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Rádio Super Notícia FM
Título: Resumo Café com política - 20h47

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

'Jogando pra plateia', ex- Presidente da Assembleia Legislativa , Antônio Júlio (MDB) faz críticas ao início do novo
governo.
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Band
Título: Deputados escolhem líderes de blocos parlamentares - 17h05

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados  estaduais escolhem os líderes dos quatro blocos parlamentares que compõem a  Assembleia neste
legislatura. O bloco independente formado por MDB, PV PRB, PDT, PODEMOS e Democracia Cristã terá como líder o
deputado Sávio Souza Cruz do MDB. Deputado André Quintão  do PT, assume a liderança do bloco de oposição ao
governo Romeu Zema. Ulysses Gomes  do PT é o indicado para a liderança da minoria que fará a oposição bloco
liderado pelo deputado Gustavo Valadares  do PSDB. O líder da maioria ainda não foi indicado. O outro bloco
independente é formado por PSD, PSL, PTB, PATRIOTAS,PRP e DEM e é liderado pelo deputado Cássio Soares  do
PSD.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Minas tem cerca de 300 veículos 0 km da Saúde abandonados em pátios - 20h15

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Aproximadamente 300 veículos novos da Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), entre eles
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estão parados em cinco garagens em Belo
Horizonte. Comprados na gestão do ex- governador Fernando Pimentel (PT), parte desses automóveis está há pelo
menos sete meses acumulando poeira em pátios. Para apurar o motivo de esses carros não terem sido distribuídos
para cidades e consórcios, o Estado instaurou uma sindicância. A reportagem visitou nessa terça-feira dois lugares na
capital mineira onde parte desses carros está esquecida. Esses endereços vieram à tona após o deputado estadual
Cleitinho  Azevedo (PPS) gravar vídeos denunciando o abandono.O que mais chama atenção é um galpão no bairro
Cachoeirinha, na região Noroeste, onde estão estacionados 87 micro-ônibus 0 km.Em outro pátio do Executivo,
localizado no bairro Gameleira, região Oeste, haviam 19 carros da Secretaria da Saúde (SES), sendo 12 deles
ambulâncias pequenas, uma picape e seis veículos de passeio. Todos ainda com plásticos nos bancos e sem
emplacamento. Entrevista: Deputado estadual Cleitinho Azevedo (PPS).
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Rádio Super Notícia FM
Título: Dívida de gestão Zema com cidades já alcança R$ 1 bilhão - 20h12

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Segundo o presidente  da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB), o governo pretende pagar esse valor
junto com a dívida de R$ 12,6 bilhões referente aos repasses para as prefeituras deixada pelo ex-governador Fernando
Pimentel (PT). No entanto, Julvan afirmou que essa negociação não será aceita pelos prefeitos. Em resposta aos
questionamentos da reportagem de O TEMPO, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que um acordo, mediado
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), entre o governo estadual e a AMM, no qual será definido o
cronograma de pagamento de repasses, está em processo de elaboração. A nota destaca que, entre 1º de janeiro e 12
de fevereiro, o governo já repassou R$ 3,3 bilhões referentes à cota-parte de ICMS, IPVA e Fudeb destinada aos
municípios mineiros. O comunicado também ressaltou que, para promover o equilíbrio das contas públicas, o Executivo
está se empenhando para implementar, com urgência, a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, e também enviou
para a Assembleia a proposta de reforma administrativa que prevê uma economia aos cofres do Tesouro estadual de
cerca de R$ 1 bilhão em quatro anos.

impresso em 21/02/2019 às 03:49 5 de 258

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/002meses/almg72-supernoticia-1302.mp3
http://www.interclip.com.br/


Rede Minas
Título: Fim da farra - 19h35

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Governador Zema leiloa jato de propriedade do governo estadual.Pela manhã o governador se reuniu com deputados
estaduais para discutir sobre demandas do executivo, junto ao poder legislativo.
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Rede Minas
Título: Impactos da mineração - 19h29

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Fórum debate mudanças e alternativas.Com objetivo de fiscalizar efetivamente as ações minerarias no Estado a
Assembleia Legislativa  já recebeu 3 pedidos de CPI comissão que pretende investigar mais a fundo essas
atividades.
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Portal EM
Título: Deputados de Minas acusam governo Zema de 'superfaturar' valores para emendas ao

orçamento
Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Parlamentares dizem que a tabela de preços carros e aparelhos para academias populares subiu excessivamente para
que o governo economize a diferença entre o valor da emenda e o efetivamente gasto com a compra
Cada deputado poderá destinar cerca de R$ 4,5 milhões para suas bases eleitorais

Deputados  mineiros acusam o governo Romeu Zema (Novo) de "superfaturar" o valor de carros e aparelhos para as
chamadas academias populares para "economizar" as emendas apresentadas pelos parlamentares ao orçamento do
estado.

Durante reunião entre técnicos da Secretaria de Governo e assessores dos deputados , foi apresentada uma tabela
de preços do veículos destinados às polícias ou secretarias de saúde em que o valor saltou de R$ 45 mil para R$ 62
mil. Já os aparelhos das academias populares teriam subido de R$ 18 mil para R$ 25 mil.

Cada deputado tem direito a destinar uma média de R$ 4,5 milhões para suas bases por meio de emendas ao
orçamento. Em alguns casos, a emenda determina o produto, que é comprado pelo estado e entregue às prefeituras.

"O que está acontecendo é um superfaturamento. Que inflação é essa que explodiu no Brasil e aqui? Queremos uma
explicação por parte do governo", questionou o deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT).

O deputado Cássio Soares  (PSD) afirmou que a informação dos novos valores foi recebida com "indignação" e
"preocupação". "Esperamos uma transparência e queremos entender de onde o governo tirou esses novos valores"
comentou o deputado.

O líder do governo na Assembleia, Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), afirmou que, assim que formalmente
contactado, vai repassar os questionamentos dos colegas de plenário para o Executivo.

"Os assessores da liderança do governo já estão acompanhando ese assunto e, se tiver algum erro nos valores, a
gente tem que baixar os preços mesmos", disse.

A resolução com as normas para a apresentação de emendas e preços de alguns produtos, como os carros, será
publicada no Minas Gerais na semana que vem.
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Itatiaia
Título: Raul Belém vai entra na Justiça pedindo que o governo assuma dívidas de empréstimo -

17h58
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Raul Belem  do PSC vai entrar na justiça ainda neste mês pedindo que o governo do estado
assuma as dívidas de empréstimos que os municípios contraíram do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais para tentar minimizar a crise agravada pelo atraso de repasses de recursos constitucionais. Mesmo que o
governador revogue o decreto de Fernando Pimentel e o repasse de impostos passe a ser feito automática e
imediatamente para os municípios, Raul Belém  vai manter o processo judicial. Segundo ele é preciso que os
municípios tenha o dinheiro para se recuperar dos atrasos deixados pela gestão anterior que ultrapassam R$10
milhões.
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Inconfidência AM
Título: Modelo de barragem que rompeu é o que oferece mais risco - 16h54

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

O sistema de rejeito mais usado nas 800 barragens do país é o alteamento à montante em que degraus feito de
rejeitos, reserva uma área para o produto secar. O método mais barato també é o mais arriscado. A barragem de
rejeitos da Mina do córrego do Feijão em Brumadinho operava com alteamento à montante. Seu rompimento já matou
165 pessoas enquanto 155 seguem desaparecidas. O Ministério Público Federal de Minas Gerais já havia
recomendado a proibição da técnica de alteamento à montante após o rompimento da barragem de Mariana em 2015.
Atualmente, um projeto de lei para proibi-la tramita na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. O Brasil tem 88
barragens que funciona com esse modelo.  Entrevista: Lucas Santana - Professor do curso de geografia da
Unicesumar.
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Bhaz
Título: No primeiro embate com PT em Minas, PSL almeja presidência da Comissão dos Direitos

Humanos
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

A disputa que mobilizou o Brasil no segundo turno da eleição presidencial no ano passado, entre PSL e PT, já tem o
primeiro embate, em Minas, neste ano. O partido de direita, alçado à Presidência da República através de Jair
Bolsonaro, deseja assumir a presidência de uma comissão historicamente liderada por siglas de esquerda: a de
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, uma das mais importantes da Casa.

A informação, que já era ventilada pelos corredores da Assembleia, foi reforçada na manhã desta quarta-feira (13) pelo
deputado estadual Coronel Sandro  (PSL). "Temos [interesse]. E temos interesse não só na de Direitos Humanos,
como Educação e Segurança", afirmou o parlamentar, ao ser questionado durante o Fórum Mineiro de Bacias
Hidrográficas. "Mas não significa que vamos conseguir assumir a presidência das comissões  e que seja,
necessariamente, relevante para desenvolvermos atividades", pondera.

Já o deputado Cássio Soares  (SD), que lidera o bloco composto pelo PSL, confirmou que o partido deve, ao menos,
compor a comissão. "Existem conversas para que o nosso bloco assuma a presidência de seis comissões  da Casa.
Dentre elas, Segurança Pública, Agricultura e Pecuária e Esportes. Quanto à comissão de Direitos Humanos , ao
menos dois deputados do PSL farão parte, ao menos, como membro", afirmou.

PT se garante

Por outro lado, mesmo com a ofensiva do PSL, o Bloco da Oposição garante que a presidência da comissão não sairá
das mãos dos partidos integrantes: PT, PR, Rede, PSOL, Pros e PCdoB. O nome, inclusive, já estaria definido -
deputada Leninha (PT).

Além disso, o bloco deve comandar também as comissões : Defesa dos Direitos da Mulher; Educação, Ciência e
Tecnologia; Participação Popular; Trabalho, da Previdência e Da Assistência Social e, por fim, Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

De acordo com a deputada Marília Campos (PT), as negociações internas para assumir a Comissão de Direitos
Humanos  está avançada. "É um momento de articulação e creio que tudo será resolvido na base da conversa. É uma
pasta importante porque se concilia com a luta do partido e nossas demandas. Acredito que não teremos problemas
quanto a essa disputa pela presidência da comissão", disse.

Até o fim desta quarta-feira (13), os partidos devem definir quais serão as composições de cada comissão.

Comentários
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Alterosa
Título: Troféu Tele Santana - 11h49

Editoria: Alterosa Esporte
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Acontece hoje no Mineirão a entregue do Troféu Tele Santana. Um grande time começa por um grande goleiro, Minas
Gerais é o celeiro de grandes goleiros, mas também de bronca por conta disso. Entrevista: João Leite - conselheiro
notável .
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Portal EM
Título: Zema recebe deputados da base e garante indicações políticas para cargos

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

No encontro, governador voltou a dizer que vai atender as solicitações dos municípios e pediu a votação da reforma na
ALMG
Na primeira reunião com o governador Romeu Zema (NOVO), na manhã desta quarta-feira (13), os deputados  da
base na Assembleia cobraram do Executivo a participação nas indicações de ocupantes de cargos comissionados, o
atendimento dos pedidos pelos secretários e o direito de aparecer nos eventos do governo nas regiões em que os
parlamentares são votados. Apesar do discurso da campanha de aversão à política tradicional, os aliados ouviram um
"sim" de Zema e do secretário de governo Custódio Mattos (PSDB), que cuida da articulação.

No encontro, o Executivo pediu prioridade na reforma administrativa e nos projetos para viabilizar a renegociação da
dívida mineira com a União, que serão enviados nos próximos 60 dias.

O líder do bloco governista, deputado Gustavo Valadares (PSDB), disse que a reunião foi para apresentar os
deputados  da base ao governador e falar da relação com a Assembleia. Os parlamentares disseram que querem ser
convidados para os eventos de Zema nas suas respectivas regiões. Já houve em governos anteriores queixas de que
secretários "invadiam" as bases com o governador, sem que o deputado majoritário estivesse presente.

Indicações para cargos

Assim como os deputados  federais fizeram no dia anterior, os estaduais cobraram de Zema as indicações para
cargos comissionados. "Tratamos da questão da escolha dos superintendentes regionais de ensino e das gerências de
saúde, do modo como será feito. Elas passarão por processo seletivo mas também terão a participação efetiva dos
deputados de cada região", explicou o líder Valadares.

O líder do governo Luiz Humberto Carneiro  (PSDB) também confirmou que ficaram acertadas as indicações para os
cargos regionais. "O governador Zema vai, através do critério técnico, atender às reivindicações que os deputados
apresentarem nas regiões", disse.

Apesar de ter retornado com a 40% dos demitidos dos cargos comissionados, Zema já disse que as chefias são
provisórias e foram renomeadas para garantir o funcionamento das áreas até a indicação definitiva.

Repasse aos municípios

No encontro, o governador falou mais uma vez da crise financeira do estado e disse estar disposto a cortar gastos.
Zema também anunciou aos deputados  estaduais que vai derrubar o decreto do ex-governador Fernando Pimentel
(PT) que instituiu uma comissão de gestão do fluxo financeiro do estado. Para os prefeitos, esse foi o meio pelo qual o
Executivo passou a reter os repasses de ICMS e IPVA dos municípios. Segundo Zema, os valores foram regularizados
desde 1º de fevereiro.

Zema informou ainda aos deputados  que o acordo com os prefeitos para o repasse dos recursos atrasados, que
ficaram devidos pela gestão anterior, será concluído nessa quinta-feira (14).

Reforma urgente

O governador também pediu empenho na aprovação da reforma administrativa enviada ao Legislativo. Segundo o Luiz
Humberto, há uma preocupação com os vetos do Executivo enviados à Casa, que começam a trancar a pauta no dia 5
de março. Por isso, a base vai tentar correr para aprovar a proposta ainda em fevereiro.
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O líder do governo disse que o Executivo pode pedir regime de urgência para a votação, fazendo com que os prazos
sejam reduzidos à metade. Segundo o líder do governo, os deputados  estão cientes da situação de crise do estado e
empenhados em colaborar.
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Correio do Vale Grande - Passos (MG)
Título: Deputado Arantes participa de reunião sobre tragédia em Brumadinho

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Arantes participa de reunião sobre tragédia em Brumadinho

O deputado Antonio Carlos Arantes , 1º-vice- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais,
acompanhado das deputadas Beatriz Cerqueirae Andreia de Jesus, além de integrantes da Comissão Externa das
Barragens da Câmara dos Deputados , do Senado, do Ministério Público e da Defensoria Pública participou,
sexta-feira (8/2/19), de reunião da Câmara Municipal de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH).

Eles ouviram moradores do município, entre os quais produtores rurais, que foram impactados por rompimento de
barragem de rejeitos de minério da Mineradora Vale, no último dia 25 de janeiro.

Antonio Carlos Arantes , que representava a ALMG colocou a Assembleia de Minas  a disposição da população
afetada pelo desastre e enfatizou os três pedidos recebidos pelo Parlamento Mineiro para a instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  sobre a mineração. Ele destacou que, com os trabalhos dessa CPI, será
possível fazer cobranças à empresa.

O parlamentar também ressaltou que continua a tramitar na Assembleia projetos que tem o objetivo da criação do
Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais, Humanos e Mistos (Sisalerta) e
estabelecem regras mais rígidas para o licenciamento de barragens de rejeitos de mineração, dentre eles o Projeto de
Lei de sua autoria (PL) 3.143/2015 e o Projeto de Lei (PL) 3.676/16, de autoria da Comissão Extraordinária das
Barragens , criados justamente em virtude do rompimento, em 2015, da Barragem de Fundão, da Samarco, empresa
controlada pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton, em Mariana (Região Central do Estado).

"É assustador o que vi em Brumadinho, pessoas desesperadas com a perda de familiares e amigos, famílias que
perderam suas casas, suas terras e produções rurais, isoladas em suas propriedades. Ficou claro para mim a falta de
diálogo da Vale com essas pessoas", falou o deputado Arantes, que ainda fez questão de comentar sobre o trabalho de
quem está lutando para salvar vidas e minimizar sofrimentos. "Temos que enaltecer o trabalho da Defesa Civil e dos
Bombeiros, que estão dedicando suas vidas para tentar diminuir a dor do povo de Brumadinho", finalizou Antonio
Carlos.
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Jornal de Uberaba (MG)
Título: Bastidores - Indicações na ALMG

Editoria: Esporte
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

INDICAÇÕES NA ALMG

O plenário recebeu nesta última terça-feira, os pedidos de desarquivamento de propostas e a indicação dos líderes.

BLOCO INDEPENDENTE

Formado por MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC será chamado "Minas Tem História" e terá como líder o deputado Sávio
Souza Cruz (MDB). O parlamentar indicou como vice-líderes os deputados Douglas Melo (MDB), Neilando
Pimenta (Pode) e Glaycon Franco (PV).

BLOCO INDEPENDENTE II

Outro bloco independente já formalizado anteriormente é o "Liberdade e Progresso" (PSD, PSL, PTB, Patri, PRP e
DEM), liderado pelo deputado Cássio Soares (PSD).

BLOCO DE OPOSIÇÃO

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

MINORIA

Já Ulysses Gomes  (PT) comunicou sua indicação para líder da Minoria. De acordo com o artigo 72 do Regimento
Interno, a Minoria tem posicionamento contrário ao da Maioria, que é o bloco com maior número de membros.

SITUAÇÃO

O maior bloco, com 21 membros, é "Sou Minas Gerais" (Novo, PSDB, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS),
liderado pelo deputado Gustavo Valadares (PSDB). O líder da Maioria ainda não foi indicado.
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Rede Minas
Título: 300 veículos abandonados - 12h36

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Aproximadamente 300 veículos novos da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais,entre eles estão ambulâncias
do Samu,estão parados em garagens ou pátios aqui em Belo Horizonte.A situação veio à tona depois de denúncias do
deputado estadual Cleitinho Azevedo do PPS.Ele divulgou vídeos ans redes sociais mostrando os carros.
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Rede Minas
Título: Impactos ambientais - 12h32

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Oito barragens administradas pela Vale,estão em severo risco de rompimento e a empresa sabe disso desde
outubro.Os impactos ambientais causados pela mineração,são temas de um fórum aqui na capital.Entrevistados:
Marcus Vinícius Polignano (coord. Fórum); Anivaldo Miranda (pres. Comitê Bacia São Francisco); Betão  -PT
(deputado estadual); Teca Corujo (ambientalista).

impresso em 21/02/2019 às 03:49 20 de 258

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg08-jornalminas1ed-1302.mp4
http://www.interclip.com.br/


Band
Título: Blocos da Assembleia Legislativa são indicados nesta terça - 10h10

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

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Os líderes dos quatro blocos parlamentares da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais são indicados nesta
terça-feira. O bloco independente formado por MDB, terá como líder o deputado Sávio Souza  Cruz do MDB. O
deputado André Quintão  do PT assumirá a liderança do bloco de oposição ao governo Romeu Zema, que terá ainda
PR, REDE, PSOL, PROS  e PcdoB. Também do PT, Ulysses Gomes , é o indicado para a liderança da minoria, que
fará oposição ao bloco liderado pelo deputado Gustavo Valadares  do PSDB. O líder da maioria ainda não foi
indicado. O outro bloco independente a formado por PSD, PSL, PTB, PATRI, PRP e DEM e é liderado pelo deputado
Cássio Soares do PSD. Definidos os blocos, o próximo passo é a composição das 22 comissões  permanentes.
Enquanto as comissões  ainda não são definidas os dois projetos de lei que integram a proposta de reforma
administrativa do estado seguem parados na Assembleia.
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Band
Título: Análise política com Orion Teixeira - 10h14

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

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema promete revogar o decreto de Fernando Pimentel que permite o confisco de recurso dos
município.  Apenas no Congresso Nacional duas CPI's devem investigar a tragédia de Brumadinho, mas  uma da
Câmara dos Deputados  e outro no Senado Federal. Os parlamentares terão 130 dias para concluir os trabalhos de
110 mil reais para realizar investigação. Aqui Minas Gerais na Assembleia Legislativa  o apelo por investigação mais
rápida cresceu depois que o Ministério Público de Minas Gerais teve acesso a documentos da mineradora Vale, que
revelam que a barragem que se rompeu em Brumadinho estava classificada pela própria Vale como zona de atenção.
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Inconfidência AM
Título: Composição de blocos na ALMG - 10H

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Composição dos blocos parlamentares teve sequência na reunião plenária da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais na tarde de ontem. O bloco independente, composto por MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC, será chamado de
Minas tem História e comandado pelo deputado Sávio Souza Cruz do MDB. Já o deputado André Quintão  do PT
comunicou sua indicação para liderança do bloco de oposição Democracia e Luta, além do  PT, o bloco tem PR, Rede,
Psol, PROS e PC do B. Ulisses Gomes do PT comunicou sua indicação para líder da minoria. No momento, o maior
bloco é o Sou Minas Gerais composto pelos partidos: Novo, PSDB, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS. O líder é o
deputado Gustavo Valadares do  PSDB.
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Alterosa
Título: Jovem é preso suspeito de agredir homem com pedradas e pauladas - 07h29

Editoria: Alterosa Alerta
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Stanley Gusman comenta: " Agora com composição mais nova na Assembleia de Minas  Gerais esses temas
dolorosos e que nos envergonham precisam chegar até aquele deputado eleito fazem denúncias de gastos de bens
bens públicos...Gostaria que colocasse no painel da Assembleia cenas como  essas...".
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Minas Hoje - BH (MG)
Título: Parlamento Jovem 2019 abre inscrições para escolas e monitores em Montes Claros

Editoria: Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Montes Claros e a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG)
estão com inscrições abertas para mais uma edição do Parlamento Jovem. O projeto em 2019 propõe o tema
"Discriminação Étnico Racial". Candidatos a monitores devem se inscrever até a próxima segunda (18) e as escolas
que querem sediar o PJ têm até o dia 22 para fazerem inscrição.

Segundo a organização do projeto, há seis vagas disponíveis para os monitores. Os candidatos precisam ser formados
em ciências sociais, história, direito ou filosofia, ou serem acadêmicos de uma das áreas. Ex-alunos do Parlamento
Jovem também podem se candidatar. Ao todo, são nove meses de discussões.

Quatro escolas serão selecionadas e instituições públicas ou privadas podem se candidatar. O Polo Norte do
Parlamento Jovem funciona em Montes Claros, e abrange também os municípios de Bocaiuva, Ibiracatu, Itacarambi e
Janaúba. Os alunos das cidades vão trabalhar disciplinas como educação para cidadania, formação política, de
participação e envolvimento efetivo dos jovens no processo de estudo, produção de leis e de funcionamento do Poder
Legislativo.

O Parlamento Jovem foi implantado em Montes Claros pela primeira vez em 2010. Mais de 700 estudantes e 90
monitores já participaram do projeto. O objetivo principal é trabalhar a consciência cidadã e política de jovens entre 15 e
17 anos, propondo que alunos do ensino médio participem de plenárias com sugestões que contribuam para o
desenvolvimento da região.

A etapa regional do PJ compreende em reunião de grupos de trabalho para o estudo do documento de propostas. Na
sequência, são feitos o planejamento e a realização da plenária regional, para que, ao final, seja feito o envio de
relatório e das propostas priorizadas à coordenação estadual do projeto. Representantes deste grupo serão escolhidos
para a plenária estadual, que acontece em Belo Horizonte. Para a diretora da Escola do Legislativo da Câmara de
Montes Claros, Cristiane Alves, as discussões são importantes para a formação dos jovens participantes.

"O tema desse ano é muito importante. A discriminação racial tem urgência de ser debatida e muitas vezes colocamos
embaixo do tapete, não olhamos com a atenção devida. As expectativas são as melhores possíveis, tanto pelo número
de cidades que o polo compreende quanto pelas discussões", afirma.

Os monitores e escolas que têm interesse de participar do Parlamento Jovem devem entrar em contato pelos telefones
(38) 3690-5400, (38)3690-5444, ou pelo e-mail escolalegislativomoc@hotmail.com.
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Inconfidência AM
Título: Zema se encontra com deputados federais - 07h16

Editoria: Jornal Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas, Romeu Zema, aproveitou a reunião com deputados  federais para pedir a reforma da
previdência. Zema garantiu ainda que vai revogar decreto de Pimentel que permitia ao Estado confiscar verbas das
prefeituras. Para Zema, aprovação da reforma pouparia as Assembleias Legislativas de um longo debate. Entrevista:
Romeu Zema (Governador de Minas); Domingos Sávio (deputado federal - PSDB)
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Itatiaia
Título: Comentário de Carlos Lindenberg - 08h25

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

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Lindenberg comenta que serão três comissões parlamentares de inquérito, uma na Assembleia Legislativa  em
BH, uma outra na Câmara dos Deputados  e uma terceira no senado da república. As três tem o mesmo objetivo,
descobrir os responsáveis pela ruptura da barragem da Vale.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Café com Política - 08h06

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Hoje, nós recebemos no estúdio o ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas gerias,Antônio Júlio do
MDB.Além de presidente da Assembleia Legislativa ,também foi prefeito de Pará de Minas e também presidente
da AMM-Associação Mineira de Municípios.   ''Estou muito preocupado com a política nos últimos anos,porque deixou
de ter um viés ideológico,hoje é apenas um toma lá da cá.Governo muda,o Estado permanece,então estamos vendo
muita demagogia na política e isso me assusta.''
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Gazeta Norte Mineira - Montes Claros
Título: Emendas Orçamento e ao PPAG contemplam população de rua

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 13-02-2019
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Itatiaia
Título: A presidência das comissões da Assembleia Legislativa de Minas deve ser definida até

amanhã -07h26
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Hoje ou no máximo amanhã devem ser definidos os nomes indicados para presidir cada uma das comissões da
Assembleia Legislativa  ou o que deve ser feito para que os projetos de lei comecem a ser avaliados e a tramitar na
casa. Conforme a reportagem da Itatiaia vem adiantando desde a semana passada a Comissão de Constituição e
Justiça deve ficar com Dalmo Ribeiro  do PSDB, a de Fiscalização Financeira e Orçamentária com Hely Tarquinio do
PV e a de Administração pode ficar novamente com João Magalhães do MDB, a de redação com Duarte Bechir  do
PSD, Educação com Beatriz Cerqueira do PT, Agricultura com o Coronel Henrique  do PSL, Meio Ambiente com o
deputado Noraldino Júnior do PSC, Segurança com Sargento Rodrigues do PTB, Mulheres com Marilia Campos
do PT, mas tem também na disputa a delegada Sheila  do PSL e a Direitos Humanos deve ficar com Andreia de
Jesus do PSOL, Minas Energia e Turismo permanecem indefinidas. A Comissão Extraordinária das Ferrovias deve ser
recomposta e pode continuar com João Leite  do PSDB e a CPI da Mineração se for criada ainda deve ter composição
definida. Enquanto isso conforme a Itatiaia vem acompanhando desde a semana passada deputados  estaduais não
reeleitos como Antônio Jorge, Fabiano Tolentino ambos do PPS foram nomeados na casa com salários entre R$ 14 e
R$ 18 mil, assim como o subsecretario de assuntos municipais de Fernando Pimentel Marcos Antônio Viana.
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Band
Título: Políticos lamentam morte de Ricardo Boechat - 06h06

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema disse ter recebido com tristeza a morte do nosso âncora em uma postagem nas redes
sociais o político do Novo lembrou que foi entrevistado por Boechat em novembro e que admirava a carreira do
jornalista. O senador Rodrigo Pacheco do DEM disse que o jornalismo, democracia e o país perdem um grande
representante. Também senador Carlos Viana do PSD que é jornalista firmou que o jornalismo tinha em Boechat uma
de suas maiores expressões. Deputado e presidente da Assembleia de Minas , Agostinho Patrus  (PV) lembrou
que a carreira de Boechat foi marcada pela atuação crítica independente e corajosa.
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Super Notícia
Título: A Parte - Deputado propõe que municípios deixem de pagar o BDMG em troca dos

repasses
Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Projeto de lei foi apresentado pelo deputado estadual Mauro Tramonte (PRB)
Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Mauro Tramonte (PRB) na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG) propõe uma alternativa aos municípios mineiros que têm recursos constitucionais a receber do
governo devido à retenção do dinheiro realizada na gestão de Fernando Pimentel (PT). O parlamentar propõe que a
dívida dos municípios com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) seja assumida pelo Estado e abatida
nas transferências constitucionais que deveriam ter sido feitas até 31 de dezembro de 2018.

"Hoje, muitos municípios possuem financiamento com o BDMG. Compram ônibus, compram um monte de coisa e
financiam. As prefeituras todos os meses têm que pagar o banco. A proposta é que em vez das cidades pagarem ao
BDMG, o governo assuma essa dívida e libera esse dinheiro que os prefeitos teriam que pagar, para ser usado em
outras coisas como a compra de medicamentos. O governo é praticamente sócio do BDMG, então seria mais fácil se
ele assumisse essa dívida", argumentou o deputado.

No pedido protocolado na Assembleia no último dia 6, Tramonte diz que "é necessário que o Parlamento crie
mecanismos jurídicos passíveis de amenizar a dívida do Estado com os municípios, através de autorização para a
assunção dos débitos destes com o BDMG, desde que cada município manifeste sua concordância".

De acordo com a Associação Mineira de Municípios (AMM), Fernando Pimentel deixou uma dívida de R$ 12,3 bilhões
de repasses que não foram feitos como prevê a Constituição para as 853 prefeituras do Estado.

Apesar de as dívidas do Estado com os municípios ser de recursos constitucionais e uma suposta transferência do
débito exigir um recurso próprio e não previsto para o Estado, Tramonte diz não ver problemas na origem dos recursos.
"Isso aí o Estado tem que dar a solução. Que o governo pague, que faça o refinanciamento junto ao BDMG dos
valores. Ele (Estado) não vai ter que pagar aos municípios? Então, ele vai pagar para o BDMG. É simples, está
entrando recursos dos impostos", disse.

O projeto, protocolado há uma semana, ainda não foi discutido em comissões da Casa.

O Aparte procurou o BDMG, que afirmou desconhecer a proposta e que não foi consultado para a elaboração do texto.
Já a Secretaria de Estado de Fazenda, disse que não iria se pronunciar por se tratar de um projeto a ser apreciado pela
Assembleia. Julvan Lacerda, presidente  da AMM, estaria em Brasília, em reunião com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, e não atendeu as ligações.

impresso em 21/02/2019 às 03:49 48 de 258

https://www.otempo.com.br/super-noticia/pol%C3%ADtica/deputado-prop%C3%B5e-que-munic%C3%ADpios-deixem-de-pagar-o-bdmg-em-troca-dos-repasses-1.2135667
http://www.interclip.com.br/


Itatiaia
Título: Deputados estaduais revoltados com o governo - 21h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  estaduais estão revoltados com valores informados pelo governo para produtos como veículos que serão
comprados pelo estado com dinheiro de emendas parlamentares, que são recursos do orçamento do Executivo usados
com indicação dos deputados . Neste ano cada parlamentar terá direito a indicar a entidades e prefeituras um total de
4 milhões de reais, mas pelo que técnicos do governo informaram aos gabinetes, o dinheiro vai render menos. Segundo
o deputado Alencar da Silveira Junior , do PDT, um veículo que custava 40 mil reais no ano passado esse ano passa
a custar 60 mil reais. Líder do governo, deputado Humberto Carneiro do PSDB, disse que leverá demanda ao governo.
Entrevista: Alencar da Silveira Jr (deputado estadual - PST);
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Diário do Comércio online - BH (MG)
Título: Governo de Minas liberará repasse direto a municípios

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Uma das principais demandas dos prefeitos mineiros foi atendida pelo governador Romeu Zema (Novo). Ele anunciou
ontem, durante reunião com a bancada de deputados  federais mineiros, que vai derrubar o Decreto 47.296/17, que
possibilita a retenção de recursos que deveriam seguir direto para o caixa das prefeituras. A medida pode facilitar
acordo entre o governo de Minas e Associação Mineira de Municípios (AMM) para pagamento de dívidas contraídas
pela gestão anterior. De acordo com a AMM, os repasses de fevereiro estão em dia.

"O decreto será revogado. Já estamos fechando acordo com Associação Mineira de Municípios (AMM) a respeito dos
valores anteriores (que a antiga gestão não repassou às prefeituras), que serão parcelados, infelizmente, mas só assim
para colocarmos mais essa conta em dia", informou o governador Zema.

O Decreto 47.296/17, assinado pelo então governador Fernando Pimentel (PT), criou o chamado Comitê de Crise que
definia toda a destinação dos recursos estaduais. A AMM contestou a legalidade do decreto, pois recursos que são de
repasse obrigatório para os municípios - como parte do ICMS e Fundeb - acabavam retidos pelo Estado.

De acordo com a AMM, está marcada para acontecer amanhã (14) reunião de conciliação entre a associação, governo
do Estado e Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) com objetivo de fechar acordo para pagamento da dívida da
gestão anterior. Conforme sinalizou Zema, esse valor deverá ser parcelado.

Atualmente, segundo a AMM, o Estado está em dia com os valores referentes a fevereiro. Mas a gestão atual ainda
tem uma dívida de aproximadamente R$ 1 bilhão com os municípios. Já o total devido pela gestão Pimentel chega a R$
13,3 bilhões.

A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais confirmou que está estudando a possibilidade de acordo judicial,
perante ao TJMG, entre o Estado e os municípios. O deputado estadual Luiz Humberto Carneiro  (PSDB), líder do
governo, informou ontem que a proposta do Estado é fazer o parcelamento da dívida a partir de 2020. Ele acredita que
a revogação do decreto 47.296 facilitará essa negociação, já que a medida garante a regularização atual dos repasses.
"O dinheiro vai automaticamente para as prefeituras. Não tem como reter (com o fim do decreto)", explica.

Recursos - Realizada na Cidade Administrativa, a reunião de ontem contou com a presença de 35 dos 53 deputados
federais mineiros. O governador Zema pediu apoio dos deputados  para levantar recursos para Minas Gerais, sendo a
partir de verbas federais ou pela destinação de emendas parlamentares às diversas áreas.

Ele voltou a ressaltar que assumiu o Estado com R$ 21 bilhões a pagar. "Diante disso, nos resta segurarmos gastos e
economizarmos no que for possível", disse. Também foram tratados na reunião assuntos como reforma da previdência
e reforma fiscal em Minas.

Presente na reunião, o deputado federal Fábio Ramalho (MDB), afirmou que o governador Zema terá total apoio da
bancada mineira para renegociação da dívida de Minas com o governo federal. Ele também disse que os deputados
estão trabalhando com emendas que garantam verbas para segurança, saúde e educação em Minas.
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Portal O Tempo
Título: Nomes que vão liderar blocos na Assembleia são oficializados; confira

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Conforme antecipado por O TEMPO, foram oficializados nessa terça-feira os nomes que vão liderar blocos na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O grupo independente formado por MDB, PV, PRB, PDT, Podemos e DC, denominado Minas Tem História, será
liderado pelo emedebista Sávio Souza Cruz. O parlamentar indicou como vice-líderes os deputados Douglas Melo
(MDB), Neilando Pimenta (Podemos) e Glaycon Franco (PV).

Já o bloco Democracia e Luta, formado por PT, PR, Rede, PSOL, PROS e PCdoB e que será oposição ao governo de
Romeu Zema, tem André Quintão (PT) como líder.

O grupo Sou Minas Gerais, formado pela maioria dos deputados , já havia indicado o tucano Gustavo Valadares
como líder, enquanto Cássio Soares (PSD) vai comandar outro independente, o Liberdade e Progresso.
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Portal O Tempo
Título: Minas tem cerca de 300 veículos 0 km da Saúde abandonados em pátios

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Antes de ver o imenso azul
Aproximadamente 300 veículos novos da Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), entre eles
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estão parados em cinco garagens em Belo
Horizonte. Comprados na gestão do ex- governador Fernando Pimentel (PT), parte desses automóveis está há pelo
menos sete meses acumulando poeira em pátios. Para apurar o motivo de esses carros não terem sido distribuídos
para cidades e consórcios, o Estado instaurou uma sindicância.

A reportagem visitou nessa terça-feira dois lugares na capital mineira onde parte desses carros está esquecida. Esses
endereços vieram à tona após o deputado estadual Cleitinho  Azevedo (PPS) gravar vídeos denunciando o abandono.
As duas publicações tinham até ontem, juntas, cerca de 1,5 milhão de visualizações. O que mais chama atenção é um
galpão no bairro Cachoeirinha, na região Noroeste, onde estão estacionados 87 micro-ônibus 0 km.

Em outro pátio do Executivo, localizado no bairro Gameleira, região Oeste, haviam 19 carros da Secretaria da Saúde
(SES), sendo 12 deles ambulâncias pequenas, uma picape e seis veículos de passeio. Todos ainda com plásticos nos
bancos e sem emplacamento.

"São veículos 0 km abandonados em lugares que não estão cobertos, na chuva e no sol. Isso é o mau uso do dinheiro
público. Com o vídeo, a gente mostra para a população o que um requerimento não consegue mostrar. Então, isso
pressiona o poder público e, a partir disso, começam a chegar mais denúncias", explicou Cleitinho  Azevedo. O
deputado ainda cobrou explicações da SES, por meio de requerimento, e espera resposta.

O assessor estratégico da secretaria, Bernardo Ramos, conta que em um dos endereços há 59 caminhonetes
Mitsubishi L200 compradas para atender as equipes de combate à dengue. Segundo ele, foi descoberto que os carros
estão parados por problemas em licitação para instalar o fumacê.

Questionado sobre o valor total empenhado pela gestão de Pimentel para a compra desses 300 veículos, Ramos
afirmou que ainda não é possível estimar, mas exemplificou que, se for levado em conta que o valor médio do modelo
da picape é de R$ 100 mil, o poder público já teria desembolsado R$ 6 milhões com 20% da frota total desses
automóveis parados.

Motivos

Ramos explica que a sindicância foi aberta na segunda semana de governo de Romeu Zema (Novo), após prefeitos e
consórcios de saúde procurarem o Estado no dia 3 de janeiro para reivindicar veículos prometidos a eles pela gestão
de Pimentel. Em alguns casos, duas cidades apresentaram o mesmo número de chassi. Além disso, alguns teriam sido
entregues no "apagar das luzes", entre 29 e 31 de dezembro.

Ramos detalha que o processo, conduzido pela Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde, está em fase final de
apuração do processo de compra, de liquidação e de entrega (que pode ou não ter ocorrido) no período eleitoral e no
final de 2018. Agora, deve-se iniciar a análise dos critérios de distribuição que, se forem técnicos, vão ser mantidos. A
expectativa é finalizar a sindicância neste mês para entregar os carros em março.

"Queremos resolver isso o quanto antes porque o governo não tem interesse de ficar com nenhum carro na garagem
gerando custo de manutenção, enquanto eles deveriam estar com quem precisa: municípios, cidadãos e consórcios",
disse. Ainda segundo ele, se constatada ilegalidade, os responsáveis vão responder.
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Ex-secretário culpa montadora

O ex-secretário de Saúde da gestão de Fernando Pimentel (PT), Nalton Moreira, que esteve à frente da pasta entre
fevereiro e dezembro do ano passado, disse que a situação dos veículos estão parados, em especial os micro-ônibus,
em razão de um atraso na entrega por parte da montadora.

"Os micro-ônibus foram entregues no final do ano. Quando compramos, a Mercedes ia entregar antes da eleição, mas
quando chegaram com o protótipo, as dimensões internas estavam menores do que na licitação. Aí foram produzir nas
normas corretas, o que demorou e entregou entre o final de novembro e o início de dezembro", disse Moreira.

Segundo ele, quando o governo recebeu os veículos, foram feitas algumas doações. "Alguns micro-ônibus foram
entregues, outros não deram tempo. Aí, agora, os que não conseguimos doar, o pessoal do governo do Zema está
analisando essas novas entregas", afirmou.

A destinação dos veículos era o transporte de pacientes para tratamento fora da residência, além de cidades com baixo
IDH que seriam beneficiadas com os micro-ônibus. Já sobre as ambulâncias, o ex-secretário disse que algumas não
foram doadas por estratégia para caso houvesse uma "catástrofe em algum lugar". (Com Lucas Henrique Gomes)
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Deputados  federais que participaram da reunião com o governador Romeu Zema (Novo) na manhã de ontem ficaram
assustados ao serem informados sobre "espiões" da administração estadual na Assembleia de Minas . A prática não
é exatamente nova, já que outros governadores usaram agentes do Executivo circulando pela Casa para obter
informações. Mas chamou atenção o fato de muitos destes "olhos e ouvidos" do governador serem velhos conhecidos
por integrarem antes os quadros do PSDB.

impresso em 21/02/2019 às 03:49 109 de 258

https://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/espi%C3%B5es-na-assembleia-de-minas-chamam-aten%C3%A7%C3%A3o-1.2135679
http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 130 de 258

http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 131 de 258

http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 132 de 258

http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 133 de 258

http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 134 de 258

http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 135 de 258

http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 136 de 258

http://www.interclip.com.br/


Hoje em Dia
Título: Fiscalização mira represas de energia

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019

impresso em 21/02/2019 às 03:49 137 de 258

http://www.interclip.com.br/


Estado de Minas Online
Título: Zema faz apelo a deputados

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 13-02-2019 Link para a Notícia

Em reunião com 34 parlamentares da bancada mineira, governador pede que eles se empenhem para ajudar a aprovar
a reforma da Previdência e na renegociação da dívida do estado com a União
Dizendo ter assumido um estado "falido" o governador Romeu Zema (Novo) fez ontem um apelo pela ajuda dos 53
deputados federais de Minas para conseguir verbas e, entre outras medidas, acertar com o presidente  Jair
Bolsonaro (PSL) a renegociação da dívida mineira com a União. Também pediu que a bancada se empenhe na
aprovação da reforma da Previdência que, ocorrendo em nível federal, lhe "pouparia" do desgaste de ter de conduzir
uma votação dessa complexidade na Assembleia. Zema também quer que os parlamentares consigam rever as regras
da Lei Kandir, permitindo um maior ressarcimento aos cofres mineiros pela isenção concedida nas exportações.

Na primeira reunião do governador com a bancada participaram 34 dos 53 deputados  federais. O encontro, no qual
todos os deputados  puderam falar ao microfone, foi aberto à imprensa. Zema iniciou a conversa dizendo que assumiu
um governo que não tinha quitado o 13º do funcionalismo e com um orçamento que tem mensalmente gastos de R$ 1
bilhão acima do que arrecada. "Já estamos nos preparando para a adesão ao plano de recuperação fiscal e quero
contar com o apoio de vocês, que têm interlocução em Brasília, porque sabemos que além do componente técnico há
também o político nesta questão", disse.

Zema disse que a situação do estado tende a se agravar e, por isso, não resta alternativa a não ser segurar gastos e
economizar no que for possível. O governador afirmou que teve de enxugar em 70% o orçamento para pagar o
funcionalismo e regularizar os repassasses às prefeituras e, por isso, precisará dos deputados  para conseguir verbas
para saúde e segurança. "Peço a ajuda e a sensibilidade de vocês porque a situação do estado é de total penúria",
disse.

Cobrado pelos deputados  em relação aos atrasos nos depósitos feitos aos prefeitos, Zema garantiu que os
pagamentos estão sendo feito em dia desde 1º de fevereiro. Respondendo a eles, o governador disse que vai revogar
decreto do ex-governador Fernando Pimentel (PT) que criou um comitê de crise que passou a cuidar do fluxo financeiro
e passou a reter verbas dos municípios.

Outro apelo do governador foi para que os deputados  federais se empenhem em aprovar a reforma da Previdência
que for enviada pelo presidente  Jair Bolsonaro. Segundo Zema, não é preciso entender de matemática para saber
que se a expectativa de vida aumentou, é preciso ampliar o tempo de contribuição. "Uma aprovação por parte de
Brasília pouparia todas as assembleias estaduais de um longo e cansativo debate. Que essa reforma venha de Brasília
para agilizar o processo em todos os estados", disse.

Sobre a Lei Kandir, Zema afirmou não acreditar que a União vá ressarcir Minas Gerais em cerca de R$ 80 bilhões pelas
perdas que já ocorreram, mas disse considerar que uma revisão nos valores de compensação será bem-vinda.
"Qualquer R$ 1 bilhão ou R$ 2 bilhões a mais que entrar no caixa do estado significa muito", disse.

Aos deputados , Zema prometeu mais diálogo e transparência. O governador informou que os voos com as aeronaves
do estado serão publicados na internet e alfinetou o antecessor, que não deixava parlamentares participarem de
reuniões com ele portando celulares. "Na minha sala quem quiser entra com celular, porque não tenho nada a
esconder", disse.

Indicações Questionado pelo deputado Lafayette Andrada (PRB) sobre as indicações políticas no governo, Zema
passou a palavra ao secretário de Governo, Custódio Mattos (PSDB), que admitiu que o componente político também
será considerado. Segundo Mattos, vai haver seleção por critérios técnicos e currículos, mas nada impede que os
deputados das bases indiquem nomes. Segundo ele, há como atender aos critérios de "qualificação e confiança".
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