
CLIPPING

Assembleia
Legislativa
de Minas

Gerais

2019



Portal Clarim.Net - Araxá (MG)
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Fabiano pede aumento de carga de energia elétrica no DI 20/02/2019, às 09:29:58 Um problema antigo, que prejudica
as empresas que estão instaladas no Distrito Industrial de Araxá, inviabiliza a vinda de novos empreendimentos para o
espaço e acaba impedindo a geração de mais empregos, foi novamente abordado na Câmara Municipal. O aumento da
carga de energia elétrica que chega ao Distrito foi debatido na tarde dessa terça-feira (19), na Tribuna da Casa
Legislativa, por meio de uma indicação enviada pelo Vereador Fabiano Santos Cunha (PRB). Na reunião Ordinária
desta terça-feira, Fabiano enviou à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), com a assinatura de todos os
parlamentares, a solicitação para que o estudo e a viabilidade da ampliação da carga seja providenciada, a fim de
evitar os problemas, que de forma recorrente, tem atingido às industrias instaladas no DI de Araxá há algum tempo. "A
falta de carga suficiente para alimentar as empresas é constante. Há quedas rotineiras de energia, prejuízos com
máquinas que se queimam e claro, prejuízo na produção. Só no último final de semana, duas empresas não puderam
trabalhar e acumulam milhares de reais em prejuízos", destacou o parlamentar. As indústrias instaladas no Distrito
geram cerca de 1800 empregos diretos e milhares indiretos. A melhoria do sistema de fornecimento de energia elétrica
vai facilitar a atração de novos empreendimentos, já que essa situação tem sido um entrave e um desafio. "A Câmara
Municipal de Araxá soma forças com a Câmara Setorial, o Poder Público e o Deputado Bosco , atestando também
essa prioridade urgente em Araxá", disse Fabiano.Conselho Tutelar precisa de um novo carro - Um dos principais
órgãos de defesa da criança e do adolescente em Araxá, o Conselho Tutelar, precisa de um novo carro para prestar os
serviços diários que são realizados pelos conselheiros em todos os Bairros de Araxá. "Nos reunimos com os
conselheiros, que nos relataram diversos problemas com o carro, que precisa urgentemente ser trocado, já que o atual
não oferece as condições necessárias de segurança. O carro chega a circular mais de 200 quilômetros por dia,
transportando crianças e adolescentes dia a noite", explicou o Vereador Fabiano. A solicitação de estudo foi destinada
ao Secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha. Junto ao pedido, um relatório assinado pelo Conselho
Tutelar, informando a situação do carro. Segundo o documento, o veículo está com pneus carecas, sistema de freio
falhando, problemas na suspensão e motor, e inclusive, quase se envolveu em acidente por conta da situação precária.
"Anexamos relatório do próprio Conselho que atesta esta necessidade. Contamos com a sensibilidade do Poder
Público", ressaltou. Limpeza urbana e melhoria da iluminação - A limpeza urbana foi outro tema abordado pelo
Vereador nessa terça-feira. Em uma indicação destinada ao Secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios,
Fabiano solicitou uma atenção especial com uma Área de Preservação Permanente (APP) do Bairro Guilhermina Vieira
Chaer, que está tomada pelo mato e tem incomodado moradores do Condomínio Parque dos Pássaros, espaço
residencial vizinho à APP. Animais peçonhentos têm saído da área e invadido o condomínio e o mato está acima do
muro que delimita o residencial. A indicação pede que a limpeza seja providenciada. Ainda, Fabiano solicita um estudo
para a troca das lâmpadas de vapor de mercúrio por LED em dez postes de iluminação na localidade. Oito estão no
Condomínio Parque dos Pássaros e outros dois, em frente a portaria principal. A troca visa proporcionar mais
segurança aos moradores, funcionários e usuários. O residencial tem nove torres prontas, com cerca de 108
apartamentos no total e em torno de 400 moradores. Junto a indicação, Fabiano enviou um documento produzido pela
direção do Condomínio, com assinaturas de moradores endossando a reivindicação.Indicação - Ao Secretário
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Doutor Élvio Bertoni, para que sejam colocadas, nas vias já denominadas
pela Câmara Municipal de Araxá, as placas correspondentes, facilitando assim, a localização das vias públicas.Moção
de Congratulações - À Direção da Distribuidora Rio Branco de Petróleo, pela iniciativa e realização de campanha que
arrecadou o valor de R$ 100 mil e que foram doados para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, para a compra de
equipamento de Raio-X para o hospital.Moção de Congratulações - Ao Sargento do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais, Ricardo Henrique Gonçalves, que trabalha na 2ª Cia dos Bombeiros em Araxá e atuou, com bravura, na busca
e resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sargento Ricardo tem
formação específica no Curso de Busca e Resgate em estruturas colapsadas.Moção de Pesar - Aos familiares do
senhor José Henrique Rios, que faleceu no dia 17 de fevereiro de 2019. Tweet
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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.
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Título: Deputado cobra atitude de mineradora - 10h03

Editoria: Itatiaia Urgente
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O deputado estadual João Victor Xavier, ex- presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia
Legislativa , teme que esse tipo de situação acontece em sequência e cobra da mineradora. Entrevista: João Victor
Xavier (deputado estadual).
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"Quero ser lembrado como o governador que mais economizou em Minas". A afirmação foi feita na sexta-feira (15) pelo
governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante encontro com prefeitos da região do Triângulo Mineiro Norte, em
Uberlândia. A reunião faz parte da programação "Giro pelo Estado", que visa fortalecer a presença de representantes
do Governo de Minas em todas as regiões mineiras. Na ocasião, Zema expôs às lideranças municipais a situação das
contas do Estado e as ações de economia já implementadas.

"Parece que os governantes, que não são de nível municipal, perderam o contato com a realidade. A notícia boa que
tenho é que a médio e longo prazo tem conserto. Serão milhares de ajustes que vão nos trazer de volta o Estado.
Quero ser lembrado como o governador que mais economizou em Minas. Se resolver o problema das contas, já é um
feito extraordinário, mas se for reconhecido como governador que tirou Minas do caos das contas, já estarei muito
satisfeito", pontuou, ao lado do líder do governo na Assembleia, deputado Luiz Humberto Carneiro , que é de
Uberlândia.

Entre as medidas de economia citadas pelo governador está o fim da impressão do Diário Oficial (Jornal Minas Gerais)
em papel jornal, economizando R$ 2,27 milhões ao ano. "Estamos tomando muitas medidas para economizar. Não
existe grande medida ou grande sacada que vai corrigir o problema como um todo, mas milhares de pequenas ações
vão reduzir esse quadro no Estado. Semana que vem vamos publicar a última edição impressa do Jornal Minas Gerais,
que já deveria ter sido feito há anos. Todo real economizado é importante", exemplificou o governador.

No mesmo encontro, ele reforçou aos prefeitos que os repasses aos municípios serão regularizados. "Estamos em um
momento extremamente difícil. Assumi compromisso que, custe o que custar, vamos honrar os compromissos de
repasses aos municípios. O que vimos nos últimos anos foi uma total irresponsabilidade, foi transferido para vocês
(municípios) a responsabilidade do Estado. Estou assumindo o problema. Seria muito fácil transferir o problema. O que
estamos fazendo é dolorido, desgastante, mas necessário", finalizou.

Presente na reunião, o presidente  da Associação dos Municípios do Vale do Paranaíba (Amvap), prefeito de
Canápolis, Ualisson Carvalho, confirmou que em consideração ao esforço da atual administração estadual para colocar
as contas em dia o início das aulas nas escolas municipais será no próximo dia 18, e não mais somente após o
carnaval. "É um voto de confiança na pessoa do senhor", declarou o prefeito e presidente da entidade ao governador.

Energia renovável - O governador Romeu Zema também visitou a Alsol Energias Renováveis. A empresa, do grupo
Algar, é especializada em geração de energia utilizando diferentes fontes renováveis. Nesta sexta-feira, a Cemig e a
empresa iniciaram a operação do primeiro sistema de armazenamento de energia em larga escala junto a uma usina
fotovoltaica, com potência máxima de 1,26 MVA e capacidade de armazenamento de 1,36 MWh, em Uberlândia. Os
primeiros testes na rede elétrica devem ser feitos ainda neste mês.

Esse equipamento é parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento com um investimento total de R$ 22,7 milhões
- R$ 17,5 milhões aplicados pela Cemig e R$ 5,2 milhões pela Alsol, empresa acelerada pelo grupo Algar, que é a
idealizadora e executora do projeto.

Com a proposta pioneira, será possível inovar, já que atualmente as usinas fotovoltaicas em funcionamento no Brasil
fornecem energia para a rede apenas durante o dia, suspendendo o fornecimento no momento em que o sistema é
mais demandado.

CDL - Na agenda que encerrou a atividade no Triângulo Mineiro, o governador participou de reunião com empresários
na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Uberlândia. Oriundo também do comércio varejista, o governador
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afirmou aos representantes do setor em Uberlândia que o Estado de Minas Gerais, desde o dia primeiro de janeiro
deste ano, passou a ser um incentivador da geração de emprego e renda em todas as atividades econômicas.
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Alguns golpes contra o consumidor são recorrentes, isto é, aparecem e desaparecem, vão e vêm ao longo do tempo.
Quando denunciados pelos órgãos de defesa do consumidor e investigados pelas autoridades, deixam de existir por
um período para depois voltarem com força. É o que está acontecendo agora com o golpe da venda de cotas
contempladas de consórcio, por meio de empresas que se dizem "intermediadoras" do negócio. O Procon da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) volta a alertar para esse crime de estelionato que está deixando
muita gente no prejuízo. Os golpistas agem por um período breve, vitimando o maior número de pessoas possível, e
somem logo que surgem as primeiras denúncias.

Existem normas que regulam a transferência de titularidade de cotas de consórcio. O consumidor que deixa de seguir
essas normas é presa fácil para as quadrilhas que se aproveitam da boa fé das pessoas para lhes roubarem os planos,
os sonhos e as economias, muitas vezes guardadas com tanta dificuldade.

O golpe funciona da seguinte maneira: por meio de propaganda na mídia ou nas redes sociais, os estelionatários
prometem a liberação do crédito total (carta de crédito) para a compra de determinado bem, geralmente um veículo,
mediante o pagamento de uma quantia a título de entrada. O consumidor acredita que está adquirindo uma cota
contemplada de consórcio, mas não recebe sequer as informações básicas, como os nomes do titular da cota ou da
administradora de consórcios responsável.

Depois que o contrato é assinado e o pagamento é feito, a vítima é orientada a aguardar até 90 dias para a
transferência da carta de crédito para o seu nome. Passado esse tempo, essa transferência obviamente não acontece,
os telefones de contato não respondem e no endereço da "empresa" vendedora o cliente se depara com portas
fechadas. O prejuízo está consolidado e só resta buscar ajuda nos procons e na delegacia de polícia.

Diante disso, o Procon Assembleia  preparou uma lista com os cuidados que devem ser tomados pelos interessados
em adquirir uma cota de consórcio contemplada. As dicas foram elaboradas pelo coordenador do órgão, Marcelo
Barbosa . As duas primeiras já vão dar uma boa pista se trata-se de um golpe ou não.

* Desconfie de qualquer vendedor que se negue a informar o nome da administradora de consórcio à qual a cota
contemplada está vinculada, o nome do titular da cota, o número da cota e a data da contemplação.

* Não pague um centavo antes de conferir pessoalmente se a cota foi mesmo contemplada. Essa informação é obtida
somente na administradora do consórcio. Você deve comparecer ao endereço fornecido por ela no seu site oficial. Se o
vendedor tentar te convencer a ir a alguma empresa "representante" ou "parceira", não aceite. É necessário ir na sede
da administradora mesmo. Se a sede for em outra cidade, procure no site o telefone e ligue para conferir tudo: nome do
titular, número da cota, total de prestações já pagas e a pagar, valor da carta contemplada, data da contemplação etc.

* Confira se a instituição que administra o sistema é autorizada pelo Banco Central. A lista pode ser consultada no
AQUI.

* Somente o participante do grupo de consórcio pode repassar sua titularidade para outra pessoa. Mesmo que haja a
intermediação de uma empresa, o titular precisa ser devidamente identificado e reconhecido pela administradora.

* A administradora pode te exigir uma série de documentos para avaliar se aprova ou não a transferência de
titularidade. Não pague nada a ninguém antes de ter seu cadastro aprovado.

* Exija que a assinatura do contrato seja feita na sede da administradora. O vendedor, ou a empresa que o representa,
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deve te entregar todos os recibos das parcelas já pagas.

* Antes de assinar o contrato, solicite à administradora uma cópia da ata da assembleia na qual a cota foi contemplada.

* Não acredite em venda de cotas contempladas nem em entrega de carta de crédito ou do bem em prazo
pré-determinado. Essas promessas são forte indício de golpe. As informações são da assessoria de comunicação do
Procon Assembleia
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Título: Mineiros poderão alterar gênero na certidão de nascimento
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Nesta 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.
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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 o 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

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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Os municípios mineiros vivem um drama com a retenção de recursos que deveriam ser transferidos pelo governo e que
estão caindo no caixa único do Estado. O resultado tem sido salários de servidores municipais atrasados, falta de
recursos para manutenção dos serviços essenciais e um caos administrativo sem precedentes. A expectativa, segundo
o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (foto), era a de que o ano começasse de forma diferente, com a
regularização dos repasses. Mas isso não aconteceu. 

Esse início de governo Zema para as prefeituras sinaliza melhoras ou continua difícil para os municípios?
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 violentíssimas.
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. É um crime o que estão fazendo com os municípios e o Tribunal de Justiça tem uma grande responsabilidade
nisto. O único recurso que o prefeito tem é a Justiça, porque o governador não ouve. No ano passado pagamos R$30
milhões só do Fundeb para o governo do Estado para não pararmos as escolas. Entramos em juízo para receber,
ganhamos uma liminar, na hora de bloquear o dinheiro do Estado, que é do município, o presidente  do Tribunal
avocou o processo para Belo Horizonte. Resultado, a prefeitura está lutando sem saber o que fazer. Uma coisa é dizer
que o Estado está em dificuldade. Não estou discutindo o problema do Estado. O IPVA é da prefeitura, 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. Nesse mês de janeiro, os recursos da prefeitura, que ele recebe e
tem que passar, a prefeitura só recebeu 50%. 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.

 
A proposta do governo para deixar o que ficou de 2018 em 2020 e regularizar 2019?
Acho que o que deveria fazer é isto. O governo está devendo R$ 150 milhões à 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.

 
O Tribunal de Contas está multando alguns municípios, que estão desrespeitando a Lei de Responsabilidade

Fiscal. Como tratar essa questão?
Eu não estou nem discutindo isto. Estou discutindo como é que vou pagar os professores. Esse é o meu drama, tratar

do dia a dia. É uma cidade pobre, no norte, com mais de 400 mil habitantes, com 10 mil funcionários, como é que
resolve isso.

 
O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus , está falando em processar o Banco do Brasil

solidariamente. É uma alternativa para evitar o confisco do recurso das prefeituras?
Acho que o Banco do Brasil é corresponsável. Ele não poderia repassar o dinheiro que é do município para o Estado,

e o Banco está passando. Acho que é preciso começarmos 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.

 
Os prefeitos só falam em cortes, mas não falam em investimentos. Onde estão os projetos de

desenvolvimento?
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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. Do estado e da União, não podemos
cobrar porque eles estão entrando agora.
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