitutivo na reunião de hoje ou até amanhã às 9:30 da manhã, e já na
quarta-feira enviar o projeto para plenário para ser votado em 2º turno.
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O coordenador da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho na Câmara Federal, deputado Zé Silva (SD-MG),
esteve hoje em reuniões com moradores da Macacos para discutir a evacuação que aconteceu na cidade na última
sexta-feira por conta da ameaça de um novo rompimento de barragem na cidade. Segundo ele, será necessário pedir
documentação da estrutura à mineradora Vale.

"De prático, o que tiramos deste encontro é que vamos requerer o laudo de estabilidade da Vale para esta barragem.
Agora todo cuidado é pouco", afirmou Zé Silva.

Durante a reunião, moradores relataram que a Vale vinha tratando sobre o plano de evacuação durante o ano passado,
inclusive recomendando, como positivo e exemplo, o plano de Brumadinho. Desde novembro, no entanto, a mineradora
não apareceu mais para tratar sobre o assunto com a comunidade.

Além de Zé Silva, o deputado federal Rogerio Correia (PT-MG) e o deputado estadual Professor Wendel  (SD)
acompanharam a reunião.
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Proposta pretende endurecer o licenciamento ambiental e fiscalização da barragens em Minas
O Projeto de Lei 3.676/16 que trata do licenciamento ambiental e fiscalização da barragens deve ser levado ao plenário
ainda nesta semana, segundo o presidente da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, João Valadares (MDB). A expectativa dele é que a matéria seja apreciada ainda na quarta-feira.

Segundo informações da Assembleia, Magalhães convocou reuniões extraordinárias para hoje e a manhã desta
terça-feira.

João Magalhães  explicou que está em entendimento com representantes do Ministério Público e de organizações
não-governamentais, para apresentar um substitutivo ao texto aprovado em 1º turno pelo Plenário.

Segundo ele, serão inseridos dispositivos para ampliar o rigor sobre a atividade de mineração em Minas Gerais. No
final de 2018, um novo texto alterando o original foi apresentado pelo então relator, João Vítor  Xavier (PSDB), mas foi
rejeitado pela Comissão de Minas e Energia .

João Magalhães  antecipou que, entre as novas exigências que serão acrescidas ao projeto, estão a proibição para o
alteamento (aumento da altura e volume) à montante nas barragens de rejeito. Esse processo, que é de menor custo,
acumula os rejeitos pelo processo hidráulico, num aterro, onde são compactados. É o método utilizado pela Vale tanto
na Barragem de Fundão, que se rompeu em 2015 em Mariana, quanto na de Brumadinho, no final do mês passado.
Também deve ser proposta a construção de zonas de autossalvamento.

"Vamos dar uma resposta para a sociedade", garantiu o parlamentar. O deputado afirmou que será exigido das
mineradoras que optem sempre pelos métodos mais seguros de acondicionamento dos rejeitos. O novo texto vai
propor limitação da construção de barragens, proibirá alteração para aumento de capacidade das existentes e exigirá
que as empresas façam a filtragem dos resíduos
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Sargento Rodrigues (PTB), pela quinta vez, e João Magalhães (MDB) são os presidentes

O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES É PRESIDENTE  PELA QUINTA VEZ DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA DA ASSEMBLEIA (FOTO SARAH TORRES)

Pela quinta vez, o deputado Sargento Rodrigues (PTB) irá presidir os trabalhos da Comissão de Segurança
Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais no biênio 2019-2020. Essa comissão é responsável por discutir
e propor leis sobre temas como combate ao crime organizado e política carcerária.

Irão integrar ainda esse colegiado, como membros efetivos, delegado Heli Grilo (PSL), João Leite (PSDB), João
Magalhães (MDB) Léo Portela (PR). Sargento Rodrigues  é defensor das causas dos agentes da segurança
pública no parlamento e seu nome era o mais cotado para este posto.

Para a Comissão de Administração Pública , o presidente escolhido foi João Magalhães  (MDB). Ele já presidia
esse colegiado, que discute e propõe reformas na administração do estado. Para o biênio 2019/2020, os escolhidos
como membros efetivos são Beatriz Cerqueira (PT), Leonídio Bouças (MDB), Osvaldo Lopes (PSD), Raul
Belém (PSC), Roberto Andrade (PSB) e Sargento Rodrigues  (PTB). A definição dos presidentes é importante,
pois são eles que definem a pauta de projetos que serão votados.

Cada uma das 22 comissões  permanentes da Assembleia mineira tem cinco membros efetivos e cinco suplentes, a
exceção das comissões  de Administração Pública, de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que têm sete efetivos e sete suplentes.

www.osnovosinconfidentes.com.br
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Projeto do deputado Alencar da Silveira Jr . permite aos pais colocar um X na certidão dos recém-nascidos

Na última semana foi protocolado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais um projeto pioneiro no Brasil, o que
possibilita aos cidadãos declararem na certidão de nascimento o gênero "X", caso não se enquadrarem no binarismo
feminino e masculino. O Projeto de Lei 136/2019 ainda permite aos pais a possibilidade e inserir tal gênero na certidão
dos recém-nascidos.

Uma lei semelhante entrou em vigor no início do ano em Nova York nos Estados Unidos, de onde o autor do PL 136,
deputado Alencar da Silveira Jr . (PDT), se inspirou para criá-lo. A matéria tramitará em primeiro turno, antes de ir ao
Plenário, nas Comissão de Constituição e Justiça  e Direitos Humanos. "Sei que o projeto é polêmico e vai gerar
bastante discussão. Entendo que o mundo passa por grandes transformações e é hora da população avançar na
discussão de temas tão caros a uma sociedade democrática e plural", afirmou.

Fonte:www.osnovosinconfidentes.com.br
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Rogério Correia e Beatriz Cerqueira estiveram em Macacos para acompanhar situação de moradores desalojados
O deputado federal Rogério Correia (PT) e a deputada estadual Beatriz Cerqueira  (PT) estiveram em Macacos, em
Nova Lima, na região metropolitana, na tarde desta segunda-feira (18) para ouvir os moradores atingidos pela
evacuação do distrito devido ao risco de rompimento da barragem B3/B4, da Vale.

De acordo com o deputado Rogério Correia, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que envolve
Senado e Câmara Federal, sobre mineração, deve ser instaurada nesta terça-feira (19). "Queremos uma comissão
única e fortalecida no Congresso Nacional, e, nesta terça-feira, esperamos que isso se concretize", afirmou.

"O segundo ponto é trabalharmos nessa região especificamente para que a Vale seja obrigada a dar informações para
o povo: que tipo de risco é esse, qual é de fato a área dos atingidos, como ela vai tratar os atingidos. Nada disso foi
dito", completou. Segundo ele, o assunto deve ser debatido em uma audiência pública.

Segundo a deputada Beatriz Cerqueira , que fez um pedido de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI)  sobre o setor de mineração na ALMG, é necessário uma legislação mais rigorosa em relação às barragens. "Aqui
ficou visível que a Vale não está prestando a assistência que deveria. Ou a gente acaba com esse modelo de
barragens e esse modo de operação das mineradoras, ou todo dia serão feitas coberturas de barragens em locais
diferentes", pontuou.
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lembrou na manhã desta segunda-feira (18), o compromisso feito
por ele na semana passada de regularizar os repasses para os municípios mineiros. No entanto, o mandatário do
Estado não disse quando vai revogar o decreto 47.296/17, do ex-governador Fernando Pimentel (PT), que autoriza o
Executivo a reter repasses dos municípios.

Em sua fala, Zema declarou que os municípios não podem ser prejudicados em razão da situação fiscal do Estado.
"Antes, estava muito fácil para o Estado resolver sua situação. Era só não repassar os recursos aos municípios. Nós já
assumimos o compromisso de repassar os recursos. Cabe ao governo assumir essa responsabilidade de equilibrar
suas contas e não ficar terceirizando para alguém como aconteceu nos últimos anos", declarou.

Zema contou que se reuniu com os prefeitos de Uberaba e Uberlândia na última semana, e afirmou que "o problema
(da falta de repasses) antes era de vocês (prefeitos). Agora, o problema é do governo". "É uma missão difícil, dolorida,
estamos cortando na carne, alguns de nossos secretários estão tendo que reduzir o custeio da pasta em 70%, mas
temos que assumir essa responsabilidade. Não podemos dilui-la de forma irresponsável como aconteceu. Teremos,
sim, de enfrentar muitos obstáculos e fazer muitos sacrifícios, mas estamos no caminho certo. Não é repassado essa
responsabilidade para quem não tem nada a ver com ela que nós estaremos corrigindo os problemas do Estado",
afirmou.

As declarações foram dadas na manhã desta segunda-feira, durante a cerimônia de assinatura de um termo de
repasses da União para o Estado, no valor de R$196 milhões para a área da saúde. Estiveram presentes no evento o
ministro da Saúde, Henrique Mandetta, parlamentares do Estado, entre eles o senador Rodrigo Pacheco (DEM), o
coordenador da bancada mineira em Brasília, o deputado federal Diego Andrade (PSD), o deputado estadual Arlen
Santiago (PTB) e o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos (PV).

A expectativa é que esse recurso garanta investimentos em atenção hospitalar, vigilância e atendimento em saúde
mental. Desse montante R$ 4 milhões serão destinados para a cidade de Brumadinho e outros 17 municípios na
região, que foi atingida pelo rompimento barragem da mina do Córrego do Feijão, da Vale.

Segundo o ministro da Saúde, o recurso será incorporado do teto MAC, de atendimentos de média e alta
complexidade, e será repassado em quatro parcelas de R$ 48 milhões ao Estado, que, por sua vez, deverá enviá-lo
para os municípios.

Mandetta destacou a situação de Brumadinho e disse que a assistencia à saúde mental é essencial para os moradores
da região. "O Ministério da Saúde vê na saúde mental seu polo principal de atuação, em virtude do estresse
pós-traumático em relação à perda, ao luto vazio, à sensação de não encontrar o seu ente, da magnitude da tragédia",
disse.

O ministro afirmou, ainda, que a verba extra foi resultado de um esforço da bancada federal de Minas Gerais e do
governo do Estado.

Encontro com o presidente

O deputado estadual e coordenador da bancada mineira, Diego Andrade (PSD) contou que solicitou uma reunião da
bancada com o presidente  Jair Bolsonaro (PSL). Ele contou que entre os diversos temas que serão tratados, a
prioridade será discutir a legislação da atividade de mineradoras em Minas e a renegociação da dívida do Estado com a
União.
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A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) realiza nesta segunda-feira (18), em reunião extrordinária, uma
discussão sobre o PL 3676/16, que prevê o endurecimento da legislação ambiental diante aos riscos apresentados
pelas barragens do Estado.

O objetivo das reunião é dar celeridade à discussão sobre a situação das barragens em Minas, com alterações sobre
as formas de condicionamento de rejeitos e mudanças sobre os licenciamentos ambientais. Às 18h desta
segunda-feira, o deputado estadual João Magalhães (MDB), relator da Comissão de Administração Pública ,
deverá apresentar seu parecer sobre o PL.

Reunião

Após evacuação, neste sábado (16), de cerca de 100 moradores de São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova
Lima mais conhecido como Macacos, o deputado federal Rogério Corrêa (PT) e a deputada estadual Beatriz
Cerqueira (PT) estiveram na cidade nesta segunda-feira (18).

A ideia inicial dos parlamentares era acessar a Barragem B3/B4 da Mina Serra Azul, construída a montante, com
capacidade para 3 milhões de metros cúbicos e que teve nível de risco elevado para 2 na madrugada de sábado. A
medida obrigou a Vale a colocar em prática o Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM),
com a evacuação de 49 famílias moradoras das chamadas áreas de risco.

Devido à interdição dos acessos a Macacos e também pelas chuvas desta terça-feira, os deputados  cancelaram a
vistoria. "Queríamos cobrar a Vale sobre a segurança da barragem, mas não foi possível. O que estamos fazendo é
conversar com os moradores para orientá-los para a primeira reunião que terão com a Vale para garantir seus direitos",
disse Rogério Corrêa.

Nesta segunda-feira (18), os moradores de Macacos realizam a primeira reunião com o Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) para alinhar às ações de assistência para as famílias afetadas.

Questionada, a Vale não confirmou quantas famílias foram cadatradas até o momento. Os oito funcionários que fazem
o cadastramento nesta segunda-feira, na Unidade de Saúde Básica (USB), ao lado do centro comumitário, informaram
não ter autorização para divulgar dados referentes aos atingidos.

CPMI

Para esta terça-feira, também está prevista a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que vai
unificar as investigações entre Senado e Câmara Federal sobre a seguranças das barragens no Estado, após a
catástrofe de Brumadinho, que deixoi 166 mortos até o momento. Segundo Corrêa, foram colhidas 178 assinaturas das
171 necessárias na Câmara e outras 32 dos senadores, das 27 necessárias para instaurar a CPMI.

"O clima nas duas casas é para uma CPMI porque caso contrário vamos perder força e os trabalhos tendem a acabar
em pizza. Nesta terça vamos nos reunir com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar disso. Eles já
sinalizaram que preferem a CPMI e deverá ser o caminho adotado", disse Corrêa.
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O projeto de lei que trata do licenciamento ambiental  e fiscalização de barragens (PL 3.676/16) deve ir a plenário ainda
nesta semana. A informação foi passada pelo presidente da Comissão de Administração Pública da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais, João Valadares. Conforme ele, a expectativa é de seja feita apreciação da matéria ainda
na quarta-feira (20).

Magalhães convocou reuniões extraordinárias para hoje (18) e manhã desta terça-feira (19), segundo a ALMG. O
parlamentar disse estar em entendimento com representantes do Ministério Público e de organizações
não-governamentais. O objetivo, segundo ele, seria apresentar um substitutivo ao texto aprovado em primeiro turno no
Plenário.

O texto deve receber dispositivos para ampliar o rigor sobre a atividade de mineração no estado. Ainda no fim de
2018, um novo apresentado pelo então relator João Vítor Xavier, alterou o original. Contudo, foi rejeitado pela
Comissão de Minas e Energia .

O parlamentar antecipou que a proibição ao alteamento (aumento de altura e volume) à monte nas barragens de
rejeito será proibido. O processo, com menor custo, acumula rejeitos através de processo hidráulico, compactados em
aterro. A Vale utilizava o método tanto na Barragem de Fundão, rompida em 2015 em Mariana, quanto na de
Brumadinho, no fim de janeiro. A construção de zonas de autossalvamento também deve ser proposta.

"Vamos dar uma resposta para a sociedade", garantiu o parlamentar. O deputado afirmou que será exigido das
mineradoras que optem sempre pelos métodos mais seguros de acondicionamento dos rejeitos. O novo texto vai
propor limitação da construção de barragens, proibirá alteração para aumento de capacidade das existentes e exigirá
que as empresas façam a filtragem dos resíduos.
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%u2028Temendo uma paralisação do atendimento médico-hospitalar aos beneficiários do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) devido à falta de pagamento aos prestadores de serviço, entidades
sindicais se reúnem na urgência de articular melhorias.

Desde 2016 o Governo não repassa as aliquotas de 3.2% dos servidores ou mesmo as de 1.6% do próprio governo ao
Ipsemg, e a dívida já se acumula em quase R$500 milhões.

Segundo explica a representante do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE) em Divinópolis,
Maria Catarina Laborê, a alíquota de 3.2% é descontada do contracheque desde 2012, quando o Ipsemg virou plano de
saúde. Essa porcentagem somada a de 1.6% oriunda de alíquotas patronais (do governo) não estão sendo repassadas
ao Instituto, gerando uma dívida e o atraso nos pagamentos aos prestadores de serviço.

De acordo com o Sind-UTE, na reunião do dia 14 um dos pontos fundamentais que foi definido para que o Ipsemg volte
a funcionar é resgatar sua autonomia financeira, o que só pode ocorrer se o Governo volte a repassar os recursos
citados acima.

"Em segundo lugar é de fundamental importância que o Ipsemg honre seus compromissos financeiros e tenha
condições de pagar os prestadores de serviço. Dessa forma o instituto voltará a atuar de forma saudável e com
credibilidade no mercado", afirma o Sindicato.

Ainda em última reunião foi unânima a ressalva de que o Ipsemg não pode perder suas origens de Previdência e
Assistência Social dos servidores públicos de Minas Gerais e tampouco o plano de saúde de forma solidária.

Próximos passos

Além de um ofício redigido solicitando uma reunião em em caráter de urgência com o Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, Otto Levy, uma uma audiência pública na Assembleia Legislativa  será solicitada pelas
entidades sindicais.

Busca de maior eficiência, um grupo foi construído pelas entidades sindicais para organizar e articular melhorias para o
Ipsemg. Uma reunião com o ex-vereador de Divinópolis e atual deputado estadual, Cleitinho  Azevedo (PPS) também
estará sendo realizada na tarde desta segunda-feira (18).
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais apresenta nesta semana deliberação que acaba com o
auxílio-moradia dos deputados  estaduais que tenham imóvel na capital. A regra vale também para aqueles cujos
cônjuges sejam proprietários do bem.

Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu liminares que garantiam o pagamento do auxílio-moradia
aos juízes e desembargadores, o Legislativo ficou sem justificativa legal para pagar a mesma regalia para os
deputados . Visto que os contracheques e benefícios entre os poderes são vinculados, conforme determina a
Constituição Federal.

Atualmente, os 77 deputados  estaduais de Minas possuem direito a R$ 4.377,73 mensais. No mês passado a Casa
gastou R$ 173.640,55 com o pagamento do benefício, assim, uma média de 39 deputados recebeu a gratificação. 
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Os deputados  estaduais de Minas que tem imóvel em Belo Horizonte ou seus conjunges devem perder o auxílio
moradia de R$ 4.377, a decisão deve ser oficializada esta semana pela mesa diretora da Assembleia. A Assembleia
Legislativa  de Minas foi obrigada a acabar com o privilégio depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu
liminares que garantiam o pagamento do auxílio aos juízes e desembargadores.
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Desde que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus  (PV)
não tem aparecido em plenário. Em uma das últimas reuniões, perguntamos a uma pessoa próxima ao presidente  se
ele iria conduzir os trabalhos. "Só Deus sabe", respondeu.

A discrição é tanta, que está chamando a atenção. Seu antecessor, Adalclever Lopes (MDB), evitava aparições e
conversas com a imprensa. Os primeiros sinais de Patrus mostram que ele está seguindo a mesma linha do ex-
presidente .

Motivos para trabalhar 'low profile' não faltam. Esta legislatura pode ser a mais difícil desde a redemocratização. São
duas crises fortíssimas para enfrentar: a crise fiscal, que está estrangulando o estado e a da mineração, que pode
deteriorar ainda mais a economia mineira.

Todos esses pepinos e abacaxis - a bem dizer um sacolão inteiro - irão desaguar no gabinete de Patrus. Pensando
bem, quem é que gostaria de estar no lugar dele?
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Das 11 comendas existentes hoje por lei, o Governo de Minas quer manter apenas a da Inconfidência
Por determinação do governador Romeu Zema, o Governo de Minas pretende economizar alguns milhões de reais com
o corte de medalhas que tradicionalmente são entregues pelo Estado para homenagear personalidades de diversas
áreas. Somente em 2018, foram gastos mais de R$ 3,3 milhões para bancar eventos de entrega de 11 medalhas,
número de honrarias existentes em Minas conforme lei.

O objetivo do governador é propor à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) que seja mantida apenas a
entrega da Medalha da Inconfidência, que acontece em 21 de abril, em Ouro Preto, a mais alta comenda concedida
pelo Governo de Minas. A proposta é que a homenagem deste ano seja feita às Forças Integradas de Segurança, que
atuam no socorro e proteção às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, como Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil e polícias Militar e Civil.

Esta é mais uma medida da nova gestão para reduzir gastos desnecessários e investir em áreas essenciais,
perseguindo sempre o equilíbrio das contas para colocar em dia os compromissos do Estado. "Vamos reconhecer
quem merece, economizando o dinheiro que os mineiros pagam em impostos", afirmou Romeu Zema.

A honraria que demanda mais recursos é o Dia de Minas, em Mariana, realizada todos os anos em julho. Em 2018,
foram gastos R$ 714 mil com o evento. A segunda que gera mais gastos é a da Inconfidência. No ano passado, o valor
pago para a realização do evento foi R$ 631.959. Em 2016 e 2017, chegou-se a gastar R$ 1,15 milhão no evento.

As medalhas em 2018

Medalha Dia de Minas Mariana

- R$ 714.478

Medalha da Inconfidência

- R$ 631.959

Entrega de Medalha JK

- R$ 416.067

Medalha Santos Dumont

- R$ 389.399

Medalha Matias Cardoso

- R$ 277.477

Comenda Antônio Secundino

- R$ 175.429
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Medalha Chico Xavier

- R$ 137.217

Medalha Teófilo Otoni

- R$ 88.312

Medalha do Mérito da Defesa Civil

- R$ 77.607

Medalha Calmon Barreto

- R$ 37.867

Medalha do Mérito da Advocacia Geral do Estado

- R$ 1.320

Gastos com a compra de medalhas em 2018

- R$ 263.898

Diárias Segov

- R$ 90.273
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Sem argumento jurídico que justifique o pagamento de R$ 4.377,73 mensais para custear a moradia de todos os 77
deputados estaduais em Belo Horizonte, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  apresenta nesta semana
deliberação em que acaba com a verba para os parlamentares que tenham imóvel na capital. A regra vale também para
aqueles cujos cônjuges sejam proprietários do bem. Para se ter uma ideia, em janeiro a Casa gastou com o benefício
R$ 173.640,55. O número de deputados  que receberam o auxílio-moradia, no entanto, não foi informado pela
Assembleia.

Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu liminares que garantiam o pagamento do auxílio-moradia aos
juízes e desembargadores, o Legislativo ficou sem justificativa legal para pagar a mesma regalia para os deputados .
É que os contracheques e benefícios entre os poderes são vinculados, conforme determina a Constituição Federal. Em
conjunto com a Procuradoria da Casa, o texto da Mesa Diretora deverá seguir à risca as normas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que em dezembro do ano passado limitou o acesso à verba pelos juízes e
desembargadores a partir de 1º de janeiro.

Assim como no Judiciário, o benefício não poderá ser pago para aquele deputado que tiver imóvel em Belo Horizonte
ou que resida em moradia registrada em nome do cônjuge. Também está vedado o pagamento da verba para quem
resida com alguém (cônjuge ou mesmo os pais) que recebam ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia. Seria o
caso, por exemplo, de parlamentar que more com um membro do Judiciário ou Ministério Público que receba o
benefício.

O recebimento da indenização corresponderá àquele apresentado em nota que comprove a despesa com aluguel de
moradia ou hospedagem em hotel, vedada a utilização para o custeio de despesas com condomínio, telefone,
alimentação, impostos e taxas de serviço. Atualmente, o parlamentar pode optar por não apresentar comprovação do
gasto, mas, nesse caso, a verba passa a ser considerada remuneratória e há o desconto do Imposto de Renda sobre
os R$ 4.377,73.

"Vamos seguir exatamente o que diz a resolução do CNJ. Mas é justo que quem não tenha imóvel receba o
auxílio-moradia", informou o deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT), terceiro-vice- presidente  da Assembleia.
Embora tenha imóvel na capital, o parlamentar optou por receber a verba neste mês, mas assegurou que vai doar o
valor para uma associação de deficientes em Itabirito. Assim que a deliberação for apresentada, o auxílio-moradia
estará suspenso para todos os deputados . Quem comprovar que tem direito e quiser receber a verba terá que
apresentar um requerimento à Casa.

Para disputar as eleições, todos os candidatos tiveram que apresentar a relação de bens ao Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais (TRE-MG). A reportagem fez levantamento no site do TRE mineiro e verificou que, entre os 77 eleitos,
21 não relataram imóveis na declaração. Os outros 56 afirmaram ter o bem, mas não informaram em qual cidade. A
legislação brasileira não traz essa obrigatoriedade. Apenas dois deputados  - Bartô (Novo) e Mário Henrique Caixa
(PV) - declararam ter apartamento em Belo Horizonte. Já Glycon Franco (PV) e Inácio Franco  (PV) têm imóveis em
Conselheiro Lafaiete e Pará de Minas, respectivamente.

Restrição

O auxílio-moradia ficou restrito na Assembleia entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015. Diante da pressão popular e
após o Estado de Minas mostrar que muitos dos beneficiários tinham imóveis luxuosos em BH e cidades do entorno da
capital, a Casa editou norma restringindo o benefício, que passou a ser exclusivo para deputados  que comprovassem
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não ter moradia na capital ou na região metropolitana.

O texto ainda proibia o pagamento para aqueles que tivessem residência em nome do cônjuge, mas foi retirado na
redação final.

Em fevereiro de 2015, no entanto, em uma votação relâmpago no plenário da Assembleia. Os parlamentares
aprovaram a volta do benefício para qualquer deputado, mesmo aqueles que tinham casa própria. E dois meses
depois, em 13 de abril, a Mesa Diretora, sob o comando do então presidente  Adalclever Lopes (MDB), reajustou o
valor de R$ 2.850 para R$ 4.377,73, mesma quantia que passou a ser paga aos integrantes do Judiciário e do
Ministério Público.
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Urge voltar à legalidade
Preso no ano passado por suspeita de participar de um esquema de corrupção, o deputado estadual João Magalhães
(MDB) foi reconduzido, na manhã desta segunda-feira (18), como presidente da Comissão de Administração
Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O colegiado é considerado um dos mais importantes
da Casa, já que todos os projetos em tramitação devem passar por ele.

O deputado chegou a ser preso em novembro do ano passado no âmbito de um desdobramento da operação Lava Jato
deflagrada em Minas Gerais, chamada de "Capitu". A investigação gira em torno de um esquema de corrupção que
teria ocorrido em 2013, quando ex-vice-governador Antonio Andrade era ministro da Agricultura.

De acordo com a delação de um dos operadores do MDB, Lúcio Bolonha Funaro, a pasta era usada para beneficiar
empresas de Joesley Batista, incluindo a JBS. Ele acusou o parlamentar de ser um dos políticos do MDB beneficiados
pela arrecadação de propina.

Em conversa com a reportagem, João Magalhães  disse que não pode falar sobre o assunto por determinação do seu
advogado. Ele, no entanto, garantiu que é inocente e que não há nenhum constrangimento e em comandar a comissão.

Votação

O acordo para que Magalhães ocupasse a presidência da Comissão de Administração Pública  já havia sido
fechado em acordo entre os blocos na última semana. Nos últimos dois anos ele já comandava o colegiado.

Colocado em votação, o nome foi aprovado por Sargento Rodrigues (PTB), Beatriz Cerqueira (PT), Osvaldo
Lopes (PSD) e João Leite (PSDB) - esse último é suplente da comissão. Não compareceram na reunião: Raul
Belém (PSC), Roberto Andrade (PSB) e Leonídio Bouças (MDB).

Definição

Também foi definido na manhã desta segunda-feira (18) que Sargento Rodrigues vai ser o presidente da
Comissão de Segurança Pública . Ele abriu mão de um espaço na Mesa Diretora para poder ficar no comando do
colegiado.
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Super Notícia
Título: Zema garante regularização de dívida e promete repasse extra a Brumadinho

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Governador lembrou da promessa feita aos municípios mineiros e destacou o repasse de verbas federais para socorrer
as vítimas da tragédia
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lembrou na manhã desta segunda-feira (18), o compromisso feito
por ele na semana passada de regularizar os repasses para os municípios mineiros. No entanto, o mandatário do
Estado não disse quando vai revogar o decreto 47.296/17, do ex-governador Fernando Pimentel (PT), que autoriza o
Executivo a reter repasses dos municípios.

Em sua fala, Zema declarou que os municípios não podem ser prejudicados em razão da situação fiscal do Estado.
"Antes, estava muito fácil para o Estado resolver sua situação. Era só não repassar os recursos aos municípios. Nós já
assumimos o compromisso de repassar os recursos. Cabe ao governo assumir essa responsabilidade de equilibrar
suas contas e não ficar terceirizando para alguém como aconteceu nos últimos anos", declarou.

Zema contou que se reuniu com os prefeitos de Uberaba e Uberlândia na última semana, e afirmou que "o problema
(da falta de repasses) antes era de vocês (prefeitos). Agora, o problema é do governo". "É uma missão difícil, dolorida,
estamos cortando na carne, alguns de nossos secretários estão tendo que reduzir o custeio da pasta em 70%, mas
temos que assumir essa responsabilidade. Não podemos dilui-la de forma irresponsável como aconteceu. Teremos,
sim, de enfrentar muitos obstáculos e fazer muitos sacrifícios, mas estamos no caminho certo. Não é repassado essa
responsabilidade para quem não tem nada a ver com ela que nós estaremos corrigindo os problemas do Estado",
afirmou.

As declarações foram dadas na manhã desta segunda-feira, durante a cerimônia de assinatura de um termo de
repasses da União para o Estado, no valor de R$196 milhões para a área da saúde. Estiveram presentes no evento o
ministro da Saúde, Henrique Mandetta, parlamentares do Estado, entre eles o senador Rodrigo Pacheco (DEM), o
coordenador da bancada mineira em Brasília, o deputado federal Diego Andrade (PSD), o deputado estadual Arlen
Santiago (PTB) e o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos (PV).

A expectativa é que esse recurso garanta investimentos em atenção hospitalar, vigilância e atendimento em saúde
mental. Desse montante R$ 4 milhões serão destinados para a cidade de Brumadinho e outros 17 municípios na
região, que foi atingida pelo rompimento barragem da mina do Córrego do Feijão, da Vale.

Segundo o ministro da Saúde, o recurso será incorporado do teto MAC, de atendimentos de média e alta
complexidade, e será repassado em quatro parcelas de R$ 48 milhões ao Estado, que, por sua vez, deverá enviá-lo
para os municípios.

Mandetta destacou a situação de Brumadinho e disse que a assistencia à saúde mental é essencial para os moradores
da região. "O Ministério da Saúde vê na saúde mental seu polo principal de atuação, em virtude do estresse
pós-traumático em relação à perda, ao luto vazio, à sensação de não encontrar o seu ente, da magnitude da tragédia",
disse.

O ministro afirmou, ainda, que a verba extra foi resultado de um esforço da bancada federal de Minas Gerais e do
governo do Estado.

Encontro com o presidente

O deputado estadual e coordenador da bancada mineira, Diego Andrade (PSD) contou que solicitou uma reunião da
bancada com o presidente  Jair Bolsonaro (PSL). Ele contou que entre os diversos temas que serão tratados, a
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prioridade será discutir a legislação da atividade de mineradoras em Minas e a renegociação da dívida do Estado com a
União.
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Portal O Tempo
Título: Após tragédia, Assembleia desengaveta projeto mais duro para a mineração

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Urge voltar à legalidade
A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) deve votar, no início
da noite desta segunda-feira (18), um novo parecer do relatório de um projeto que endurece as regras da atividade
minerária no Estado, principalmente em relação ao licenciamento das barragens de rejeitos. A proposição que ficou
parada na Casa foi elaborada pela Comissão Extraordinária das Barragens , criada justamente após a tragédia em
Mariana, na região Central.

Como O TEMPO mostrou, o projeto 3676/2016 ficou pronto em julho de 2016, após os deputados  passarem sete
meses ouvindo autoridades e especialistas, e visitando os locais atingidos pelo rompimento da barragem que destruiu
em 2015 o povoado de Bento Rodrigues, matou 19 pessoas e poluiu o rio Doce.

O parecer do texto estava pronto, em outubro do ano passado, para ser votado na Comissão de Administração
Pública  antes de ser enviado para ser apreciado em segundo turno em plenário e, assim, poder virar lei. De lá para cá,
porém, o projeto ficou parado. O presidente do colegiado, João Magalhães  (MDB), afirmou que, na última semana,
o presidente da Casa, Agostinho Patrus  (PV), determinou a elaboração do substitutivo do texto da proposta que
deve ser concluído na tarde desta segunda-feira.

Os ajustes vão ser feitos após reunião com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) e entidades. O intuito é aprovar esse novo texto no mais tardar até o início da manhã desta
terça-feira (19) para que seja apreciado em segundo turno no plenário no dia seguinte. Se aprovado, segue para
sanção do governador Romeu Zema (Novo).

Determinações

De acordo com o deputado, uma das alterações que deve ficar expressa na proposição é a proibição da instalação de
barragens de método de alteamento a montante. Essa técnica, considerada por especialistas como obsoleta, é a mais
barata e traz mais riscos de ruptura de barragens. Esse modelo, inclusive, foi utilizado nas duas barragens de rejeitos
que se romperam em Mariana e em Brumadinho.

Na prática, por esse modelo a ampliação da barragem é feita sobre os rejeitos já depositados na parte interna da
estrutura. Com isso, ela é elevada por meio de degraus. Magalhães afirma que, diante disso, o intuito é que também
esteja no substitutivo do projeto a proibição do aumento do volume das barragens. Outro ponto é que as empresas de
mineração sejam obrigadas a utilizar o método mais seguro, independentemente do valor.

O texto original do projeto prevê que é proibida a instalação de barragem de rejeitos em algum tipo de povoamento ou
comunidade em um raio de 10 quilômetros abaixo da represa, ou onde houver reservatório ou manancial destinado ao
abastecimento público de água potável. Contudo, de acordo com o parlamentar, essa área de salvamento deve passar
por ajustes técnicos porque falar em quilômetros específicos é subjetivo.

"Você têm barragens que vão demandar 20 quilômetros e outras 10 quilômetros. Então, estamos fazendo esses ajustes
técnicos para que possamos fazer um substitutivo à altura de respostas para os últimos fatos que aconteceram em
Brumadinho", declarou João Magalhães .

Demora

Pronto para ser votada na Comissão de Administração Pública  ainda no ano passado, a matéria foi retirada da
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pauta do colegiado por duas vezes. Em outubro, o vídeo de um das reuniões mostra que João Magalhãe, responsável
por redigir o relatório pelo colegiado, disse que o documento não havia ficado pronto e, por isso, não tinha como ser
votado.

A segunda vez que o projeto foi deixado de lado foi em novembro de 2018. O requerimento de retirada foi apresentado
por Gustavo Valadares (PSDB) e aprovado por ele, Gustavo Corrêa (DEM), Cássio Soares (PSD) e Magalhães.

Questionado sobre o motivo da demora em votar o projeto, o emedebista alegou não que não houve acordo para votar
o projeto em tempo hábil. "E, mesmo que ele não tenha sido votado, você não poderia dizer que isso seria suficiente
para evitar essa tragédia. Acho que o projeto é a médio e a longo prazo. Nós estamos criando condições e obrigações
para as empresas encerrarem as atividades quando as represas apresentarem riscos para as comunidades", afirmou.

Outro projeto em atraso

De autoria do governador Fernando Pimentel (PT), o PL 3.312/2016 ainda não foi analisado nem mesmo em primeiro
turno. O texto estabelece uma política estadual para as pessoas atingidas por futuros empreendimentos de barragens.
O projeto determina que a empresa responsável deve adotar medidas para assegurar a oferta dos serviços de saúde e
de educação, o acesso universal à água potável e à energia elétrica, o respeito às singularidades dos povos indígenas
e quilombolas e a transparência das informações.

Além disso, há artigos que estabelecem a contratação prioritária de mão de obra local na construção e instalação de
barragens e também fixa a preferência pelo reassentamento coletivo, em detrimento do individual.

Aprovado

O único texto aprovado na Assembleia e sancionado faz alterações na Lei 19.976, de 2011, que institui a Taxa de
Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos
Minerários (TFRM) e o Cadastro Estadual (Cerm). A proposição garante que a totalidade dos recursos da TFRM e do
Cerm sejam destinados à Secretaria de Meio Ambiente e a órgãos do Sisema.

No site da Assembleia é dito que, em 2015, a maior parte dos R$ 250 milhões arrecadados com a TFRM foram
utilizados para o pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda e da Polícia Militar.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Como andam as denúncias sobre o partido de Jair Bolsonaro e as candidaturas laranjas de

mulheres - 12h42
Editoria: Jornal UFMG

Assunto: ALMG
Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Política - A crise política que envolve o ministro da secretaria geral da Presidência, Gustavo Bebiano, está ameaçado
de demissão, teve origem na denúncia de que durante a campanha eleitoral de 2018, quando era presidente  do PSL,
uma candidata do partido em Pernambuco recebeu R$ 400 mil em recursos públicos do Fundo Eleitoral e teve apenas
274 votos. Um outro ministro envolvido em denúncia é de Minas, da pasta de Turismo, Marcelo Álvaro Antônio,
deputado federal do PSL e responsável por decidir o lançamento das candidaturas da legenda no Estado. E por ser
presidente da sigla em Minas Gerais, ele aprovou a candidatura de quatro mulheres, duas para a Assembleia
Legislativa  mineira e duas para a Câmara em Brasília; elas receberam R$ 289 mil da legenda referente ao fundo
partidário para a corrida eleitoral. Entrevista: Maíra Rechia (advogada eleitorialista); Roberta Greta (doutoranda em
Direito Político pela UFMG e professora da PUC Minas); Fernando Ferreira Abreu (promotor de Justiça de Minas
Gerais).
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Rádio CBN
Título: Primeira parte entrevista com Alexandre Kalil - 10h43

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Acompanhe agora uma entrevista exclusiva com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. ele nos recebeu em seu
gabinete na prefeitura e falou sobre sua saída do PHS e da chegada em seu governo do ex- presidente da
Assembleia Legislativa  e candidato derrotado MDB, Adalclever Lopes, falou também sobre a relação com
vice-prefeito Paulo Lamac, enchentes da Vilarinho, preço da passagem de ônibus e planos para a segunda metade da
sua gestão. Ent: Alexandre Kalil (prefeito de Belo Horizonte)
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Zema amplia cortes de gastos e Estado deve economizar R$ 267 milhões ao ano - 11h47

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Desde a campanha eleitoral, o discurso de "cortar na carne" e enxugar a máquina pública compõe o cerne do modelo
de gestão do governo de Romeu Zema (Novo). Com os anúncios feitos até o momento, após um mês e meio de
gestão, incluindo a reforma administrativa do Estado, demissão de comissionados, corte na concessão de medalhas e
leilão de aeronave, o governo deve economizar R$ 267,3 milhões por ano.Para especialistas, apesar de a cifra ser
irrisória frente a rombos bilionários, como o déficit estimado de R$ 30 bilhões no orçamento, a redução de despesas
pode ajudar numa mudança de cultura do Estado.Até o momento, a principal medida do governo para conter os gastos
do Estado foi a reforma administrativa encaminhada à Assembleia Legislativa em 6 de fevereiro. Os deputados
têm até 45 dias para analisar a proposta em Plenário, a contar da publicação do projeto no Diário Legislativo. A reforma
prevê a diminuição de 21 para 12 secretarias - inicialmente, a ideia era enxugar o alto escalão para nove pastas. Com
isso, o Estado deve economizar R$ 1 bilhão em quatro anos ou R$ 250 milhões anualmente.
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Band
Título: Moradores de Macacos são evacuados por problemas na segurança de barragem - 9h18

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

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Moradores de Macacos, em Nova Lima, na grande BH, entram para a crescente lista de comunidades evacuadas por
problemas na segurança de barragens em Minas Gerais. Ent: moradores Comentário: Você o governo, a esfera
públic,a numa hipocrisia assim espetacular, porque a gente acompanhou aqui em 2015, depois de Mariana. foi criada
aquela comissão de barragem, os deputados  viajaram, almoçaram em bons restaurantes, gasolina no carro, tudo
com nosso dinheiro.  O que que deu?! O projeto passou em primeiro turno chegou no segundo turno, projeto que é de
autoria do João Vítor Xavier, foi reprovado. E você vai vê são deputados  quem tem um interesse por trás, uma
corja, um grupo de criminosos, um bando de ladrões que ficam à favor de uma causa própria.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Júnior Moreira - 08h45

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

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação - Drama de famílias, após um novo alerta tirar moradores das suas casas em Nova Lima.
Eduardo Costa pergunta porque as cidades não mexem com as autoridades, por que não vemos o governador mais
atento na frente de batalha, ele não se pronunciou sobre esse episódio de Nova Lima no fim de semana. O nosso
querido presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, presidente Agostinho Patrus  cadê a
CPI?
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Rádio América
Título: Deputados de Minas vão perder auxílio-moradia - 09h47

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  apresenta nesta semana deliberação em que acaba com a verba para os
parlamentares que tenham imóvel na capital. A regra vale também para aqueles cujos cônjuges sejam proprietários do
bem. Para se ter uma ideia, em janeiro a Casa gastou com o benefício R$ 173.640,55.Desde que o Supremo Tribunal
Federal (STF) suspendeu liminares que garantiam o pagamento do auxílio-moradia aos juízes e desembargadores, o
Legislativo ficou sem justificativa legal para pagar a mesma regalia para os deputados .
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Rádio América
Título: Coordenador do Procon Assembleia alerta contra golpe da cota contemplada - 08h17

Editoria: Manhã América
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

O Procon da Assembleia  e a Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor de Minas alertam a população para
cuidados com golpes que são aplicados no Estado. Um deles é da venda de cotas contempladas de consórcios por
meio de empresas que se dizem intermediadoras do negócio. A ação é caracterizada como crime de
estelionato.Entrevista: Marcelo Barbosa (coordenador do Procon Assembleia )
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Band
Título: Escolha de líderes para comissões permanentes da Assembleia Legislativa - 06h40

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados estaduais devem escolher nesta semana os presidentes e vices das vinte duas comissões
permanentes da Assembleia Legislativa .Na última quinta-feira foram definidos os membros efetivos e suplentes
indicados pelos líderes dos blocos parlamentares.Cada comissão tem cinco membros efetivos e cinco suplentes à
exceção das comissões  de Administração Pública de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária que tem sete efetivos e sete suplentes. Com a definição dos presidentes e vices das comissões  devem
voltar a tramitar em regime de urgência os dois projetos de reforma administrativa enviados pelo governo a casa.
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Itatiaia
Título: Especialistas criticam a lentidão dos deputados para abertura de CPI das barragens no

estado- 07H24
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Para Marcus Vinícius Polignano do projeto Manuelzão da UFMG, está faltando empenho dos deputados  estaduais
em relação a abertura da CPI da Mineração. Causa estranheza o fato de a Comissão Parlamentar de Inquérito estar
parada. Outras entidades ligadas ao meio ambiente também cobrem a abertura da CPI. Entrevista: Marcus Vinícius
Polignano -projeto Manuelzão da UFMG, Maria Tereza Corujo - movimento pelas Serras e Águas de Minas.
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Inconfidência AM
Título: Redução de gastos do Estado - 20h55

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

Desde a campanha eleitoral, o discurso de cortar na carne e enxugar a máquina pública compõe o cerne do governo de
Romeu Zema do Novo. Com os anúncios feitos até o momento, após um mês e meio de gestão, incluindo a reforma
administrativa do Estado, demissão de comissionados, corte na entrega de medalhas e leilão de aeronaves, o governo
deve economizar 276 milhões de reais por ano. Até o momento a principal medida para conter os gastos do Estado foi
o envio da reforma administrativa para a Assembleia Legislativa .
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Itatiaia
Título: Instalação de uma CPI para investigar os acidentes com barragens em Minas pode atrasar-

07H20
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 18-02-2019 Link para a Notícia

A instalação de uma CPI para investigar os acidentes com barragens em Minas pode atrasar, isso porque os
deputados  mineiros podem passar na frente um outro projeto sobre o mesmo tema. O projeto de segurança das
barragens deve ser o primeiro a ser votado na Assembleia Legislativa  neste ano, mas o temor de alguns
parlamentares é que a CPI fique para depois. A Comissão Permanente de Administração Pública da Assembleia
Legislativa  se reúne hoje pela primeira vez no ano para formalizar a composição, começar a funcionar e iniciar a
tramitação do projeto de segurança das barragens, proposto depois do rompimento em Mariana que está parado na
casa até hoje. Muitos deputados  defendem que seja apresentado um substitutivo contemplando a proposta elaborada
pelo Ministério Público, intitulada Mar de Lama Nunca Mais, que na avaliação de vários parlamentares é mais rígida e
melhor do que a que está hoje na Assembleia Legislativa . Apesar de tudo indicar que o projeto de segurança das
barragens seja o primeiro a ser votado na casa nos bastidores a situação preocupa alguns deputados , a possibilidade
de a CPI da Mineração acabar caindo no esquecimento. O deputado Sargento Rodrigues  do PTB apresentou um
requerimento com assinatura de outros 73 deputados  pedindo a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito e
espera que o presidente da casa, Agostinho Patrus , instale a CPI de imediato. Entrevista: Deputado Sargento
Rodrigues -PTB, Beatriz Cerqueira - deputada PT, Gustavo Valadares - PSDB- líder de governo.
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Em meio a irritação do Ministério Público e a correira da Assembleia para aprovar o projeto de segurança das
barragens, ainda com conteúdo desconhecido, o governador Romeu Zema almoçou com o presidente  da Fiemg,
Flávio Roscoe, que representa as indústrias de Minas Gerais, incluindo a mineração. Antes disso, Zema fez uma
declaração polêmica, dizendo que a evacuação de áreas de risco foi excessiva e acabou criticado. O deputado Cássio
Soares (PSD) é um que não concorda com o governador. Entrevista: Cássio Soares (PSD - deputado estadual)
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Desde a campanha eleitoral, o discurso de "cortar na carne" e enxugar a máquina pública compõe o cerne do modelo
de gestão do governo de Romeu Zema (Novo). Com os anúncios feitos até o momento, após um mês e meio de
gestão, incluindo a reforma administrativa do Estado, demissão de comissionados, corte na concessão de medalhas e
leilão de aeronave, o governo deve economizar R$ 267,3 milhões por ano. Para especialistas, apesar de a cifra ser
irrisória frente a rombos bilionários, como o déficit estimado de R$ 30 bilhões no orçamento, a redução de despesas
pode ajudar numa mudança de cultura do Estado.

Até o momento, a principal medida do governo para conter os gastos do Estado foi a reforma administrativa
encaminhada à Assembleia Legislativa em 6 de fevereiro. Os deputados  têm até 45 dias para analisar a proposta
em Plenário, a contar da publicação do projeto no Diário Legislativo. A reforma prevê a diminuição de 21 para 12
secretarias - inicialmente, a ideia era enxugar o alto escalão para nove pastas. Com isso, o Estado deve economizar R$
1 bilhão em quatro anos ou R$ 250 milhões anualmente.

Atrelado a esse corte, Zema promoveu mais demissões, além das que já haviam sido feitas ainda em dezembro do ano
passado pelo governo petista, totalizando o enxugamento de 6 mil servidores comissionados. No mês passado, pelo
menos 1.200 foram reconduzidos para auxiliar o Executivo no período de transição governamental. A economia com as
demissões, porém, não foi divulgada pelo governo. Os salários desses funcionários tinham variação de R$ 600 a R$ 9
mil.

Na esfera pessoal, Zema promove uma forte divulgação nas redes sociais do fim de "privilégios" do governo. Entre os
principais anúncios deste nicho, o governador se comprometeu a abrir mão do próprio salário de R$ 10,5 mil mensais
líquidos, gerando uma economia de R$ 126 mil por ano. Mesmo impedido pela Constituição do Estado de doar o
salário, Zema informou que irá repassar o valor integral, todos os meses, a uma instituição de caridade.

O governador também se recusou a morar no Palácio das Mangabeiras, residência oficial dos governadores, que tem
um custo anual de R$ 1,86 milhão. Alugou um imóvel no bairro Bandeirantes, por R$ 7 mil mensais, pagos do próprio
bolso.

Na semana passada, dando continuidade à política de cortes, o governo também anunciou a venda da aeronave
Learjet, modelo 35 A, usada para viagens oficiais do governo. O negócio deve render R$ 2,2 milhões aos cofres
públicos e, segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), outros aviões ainda podem ser leiloados.

Na última sexta-feira, Zema anunciou também o fim da farra na concessão de medalhas em Minas. Das 11 concedidas
atualmente, a ideia do governo é deixar apenas a da Inconfidência, o que proporcionaria aos cofres estaduais uma
economia anual de aproximadamente R$ 3,3 milhões.

Somando os cortes anunciados até o momento, a economia total de R$ 267,3 milhões poderia bancar os custos
mensais da Cidade Administrativa (R$ 1,4 milhão), pagar toda a estrutura do Corpo de Bombeiros (R$ 90,3 milhões),
da Hemominas (R$ 23,3 milhões), da Fhemig (R$ 113,3 milhões) e a da Secretaria de Segurança Pública (R$ 24,4
milhões), com sobra de R$ 14,6 milhões em caixa.

De acordo com especialistas em finanças públicas, a economia do governo não ameniza a grave situação financeira de
Minas. Com esse montante, não seria possível sequer quitar os valores devidos de ICMS às prefeituras, que somam
R$ 430,5 milhões - quase o dobro do total que será poupado pelo governo.

"São cortes importantes e que podem contribuir para a mudança de cultura do Estado. Realmente, não faz sentido
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gastar com as chamadas mordomias. Mas são economias irrelevantes para a grave situação financeira que o Estado
atravessa. Com um déficit estimado de R$ 30 bilhões, qualquer corte dessa natureza não faz diferença no caixa do
Estado", avalia o economista Eduardo Coutinho, da UFMG.

Para Fabrício Augusto de Oliveira, especialista em finanças públicas, somente medidas mais drásticas, como uma
eventual adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal, podem impactar nas contas do governo. "Infelizmente, o
Estado depende de uma reforma da Previdência robusta e de acordos, como o Regime de Recuperação Fiscal, que
pode ou não ser benéfico, a depender de contrapartidas como privatizações e aumento da contribuição previdenciária.
Avalio os cortes como importantes, são uma forma de dar exemplo, mas estão longe de ser uma solução para o déficit,
por exemplo, ou para regularizar pagamentos", afirma.
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Mesa Diretora da Assembleia vai adotar regra do Judiciário e acabar, já nesta semana, com regalia para parlamentares
- ou cônjuges - que tiverem imóvel em Belo Horizonte
Sem argumento jurídico que justifique o pagamento de R$ 4.377,73 mensais para custear a moradia de todos os 77
deputados estaduais em Belo Horizonte, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  apresenta nesta semana
deliberação em que acaba com a verba para os parlamentares que tenham imóvel na capital. A regra vale também para
aqueles cujos cônjuges sejam proprietários do bem. Para se ter uma ideia, em janeiro a Casa gastou com o benefício
R$ 173.640,55. O número de deputados  que receberam o auxílio-moradia, no entanto, não foi informado pela
Assembleia.

Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu liminares que garantiam o pagamento do auxílio-moradia aos
juízes e desembargadores, o Legislativo ficou sem justificativa legal para pagar a mesma regalia para os deputados .
É que os contracheques e benefícios entre os poderes são vinculados, conforme determina a Constituição Federal. Em
conjunto com a Procuradoria da Casa, o texto da Mesa Diretora deverá seguir à risca as normas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que em dezembro do ano passado limitou o acesso à verba pelos juízes e
desembargadores a partir de 1º de janeiro.

Assim como no Judiciário, o benefício não poderá ser pago para aquele deputado que tiver imóvel em Belo Horizonte
ou que resida em moradia registrada em nome do cônjuge. Também está vedado o pagamento da verba para quem
resida com alguém (cônjuge ou mesmo os pais) que recebam ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia. Seria o
caso, por exemplo, de parlamentar que more com um membro do Judiciário ou Ministério Público que receba o
benefício.

O recebimento da indenização corresponderá àquele apresentado em nota que comprove a despesa com aluguel de
moradia ou hospedagem em hotel, vedada a utilização para o custeio de despesas com condomínio, telefone,
alimentação, impostos e taxas de serviço. Atualmente, o parlamentar pode optar por não apresentar comprovação do
gasto, mas, nesse caso, a verba passa a ser considerada remuneratória e há o desconto do Imposto de Renda sobre
os R$ 4.377,73.

"Vamos seguir exatamente o que diz a resolução do CNJ. Mas é justo que quem não tenha imóvel receba o
auxílio-moradia", informou o deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT), terceiro-vice- presidente  da Assembleia.
Embora tenha imóvel na capital, o parlamentar optou por receber a verba neste mês, mas assegurou que vai doar o
valor para uma associação de deficientes em Itabirito. Assim que a deliberação for apresentada, o auxílio-moradia
estará suspenso para todos os deputados . Quem comprovar que tem direito e quiser receber a verba terá que
apresentar um requerimento à Casa.

Para disputar as eleições, todos os candidatos tiveram que apresentar a relação de bens ao Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais (TRE-MG). A reportagem fez levantamento no site do TRE mineiro e verificou que, entre os 77 eleitos,
21 não relataram imóveis na declaração. Os outros 56 afirmaram ter o bem, mas não informaram em qual cidade. A
legislação brasileira não traz essa obrigatoriedade. Apenas dois deputados  - Bartô (Novo) e Mário Henrique Caixa
(PV) - declararam ter apartamento em Belo Horizonte. Já Glycon Franco (PV) e Inácio Franco  (PV) têm imóveis em
Conselheiro Lafaiete e Pará de Minas, respectivamente.

Restrição O auxílio-moradia ficou restrito na Assembleia entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015. Diante da pressão
popular e após o Estado de Minas mostrar que muitos dos beneficiários tinham imóveis luxuosos em BH e cidades do
entorno da capital, a Casa editou norma restringindo o benefício, que passou a ser exclusivo para deputados  que
comprovassem não ter moradia na capital ou na região metropolitana. O texto ainda proibia o pagamento para aqueles
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que tivessem residência em nome do cônjuge, mas foi retirado na redação final.

Em fevereiro de 2015, no entanto, em uma votação relâmpago no plenário da Assembleia. Os parlamentares
aprovaram a volta do benefício para qualquer deputado, mesmo aqueles que tinham casa própria. E dois meses
depois, em 13 de abril, a Mesa Diretora, sob o comando do então presidente  Adalclever Lopes (MDB), reajustou o
valor de R$ 2.850 para R$ 4.377,73, mesma quantia que passou a ser paga aos integrantes do Judiciário e do
Ministério Público.
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Humberto Souto reclama da retenção constante de repasses das cidades
O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), criticou o fato de o atual governo de Minas Gerais continuar
retendo os recursos constitucionais dos municípios. Em entrevista à revista Viver Brasil, Souto contou que no mês de
janeiro, o Executivo repassou apenas 50% do que deveria ser depositado. "Não estou discutindo o problema do Estado.
O IPVA é do município, o Estado está recebendo e não está repassando para a prefeitura. O mais grave é que o
governo novo, que não tem nada a ver com o passado, que veio em nome da moralidade, que vem em nome da
honestidade, do respeito as coisas dos outros, está fazendo a mesma coisa. Isto é que é o grave", afirmou.

Na entrevista, o prefeito de Montes Claros afirmou que os parlamentares não estão fazendo nada para ajudar as
prefeituras. "Como é que nós vamos pagar os professores? Como vou pagar os funcionários? Uma prefeitura que tem
40 mil alunos. É uma loucura. Minas está em um momento desesperador e não temos a quem procurar. Os
deputados  não estão falando nada, os senadores não estão falando nada e os prefeitos estão sofrendo sem saber o
que faz", disparou.

Ainda de acordo com Souto, a União e o Judiciário deveriam fazer algo para reverter a situação. "As prefeituras hoje
em Minas Gerais vivem um drama terrível. É um erro do governo federal e do poder Judiciário não terem interferido
nisso ainda. Eles quebraram, literalmente, todos os municípios. Há uma crise violentíssima.

Professores quase me bateram nesta semana, ao sair da prefeitura, porque o irresponsável anterior não repassou os
recursos normais da prefeitura, como IPVA, ICMS, ITR e o Fundeb. O orçamento da prefeitura é formatado com esses
valores. Se esses recursos são sequestrados pelo governo do Estado, criminosamente, desequilibra o orçamento da
prefeitura. Se tem uma previsão de R$ 1 milhão de despesa e o repasse da receita vira R$ 500 mil, como é que você
vai cumprir com os seus compromissos? Como vai tirar o lixo da cidade, pagar médico, trocar as lâmpadas, tapar
buraco?", declarou.

Foi depois do decreto 47.296/17, de autoria do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), que autoriza o
Executivo a reter repasses dos municípios, que começou a dor de cabeça dos prefeitos. Atualmente, os depósitos que
antes eram feitos diretamente na conta dos municípios, passam primeiro pelos cofres do governo. Embora os recursos
sejam obrigatoriamente das prefeituras, eles nem sempre chegam aos cofres da administração municipal.

De acordo com a Associação Mineira dos Municípios (AMM) a dívida do Estado chega a R$ 13,6 bilhões, sendo que R$
12,6 bilhões são herança do governo petista e R$ 1 bilhão é referente a janeiro, primeiro mês de gestão do governador
Romeu Zema (Novo). A proposta do governador é parcelar a dívida do governo passado, mas o acordo ainda não foi
feito com os prefeitos. Zema prometeu, na semana passada, revogar o decreto de Pimentel e colocar em dia o repasse
das prefeituras. Contudo, o presidente  da AMM, Julvan Lacerda, contou que o governo pretende somar o débito de
janeiro ao montante deixado pelo petista. Lacerda afirmou que a AMM não vai aceitar essa forma de pagamento.

Humberto Souto entende que a dívida passada possa ser negociada, mas espera que o que deveria ser repassado
esse ano seja colocado em dia o quanto antes. "O governo está devendo R$ 150 milhões a Montes Claros, referente ao
ano passado. Esse aí discute depois, mas gostaria que ele tivesse a hombridade de começar o governo passando para
o município o que é do município. Não é justo pegar o que é do município para pagar conta do Estado. Isso não é
justo", disse.

O prefeito de Montes Claros considera a possibilidade apresentada pelo presidente da Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Agostinho Patrus , de processar o Banco do Brasil, que é o responsável
pelo repasse. "Acho que o Banco do Brasil é corresponsável. Ele não poderia repassar o dinheiro que é do município
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para o Estado, e o banco está passando. Acho que é preciso começar a pensar nessa alternativa. Mas a origem é o
governador. Ele não pode cometer um crime tão banal e apropriar-se indebitamente do que é dos outros", afirmou.

Questionado sobre a falta de projetos de desenvolvimento nas prefeituras, Souto explicou que nesse cenário a única
alternativa dos chefes do Executivo municipal é fazer cortes. "O que é que o prefeito vai fazer? Em casa não se pode
gastar mais do que se ganha. Se o orçamento da prefeitura não está se realizando, não resta outra alternativa a não
ser cortar despesa", declarou.
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Com discurso recheado por metáforas, críticas duras aos políticos e tom populista em muitas ocasiões, o empresário
Romeu Zema (Novo) foi eleito como governador de Minas Gerais com a promessa de que iria acabar com privilégios e
promover economia aos cofres públicos. À frente do Executivo por exatos 48 dias, ele já descumpriu com alguns de
seus compromissos que foram repetidos com exaustão enquanto buscava os votos dos mineiros. Entre eles estão a
manutenção de indicações políticas na administração e o corte de cargos comissionados que foi nove vezes menor do
que o assegurado por ele durante o período da eleição.

Sempre crítico ao PSDB, Zema afirmou por diversas vezes que o partido fez uma má administração no governo
estadual e contribuiu para a crise econômica que o Estado se encontra hoje. Contudo, logo no início de gestão, ele
nomeou para a máquina pública justamente nomes da legenda do senador Antonio Anastasia - que ele derrotou no
segundo turno da eleição. Entre eles Custódio Mattos como secretário de governo e Luiz Humberto para líder de
governo na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Curiosamente, esse último também foi líder de
Anastasia na Casa.

O governador ainda prometeu que teria apenas nove secretarias no Executivo e que o corte de cargos comissionados
seria de 80%. No entanto, o projeto de reforma administrativa prevê que o número de pastas seja reduzido de 21 para
12. Em relação aos postos de confiança, a extinção é nove vezes menor do que foi dito, chegando a 8,7%. Como
mostrou O TEMPO, o governo mineiro tem hoje 5.985 cargos de comissão, chamados pela legislação de DAD, e a
reforma prevê a diminuição de 524 vagas. Se a promessa de Zema fosse cumprida, resultaria na diminuição de 4.788
funções de confiança.

Uma das frases mais repetidas pelo então candidato era de que a administração estadual não seria um cabide de
empregos e nem loteado por candidatos derrotados na eleição. Mas o que se viu desde que a gestão começou foram
nomes do partido Novo sendo designados para funções no governo, sendo o mais recente deles o secretário da Saúde
- Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva que recebeu 19.683 votos e não foi eleito para a Câmara dos Deputados .
Já Rodrigo Paiva, que foi candidato ao Senado, foi escolhido como presidente  da Companhia de Tecnologia da
Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge). Na época, ele recebeu 1.342.645 votos.

Também havia sido vetada por Zema a indicação de políticos para pessoas ocuparem cargos no Estado. Mas nos
últimos dias Mattos e Carneiro admitiram publicamente que deputados  estaduais vão poder sugerir nomes para
postos em órgãos regionais, desde que sejam considerados elementos técnicos. Essa é uma das formas de ele
conseguir governabilidade na Assembleia.

Voos. Em outra frente, o governador havia dito que ia deixar de usar o helicóptero do Executivo, deixando até mesmo
de comparecer no dia 1º de janeiro na posse de Jair Bolsonaro, em Brasília, porque não havia voos de carreira
disponíveis. Porém, 15 dias depois, ele utilizou uma aeronave do governo para se encontrar com o presidente . Diante
da repercussão negativa, anunciou na última semana a venda de uma das aeronaves da frota estadual.

Estado nega descumprimento

A reportagem de O TEMPO questionou o governo de Minas Gerais sobre as promessas descumpridas por Romeu
Zema. O Executivo, porém, não reconhece que compromissos feitos pelo governador foram ignorados e informou, por
meio da assessoria de imprensa, que é importante esclarecer que o balanço de ações do Estado não pode levar em
conta um período de apenas 45 dias. A matéria, no entanto, não faz um balanço da gestão, mas sim apresenta pactos
que já foram descumpridos.

impresso em 21/02/2019 às 03:54 115 de 234

https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/em-48-dias-romeu-zema-descumpre-promessas-feitas-na-campanha-eleitoral-1.2137752
http://www.interclip.com.br/


O governador garantiu à reportagem que sempre cumpre suas promessas: "Temos ainda mais 46 meses para cumprir
com os compromissos (feitos durante a campanha eleitoral). E vamos fazer nos momentos mais corretos e adequados.
Sou uma pessoa de palavra e sempre a cumpri".

Sobre o número de secretarias ser de 12 e não de nove como prometido, a assessoria do Estado disse que a diferença
representa, "meramente", um ajuste de prognóstico, dentro do que foi planejado. "O mais importante a se considerar é
que a máquina pública estadual passará por uma redução sem precedentes, de 21 para 12 secretarias de Estado",
explicou.

Em relação a redução de cargos comissionados não chegar ao patamar de 80%, mas sim de 8,7%, a assessoria afirma
que, em coletiva de imprensa dada, no início do mês, por Zema e pelos secretários de Planejamento, Otto Levy, e de
Fazenda, Gustavo Barbosa, foi dito que neste primeiro momento os cargos em comissão, gratificações e funções
gratificadas serão reduzidos em aproximadamente 1.700, o que representa 16%, considerando o novo quadro de
secretarias.

No entanto, como O TEMPO mostrou, na ocasião em que a reforma foi apresentada aos jornalistas, Otto Levy afirmou
que 60% dos cargos comissionados seriam extintos. Em nenhum momento o percentual de 16% foi citado por qualquer
um dos membros do Executivo. Mas, ainda em nota, a assessoria declara que "um patamar maior (de corte) será
atingido na segunda etapa da reforma administrativa, com a reestruturação de fundações, autarquias e empresas
públicas".

Indagado sobre a nomeação de tucanos para cargos no primeiro escalão, o governo justifica que as críticas de Zema
nunca foram direcionadas a partidos políticos, mas aos modelos de gestão que resultaram no elevado déficit
orçamentário em que o Estado se encontra: "Os critérios adotados para compor funções no governo são técnicos e
visam exclusivamente resultados voltados à administração pública eficiente. Em tais definições, as composições
políticas não se sobrepuseram aos critérios técnicos".

O Estado afirmou que sobre candidatos do partido Novo derrotados que foram nomeados pela administração e
indicações de deputados  em regionais serem aceitas, os dirigentes designados tiveram seus nomes e respectivas
formações acadêmicas e demais experiências gerenciais amplamente divulgadas. "O governo reitera seu compromisso
de romper, definitivamente, com métodos antiquados e onerosos de transformar empresas públicas em cabides de
emprego. Portanto, nomear gestores comprovadamente capacitados, como vem sendo feito, não guarda qualquer
relação com a tese que este questionamento busca sustentar (de que vai contra a fala de Zema)", disse por meio de
nota.

Resposta. A assessoria do governo de Minas Gerais considerou que os questionamentos feitos pela reportagem não
trazem fatos novos. Segundo a pasta, todos pontos foram de antemão esclarecidos pelo Executivo.

Aviões

Justificativa. A assessoria do governo de Minas Gerais respondeu, em relação ao uso de aviões da frota do governo
por Romeu Zema (Novo) em 16 de janeiro para se encontrar com o presidente  Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília, que
o Gabinete Militar fez a cotação para aquisição de passagens em voo comercial e constatou que ficaria mais cara do
que o consumo de combustível para o deslocamento em aeronave do Estado.

Argumento. "O voo incluiu o governador de Minas, o vice-governador, três secretários de Estado, o secretário Geral da
Governadoria e a equipe de segurança. Também conforme informado, foram cumpridas dez agendas na capital federal,
entre elas, audiências com o presidente e ministros de Estado", disse a pasta.

Promessa. Também foi dito pela a assessoria que o compromisso assumido pelo governador, de reduzir drasticamente
o número de aeronaves da frota aérea estadual, já foi iniciado.

"No último dia 8, o governador determinou ao Gabinete Militar que as aeronaves não necessárias sejam vendidas,
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sendo que o leilão de um modelo Learjet 35A já foi anunciado e está em andamento", declarou. O lance inicial pedido
no leilão é de R$ 2,2 milhões.
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