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Bhaz
Título: Blocos de oposição e independência na ALMG definem lideranças

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Mais dois blocos de parlamentares da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) definiram nesta terça-feira
(12) suas lideranças e denominações. Um deles será oposição dentro da Casa, enquanto outro se coloca na bancada
independente.

O bloco de oposição se chamará "Bloco Democracia e Luta" e será liderado pelo petista André Quintão . Já o
deputado Sávio Souza Cruz (MDB) vai liderar o bloco "Minas Tem História", que é independente.

O deputado 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.

Na semana passada, já havia a definição do bloco "Sou Minas Gerais", que será a base do Governo Zema na ALMG, e
tem como líder o deputado Gustavo Valadares  (PSDB). Também foi definido o bloco "Liberdade e Progresso", que
será liderado pelo deputado Cássio Soares (PSD).

Confira como ficou:

Adaptação/ALMG

Agora, os parlamentares devem começar as discussões e negociações em torno da composição e presidência das
comissões  permanentes da casa. O Regimento Interno da ALMG assegura a representação proporcional, tanto
quanto possível, das bancadas ou blocos parlamentares nessa composição.

A Assembleia tem, atualmente, 22 comissões  permanentes. Cada uma delas têm cinco membros efetivos e cinco
suplentes, com exceção das comissões  de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, formadas por sete efetivos e sete suplentes. A composição das comissões  permanentes
da Casa deve ser concluída nos próximos dias.
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Band
Título: Despedida de Ricardo Boechat - 17h51

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Centenas de pessoas estiveram desde o fim da noite de ontem no Museu da Imagem e do Som para se despedir de
Ricardo Boechat. O velório durou 15 horas. Durante a cerimônia, a mulher do jornalista Veruska, destacou a
generosidade de Ricardo Boechat. O Governador Romeu Zema do Novo diz ter recebido com tristeza a morte de
Ricardo Boechat. O deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Agostinho Patrus  do PV,
lembrou que a carreira de Boechat foi marcada pela atuação crítica, independente e corajosa.
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Record
Título: Ambulâncias e micro-ônibus estão parados por falta de documentação - 19h04

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

A falta de documento deixa dezenas de ambulâncias e micro-ônibus fora de circulação em minas. Os veículos que
deveriam reforçar os atendimentos à saúde nos municípios, estão parados em pátios expostos ao sol e à chuva.
Deputado estadual conta que procurou a Secretaria de Saúde para falar do problema. Entrevista: Cleiton Gontijo de
Azevedo (deputado estadual-PPS), populares.
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Rádio América
Título: Governo de Minas pretende economizar com a reforma administrativa - 16h45

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

O Governador de Minas Gerais Romeu Zema e o secretários de estado de planejamento e Gestão, Otto Levy e de
Fazenda Gustavo Barbosa, apresentaram nesta terça feira, o projeto de lei da reforma administrativa que será enviado
em regime de urgência para a Assembleia Legislativa para a apreciação dos deputados  estaduais. A proposta
prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas.
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Minas Hoje - BH (MG)
Título: Eleita pela primeira vez, deputada mineira se destaca cortando auxílios e apresentando de

início 83 projetos de lei
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Eleita pela primeira vez ao Legislativo de Minas, a Deputada mineira Ana Paula Siqueira  (REDE), chama a atenção
por ser a primeira vez que mulheres negras assumem cadeiras na ALMG.

Mas além da raça, o que destaca deputada mineira são suas ações junto ao legislativo, a deputada abriu mão do
auxilio moradia e apresentou de inicio 83 projetos de lei e mais 13 desarquivamentos.

O primeiro projeto da câmara dos Deputados é dela.

O projeto de lei 01/2019 dispõe, instituir a semana de sensibilização e defesa da educação inclusiva de alunos com
necessidades especiais.

Com intuito de assegurar a educação inclusiva, defender os direitos dos alunos com necessidades especiais, combater
a discriminação e intolerância e promover a diversidade.

A deputada Estadual Ana Paula Siqueira , 39 anos, casada, mãe de dois filhos, sendo esta a primeira vez que
concorreu ao um cargo eletivo e foi eleita com 23.372 votos.

O primeiro discurso dela teve muita receptividade, com uma tônica que delineia a síntese de um trabalho social voltado
para munícipes e municípios mais carentes, onde se insere também os Vales do Jequitinhonha, Mucuri e a a Região
Nordeste de Minas de uma forma geral.

O pais de Ana Paula Siqueira , "Seu" Jair, mecânico, e dona Marta Célia, dona de casa, assistiram muito
emocionados a cerimônia de posse da filha deputada. Também estavam presentes entre outros correligionários e
amigos, o vice-prefeito da Capital Mineira Paulo Lamarc.

Também muito emocionada, Ana Paula asseverou que focará seu trabalho político também em defesa da família, do
menor e dos idosos.

A deputada estadual assegura que mostrará a que veio, "trabalhando incessantemente em defesa dos interesses do
povo mineiro". Ele já tem larga experiência com o público, por ter sido chefe de gabinete de na Câmara Municipal e na
Almg, onde foi, em 2017, secretária da Comissão de Orçamento Participativo e de Participação Popular. A deputada
Ana Paula reafirma seu propósito de exercer um mandato participativo, "com muita participação popular e voltado para
os menos favorecidos".

"Os políticos devem servir à sociedade como um todo ao invés de serem servidos por ela", apregoa a deputada Ana
Paula, revelando firme propósito de "dar o melhor de mim a serviço de Minas e nossa gente".

O gabinete da Deputada fica no 21º andar do Edifício Tiradentes.
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Sete Lagoas
Título: Reunião entre Estado, AMM e TJMG pode regularizar repasses para os municípios

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

O líder de governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o tucano Luiz Humberto Carneiro  (PSDB)
afirmou, na manhã de segunda-feira (11), que uma reunião de conciliação entre o Estado, a Associação Mineira de
Municípios (AMM) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), marcada para a próxima quinta-feira (14), pode
solucionar a questão da falta de repasses constitucionais para as cidades. A intenção do Executivo é voltar a depositar
automaticamente os repasses de ICMS, IPVA e Fundeb para os municípios e quitar o passivo herdado da gestão de
Fernando Pimentel (PT), de R$ 12,3 bilhões, ao longo do ano que vem. Os prefeitos, no entanto, querem uma solução
mais efetiva.

"O acerto entre TJMG, AMM e governo era para ter sido feito no último dia 8, mas o Tribunal de Justiça adiou para o dia
14 e a gente acredita que já vai estar sacramentado. Uma das propostas é que esse repasse seja automático, com a
extinção do decreto do Pimentel, mas também trata da revisão dessa dívida do passado, de 2018. O indicativo é que os
pagamentos (desse passivo) comece a partir de 2020. Isso já traz tranquilidade aos municípios porque ele já tem uma
previsão Orçamentária daquele recurso que é dele, mas no passado não recebeu", explicou o tucano.

O decreto falado por Carneiro é o de número 47.296, de novembro de 2017, e que instituiu no Estado o chamado
Comitê da Crise. Na prática, esse colegiado define para onde vai cada centavo que entra nos cofres estaduais. As
prefeituras alegam, no entanto, que o texto descumpre a Lei Complementar 63/1990 e as Constituições federal e
estadual. Nessas normas, entre outras coisas, é dito que a parcela de 25% da arrecadação do ICMS deve ser
repassada de imediato para as contas dos municípios, proibindo qualquer tipo de retenção desse tributo.

Coincidentemente, isso não tem acontecido desde que a ordem do petista entrou em vigor, fazendo com o que o Banco
do Brasil repasse as quotas municipais diretamente para o caixa do Executivo. Diante disso, diversas prefeituras e a
Associação Mineira de Municípios (AMM) entraram com ações na Justiça pedindo a suspensão dessa regra, que
continua na gestão de Romeu Zema (Novo). O líder de governo estima que sejam cerca de 600 ações.

"Essa é uma responsabilidade do governo passado e, pelo aperto financeiro que o Estado se encontra, o repasse vai
ser feito a partir do ano que vem. Mas, uma vez acertado isso encerra todas essas ações movidas contra o Estado e a
gente, se Deus quiser, vamos dar tranquilidade aos nossos municípios. Ao mesmo tempo, eu diria que o governo já
resolve uma grande questão para enfrentar problemas maiores, como a renegociação da dívida que vamos fazer com o
governo federal", disse Luiz Humberto Carneiro .

O presidente  da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB), afirmou que
não estava sabendo desses detalhes, mas que as cidades precisam urgente da quitação do passivo registrado até
agora pelo governo de Romeu Zema, de R$ 522,4 milhões, e que os repasses sejam regularizados porque isso não é
favor do Estado, mas sim obrigação constitucional.

"A única saída é que eles nos paguem. O passivo do governo Pimentel a gente pode discutir, mas ele (Romeu Zema)
tem que nos pagar o que já retiveram de repasses constitucionais, que foi até mais severo que o Pimentel porque ele,
em 14 meses, reteu foram R$ 6 bilhões de verbas constitucionais, o Zema foi R$ 1 bilhão em um mês (uma parte já foi
paga). O único acordo que tem é ele pagar o que deve", disparou Julvan Lacerda.

Comitê de crise

Tramita na Assembleia um projeto, de autoria do deputado Coronel Sandro  (PSL), que pretende revogar o decreto
que criou o chamado Comitê da Crise. Questionado sobre o tema, o presidente da Casa, Agostinho Patrus  (PV),
afirmou na manhã desta segunda-feira (11) que a questão do decreto é discutível porque é contrário o que se tem na
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Legislação. Mas, segundo ele, o entendimento é o de que se houver necessidade dessa votação na ALMG, eles vão
rapidamente votá-la.

"Mas eu não entendo que a questão dos repasses dos municípios seja necessária (de votar). Me parece que se o
recurso lá esteve, e o Banco do Brasil não fez a distribuição desses recursos aos municípios, o banco errou e ele
também deve ser o co-responsável pelo pagamentos dos municípios. Não sendo somente esse descumprimento uma
obrigação do Estado. E essa deve ser uma discussão que deve ser travada no Judiciário nos próximos meses",
declarou o deputado.

Com Portal O Tempo
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Estado de Minas Online
Título: Anastasia elogia "escolhas" de Zema

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Tucano diz que governador é sábio ao se cercar de nomes do PSDB. Senador mineiro se reuniu com o presidente  da
ALMG, Agostinho Patrus , e prometeu empenho para ajudar na revisão da Lei Kandir
Derrotado pelo governador Romeu Zema (Novo) na eleição de outubro, o senador Antonio Anastasia (PSDB) afirmou
ontem que o eleito para o cargo que ocupou está sendo "sábio" ao se cercar de integrantes do PSDB no governo de
Minas. Eleito na semana passada vice- presidente do Senado, o tucano participou de reunião na Assembleia
Legislativa , onde prometeu empenho para ajudar na revisão da Lei Kandir, que isenta as empresas exportadoras do
pagamento de ICMS.

No Legislativo, Anastasia disse que seu ex-líder de governo Luiz Humberto Carneiro  (PSDB) é o melhor nome para
ajudar Zema na articulação com a Casa, por ter mais experiência e capacidade de ajudar. "Isso é uma questão de
realidade política", disse, sobre a escolha. Segundo Anastasia, os tucanos escolhidos por Zema têm origem técnica, e é
preciso que todos trabalhem, em união, pelo bem do estado.

"O PSDB felizmente tem quadros excelentes e seus quadros demonstraram sua capacidade nos 12 anos do nosso
governo. O governador tem sido sábio de se cercar de pessoaS qualificadas, e muitas delas são do nosso partido. Fico
feliz com todos colaborando", afirmou.

Além de adotar o antigo líder do governo de Anastasia, o governador Romeu Zema deixou se valer de consultoria de
uma das principais secretárias de Estado do adversário nas urnas, Renata Vilhena (ex-secretária de Planejamento e
Gestão), para fazer a reforma administrativa que enviou ao Legislativo. Também escolheu o ex- presidente  do PSDB
Custódio Mattos, como secretário de Governo.

Lei Kandir Em conversa com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  (PV), Anastasia defendeu a união de
todos para ajudar a tirar o estado da crise. Como vice- presidente  do Senado, o tucano afirmou que vai se empenhar
junto ao novo presidente  da Casa em Brasília, Davi Alcolumbre, para que os parlamentares revejam as regras de
compensação dos estados pelas perdas com a Lei Kandir.

De acordo com Anastasia, o resultado de uma comissão mista de senadores e deputados  comprovou que a Lei
Kandir tem prejudicado os estados exportadores. Isso porque o valor anual necessário para suprir as desonerações
seria de R$ 40 bilhões e só são pagos R$ 4 bilhões. "Essa diferença onera muito os estados e Minas, que é exportador,
é muito prejudicado", disse.

Anastasia reafirmou não acreditar no pagamento do que deixou de ser repassado, mas na revisão dos valores,
conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. Conforme a decisão, se o Legislativo não fizer a mudança, o
Tribunal de Contas da União decidirá sobre o assunto. Diante da dificuldade de receber o dinheiro, o senador Antonio
Anastasia defendeu que os estados incluam esse débito na renegociação de suas dívidas com a União.

Agostinho Patrus  destacou a parceria em um momento de crise em Minas. "Precisamos da união de todos e foi isso
que fizemos aqui, mostrando a união do parlamento com deputados  das diversas correntes políticas com a presença
do senador (Anastasia), para que possamos começar juntos um trabalho de recuperação financeira e econômica do
nosso estado, passando pela Lei Kandir, que é um problema grave que precisa ser resolvido", disse.

Agostinho Patrus também se encontrou com o presidente  do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Cláudio
Terrão, para tratar de parcerias. No encontro, o conselheiro afirmou que a análise das contas dos municípios vai levar
em conta os atrasos nos repasses por parte do estado. Com isso, indicou que pode aliviar o cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal se ficar comprovado que a culpa pela situação financeira não é das prefeituras.
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Jornal de Uberaba (MG)
Título: Reforma administrativa determina criação de Núcleo de Combate à Corrupção

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

A proposta de reforma administrativa enviada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Assembleia
Legislativa , na última terça-feira (5), determina a criação de um Núcleo de Combate à Corrupção, vinculado à
Controladoria-Geral do Estado (CGE).

A reestruturação interna da pasta permitirá que esse grupo especializado atue em investigações de supostos casos de
corrupção no Estado para coibir eventuais práticas ilícitas e garantir o bom uso dos recursos públicos. Essa apuração
será feita a partir do cruzamento de diversas bases de dados do Estado - contratos, compras, pessoal -, entre outras
fontes.

O objetivo da medida é ter um setor especializado que trabalhe nas negociações de operações especiais, atividades de
inteligência e acordos de leniência - mecanismo usado para auxiliar nas investigações de crimes e previsto na Lei
Anticorrupção 12.846/13. A partir deste núcleo, a CGE vai intensificar sua atuação na parceria com outros órgãos de
combate à corrupção, como o Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Civil.

"A CGE cria esse núcleo porque entendemos que o órgão precisa ser mais efetivo no combate à corrupção e com
atuação estratégica, articulada com as outras entidades. A atuação em rede é fundamental para os bons resultados
que queremos colher", afirmou o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle.

Ainda segundo a CGE, esse grupo vai absorver a atual Assessoria de Inteligência em Controle Interno, que hoje é
responsável pela produção de informações estratégicas. Também vai envolver servidores da pasta que já têm
conhecimento sobre acordos de leniência e que tenham atuado em apurações que envolvam grandes montantes de
recursos.

Reforma - O plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais recebeu na semana passada mensagem do
governador contendo o projeto da reforma administrativa, que vai tramitar em regime de urgência na Casa. A proposta
prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas e economia de R$ 1 bilhão ao longo de quatro anos, valor
que será atingido também devido à extinção de empresas, autarquias e fundações. Vai ainda gerar economia o corte
de cargos de comissão e ganho de eficiência com a fusão das pastas. Assim, ao final da reforma, haverá a redução da
estrutura estadual de 75 para 57 órgãos.
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Sete Lagoas S/A - MG
Título: Jovens com vez e voz no Legislativo

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

As inscrições para participar do projeto Parlamento Jovem (PJ) da Câmara de Montes Claros estão abertas. São
disponibilizadas no município seis vagas para o cargo de monitor e quatro para as escolas públicas ou privadas que
desejam participar do programa de formação política voltado aos estudantes do ensino médio

O projeto, que chega à 10ª edição, é uma parceria da Escola do Legislativo da Câmara de Montes Claros com a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e a PUC Minas.

As propostas elaboradas pelos alunos são enviadas para Câmara de Montes Claros, como já feito anteriormente, em
que foi discutido o tema "Educação Política nas Escolas", em 2017, com oito propostas dos alunos discutidas na
Câmara - a "Semana da Consciência Política nas escolas" é um exemplo.

O tema deste ano é Discriminação Étnica Racial. "É um assunto que precisa ser discutido há tempos. As formações
temática e básica do Parlamento Jovem são imprescindíveis para que tenhamos cidadãos conscientes e participativos",
considera a coordenadora da Escola do Legislativo, Cristiane Nunes.

O credenciamento será dividido em duas etapas. A primeira é referente aos monitores, que para participar devem ter
formação em ciências sociais, história, direito ou filosofia ou cursar uma das áreas e ser ex-aluno do Parlamento
Jovem. O cadastro para monitores vai até 18 de fevereiro.

A segunda etapa é voltada para as escolas, sejam elas particulares ou públicas, desde que sejam do ensino médio.
São oferecidas seis vagas e as instituições de ensino têm até 22 de fevereiro para se inscreverem. Serão selecionadas
quatro instituições montes-clarenses e o lançamento dos trabalhos será no final de março.

FORMAÇÃO

O PJ foi implantado em 2010 para engajar os alunos na discussão de temas como educação para a cidadania,
formação política, participação e envolvimento efetivo dos jovens no processo de estudo, produção de leis e de
funcionamento do Poder Legislativo. Em todos esses anos, foram mais de 700 estudantes e 90 monitores participantes.

A coordenadora reafirma que o PJ oferece um espaço para os jovens refletirem sobre o papel do Poder Legislativo,
além da importância da participação política na democracia. O aluno participa ativamente e a sua voz é ouvida pela
Câmara que, inclusive, pode propor projetos inspirados nas discussões e propostas dos estudantes.

"Nosso polo cresceu, somos agora cinco municípios (Bocaiuva, Ibiracatu, Itacarambi, Janaúba e Montes Claros) no
Polo Norte do Parlamento Jovem. Estamos felizes com esta expansão", ressalta Cristiane.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones: (38) 3690-5400/3690-5454 ou pelo e-mail:
escolalegislativomoc@hotmail.com.
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Sete Lagoas S/A - MG
Título: Zema sela acordo com CGU e vai criar núcleo para prevenir e combater fraudes

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Em um pacote para combater e prevenir a corrupção, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou ontem duas
medidas para tentar frear danos ao erário. No bojo da reforma administrativa, uma das ações prevê a criação do Núcleo
de Combate à Corrupção. Em outra frente, Zema assinou um Termo de Cooperação Técnica com a
Controladoria-Geral da União (CGU), que irá permitir a troca de informações e o acesso a sistemas e à base de dados
de uma centena de órgãos federais.

O Núcleo de Combate à Corrupção será vinculado à Controladoria-Geral do Estado (CGE) e terá como prioridade a
apuração de danos ao erário, acordos de leniência e investigações de práticas ilícitas que possam lesar a
administração pública. A criação depende da aprovação da reforma administrativa (Projeto de Lei 367/2019), enviada à
Assembleia em 6 de fevereiro. Pelo regimento da Casa, os deputados  têm até 45 dias, a partir da publicação no
Diário Legislativo, para analisar o texto em plenário.

Segundo o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, o Núcleo de Combate à Corrupção terá acesso a uma
base de dados composta por mais de uma centena de órgãos, com informações de contratos, compras e folha de
pessoal. A ideia é que outros órgãos que atuam no combate à corrupção em Minas, como o Ministério Público Estadual
e a Polícia Civil, possam compartilhar informações.

"A CGE cria esse núcleo porque entendemos que o órgão precisa ser mais efetivo no combate à corrupção e com
atuação estratégica, articulada com as outras entidades", disse Fontenelle.

O Núcleo de Combate à Corrupção irá absorver a atual Assessoria de Inteligência em Controle Interno, hoje
responsável pela produção de informações estratégicas. Servidores que já têm conhecimento sobre acordos de
leniência e que tenham atuado em apurações de grandes montantes de recursos devem ser mantidos no órgão.

Para o governador Romeu Zema, as ações terão caráter preventivo.

"Em um Estado que tem mais de 460 mil servidores, é essencial que isso esteja funcionando bem. Dentro do possível
temos que adotar mais medidas preventivas - que inibam as ações delituosas, as fraudes - do que punitivas. Prevenir é
mais barato e melhor do que correr atrás de culpados", disse Zema.

Governo federal

Em complemento à criação do núcleo, o governador assinou o acordo com a Controladoria-Geral da União. O objetivo
é intensificar as ações de controle interno, correção administrativa, transparência e fiscalização na aplicação de
recursos públicos. Na prática, o Estado poderá acessar informações de uma base de dados de mais de cem órgãos
federais. O acordo terá vigência de 60 meses.

"Informações de funcionários federais com funcionários do Estado podem ser consultadas para ver se há acúmulo de
cargos, e isso traz economia para os cofres. Tudo o que a gente estiver desenvolvendo na área de controle, ouvidoria,
transparência e corregedoria, com certeza, o Estado vai ter acesso gratuitamente", disse o ministro da CGU, Wagner
Rosário.

Legislações sobre barragens e revisão da Lei Kandir são prioridades de Minas em Brasília

A revisão das legislações que estabelecem a operação e a manutenção das barragens em Minas, além das perdas do
Estado com a Lei Kandir, serão as prioridades do Estado em Brasília, segundo o presidente da Assembleia
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Legislativa , Agostinho Patrus (PV).

O parlamentar recebeu ontem o senador Antonio Anastasia (PSDB), vice- presidente  do Senado, com quem alinhou
os temas prioritários. Nesta semana, os deputados  mineiros devem agilizar as discussões sobre o PL 3.676/2016,
que prevê enrijecimento das regras de licenciamento ambiental. Ao mesmo tempo, estão previstas a instalação de CPIs
na Câmara e no Senado para investigar a situação das barragens no Estado.

Em Minas, o presidente  da Assembleia diz que os três pedidos da abertura da CPI da Mineração passarão por
ajustes nesta semana, e a comissão "poderá ser instalada se entendermos que os pressupostos legais estejam
atendidos".

Além disso, Agostinho Patrus  espera que as discussões sobre a revisão da Lei Kandir tenham andamento em
Brasília, por meio do tucano Anastasia.

Atualmente, a legislação isenta da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as
exportações de produtos primários e não industrializados. A perda dos Estados, anualmente, chega a R$ 25 bilhões.
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No bojo do projeto de reforma administrativa enviado à Assembleia pelo governador Romeu Zema (Novo) na semana
passada, está prevista a criação do Núcleo de Combate à Corrupção. O órgão, vinculado à Controladoria-Geral do
Estado (CGE), terá como prioridade a apuração de danos ao erário, acordos de leniência e investigações de eventuais
práticas ilícitas que possam lesar a administração pública.

Segundo o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, o Núcleo de Combate à Corrupção terá acesso a uma
base de dados, incluindo documentos como contratos, dados sobre compras e detalhamentos sobre os servidores do
Estado, para cruzar informações e detectar eventuais ações danosas à administração pública. A ideia é que outros
órgãos que atuam no combate à corrupção, como Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Civil, possam
compartilhar informações com a nova pasta.

"A CGE cria esse núcleo porque entendemos que o órgão precisa ser mais efetivo no combate à corrupção e com
atuação estratégica, articulada com as outras entidades. A atuação em rede é fundamental para os bons resultados
que queremos colher", disse Fontenelle.

O Núcleo de Combate à Corrupção irá absorver a atual Assessoria de Inteligência em Controle Interno, que hoje é
responsável pela produção de informações estratégicas. Servidores da pasta, que já têm conhecimento sobre acordos
de leniência e que tenham atuado em apurações que envolvam grandes montantes de recursos, devem ser mantidos
no órgão.

Reforma

A proposta de reforma administrativa (Projeto de Lei 367/2019) foi protocolada na ALMG no dia 6 de fevereiro. O
projeto prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas, gerando uma economia de R$ 1 bilhão nos próximos
quatro anos.

Ainda que o PL tramite em regime de urgência, como solicitado pelo governador, a previsão é que a reforma
administrativa seja votada em um prazo de, no mínimo, duas semanas. Pelas normas da Casa, no entanto, os
deputados têm até 45 dias para analisar a proposta em Plenário.
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Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O vice- presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSDB), esteve na Assembleia Legislativa  de Minas para tratar
de alguns temas que interessam ao estado e que são pautas federais, como a renegociação da dívida dos estados e a
reforma da previdência. Ouça a entrevista completa acima.

Na casa, o paralmentar também falou do pacote anticorrupção apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O
parlamentar disse que apoia a medida, mas fez ressalvas à integração da Segurança Pública, proposta que ele
apresentou ainda na candidatura ao governo de Minas, nas eleições do ano passado.

"É fundamental darmos estrutura e vida para o Sistema Único de Segurança Pública. Como está hoje, de nada
adiantará aperfeiçoar, tornar até ideal, a legislação penal e processual, se não tivermos uma estrutura de polícia
penitenciaria e de punição adequados. De nada adiantará a boa legislação se o sistema não funcionar", analisou.
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Belo Horizonte - Ex-parlamentares tentam emplacar a si próprios ou parentes na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG). Nos últimos dias, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  (PV), nomeou o ex-parlamentar
Antônio Jorge (PPS) e o ex-subsecretário de Assuntos Municipais de Fernando Pimentel, Marco Antônio Viana Leite
com salários de R$ 14,2 mil em seu gabinete. Mas, o caso não é isolado. De acordo com fontes ouvidas pelo Aparte, as
nomeações de ex- deputados  e até parentes, como esposas, devem ser a tônica nessas primeiras semanas de
mandato. Algumas dessas, inclusive, já estariam acontecendo no Legislativo Estadual.

Bonifácio Mourão (PSDB), que não conseguiu se reeleger na última eleição, emplacou, pelo menos, uma filha e uma
sobrinha no bloco "Sou Minas Gerais", encabeçado pelo partido tucano. Enquanto a filha do ex-deputado vai ter um
vencimento mensal de R$ 7.214,55, a sobrinha vai receber R$ 5.383,63.

Cláudia Magalhães Mourão, sobrinha do tucano, foi nomeada, inclusive, no gabinete do tio nos últimos dias de
mandato, antes de ser reconduzida na última semana ao bloco tucano. Essa nomeação configura ato de nepotismo,
uma vez que sobrinho é o último grau de parentesco proibido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Pelas redes sociais, Cláudia postou em dezembro uma foto ao lado de Bonifácio Mourão com a legenda "Tio do meu
coração", além de uma hashtag que indicava um momento "muito especial". A filha do ex-deputado, que agora vai ser
colega de trabalho da prima, comentou a foto com vários corações.

Outro que conseguiu emplacar parente na ALMG é o deputado federal e presidente  estadual do PROS, Eros
Biondini. O irmão dele, João Biondini Júnior, vai compor na Assembleia o bloco no qual participa o PROS e terá um
salário de quase R$ 14 mil. O grupo, que além do PROS conta ainda com PT, PR, Rede, PSOL e PCdoB, não definiu
até o momento um líder, apesar de fazer nomeações com níveis de salário elevados desde o início da legislatura.

Pessoas ligadas ao bloco de esquerda afirmam que o grupo está sendo procurado por outros políticos sem mandato
para uma tentativa de nomeação. Elisa Costa, ex-deputada e ex-prefeita de Governador Valadares, esteve
pessoalmente na Assembleia Legislativa e se "colocou à disposição" para trabalhar na bancada petista na Casa.

Todas as nomeações citadas pela coluna foram publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 9 de fevereiro, com
exceção de Antônio Jorge, que teve o novo cargo publicado no último dia 7.

O Aparte pediu um posicionamento do gabinete de Agostinho Patrus  (PV) sobre a nomeação de ex-parlamentares,
mas não teve a demanda respondida até o fechamento desta edição.

Já a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais foi questionada, além das nomeações, sobre o caso de nepotismo que
envolve o ex-deputado estadual Bonifácio Mourão e a sobrinha dele nos últimos dias de mandato do parlamentar, mas
a Casa também não respondeu a coluna até o fechamento da edição.

*Por Lucas Henrique Gomes e Lucas Ragazzi / Portal o Tempo
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A proposta da reforma administrativa elaborada pelo governo do Estado prevê a criação de um Núcleo de Combate à
Corrupção, que será vinculado à Controladoria-Geral do Estado (CGE). O projeto foi encaminhado na última terça-feira
(5) à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde deverá ser votado.

 A reestruturação permitirá que o núcleo atue em investigações de supostos casos de corrupção no Estado para coibir
eventuais práticas ilícitas e garantir o bom uso dos recursos públicos. Essa apuração será feita a partir do cruzamento
de diversas bases de dados do Estado - contratos, compras, pessoal -, entre outras fontes.

 O objetivo da medida é ter um setor especializado que trabalhe nas negociações de operações especiais, atividades
de inteligência e acordos de leniência - mecanismo usado para auxiliar nas investigações de crimes e previsto na Lei
Anticorrupção 12.846/13. A partir deste núcleo, a CGE vai intensificar sua atuação na parceria com outros órgãos de
combate à corrupção, como o Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Civil.

 "A CGE cria esse núcleo porque entendemos que o órgão precisa ser mais efetivo no combate à corrupção e com
atuação estratégica, articulada com as outras entidades. A atuação em rede é fundamental para os bons resultados
que queremos colher", afirmou o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle.

 Ainda segundo a CGE, esse grupo vai absorver a atual Assessoria de Inteligência em Controle Interno, que hoje é
responsável pela produção de informações estratégicas. Também vai envolver servidores da pasta que já têm
conhecimento sobre acordos de leniência e que tenham atuado em apurações que envolvam grandes montantes de
recursos.

REFORMA

O plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais recebeu na semana passada mensagem do governador
Romeu Zema contendo o projeto da reforma administrativa, que vai tramitar em regime de urgência na Casa. A
proposta prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas e economia de R$ 1 bilhão ao longo de quatro anos,
valor que será atingido também devido à extinção de empresas, autarquias e fundações. O texto ainda prevê o corte de
cargos de comissão e ganho de eficiência com a fusão das pastas. Ao final da reforma, haverá a redução da estrutura
estadual de 75 para 57 órgãos.
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O Professor Irineu  Inácio da Silva tomou posse para seu primeiro mandato como deputado estadual pelo PSL. O
parlamentar será um dos representantes de Contagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
 A data marcou uma dupla comemoração, visto que, no dia 1º, dia da posse, era também aniversário do deputado, que
fez questão de agradecer não só ao povo de Contagem, mas a todos os mineiros pela confiança e por lhe conceder
esta importante missão. "O meu compromisso é com todos aqueles que acreditam na boa política, estarei atento as
vozes das ruas, coloco a minha experiência e o trabalho para fazer a diferença na vida da nossa gente", garantiu,
destacando além dos filhos, esposa, amigos e lideranças, a presença especial de seu pai, Sr. Francisco, de 102 anos,
que fez questão de prestigiar este momento, marcado, segundo ele, por grandes emoções.
Um dos primeiros atos do Professor Irineu  foi protocolar na Casa, a dispensa do recebimento do auxílio moradia.
Para ele, o valor R$ 4.377,73 mensal, trata-se de um custeio pago para deputados  do interior do Estado, que
precisam se alocar na capital para realizar seu trabalho parlamentar, o que não é o caso de quem mora em Contagem.
"Tudo que pudermos, economizaremos, a fim de garantir recursos para setores importantes como saúde, educação e
segurança", afirmou.

Trajetória
Professor Irineu  Inácio da Silva é formado em Matemática pelo UNI-BH e pós-graduado pela PUC Minas. Foi eleito

vereador pela primeira vez em 2004. Em 2008, foi reeleito e durante esse mandato foi presidente  da Câmara
Municipal por duas vezes. Nas eleições de 2012, foi novamente reeleito e se afastou do cargo para assumir a
Secretaria Municipal de Administração. Na eleição de 2016 não se candidatou, apoiando seu filho Daniel, hoje vereador
em Contagem.
Antes de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, o Professor Irineu  atuou como professor e diretor da FUNEC
por mais de 10 anos, até que se tornou superintendente educacional e administrativo da instituição.
 Nas eleições de 2018, candidatou-se pela primeira vez para deputado estadual, saindo vitorioso. Durante a campanha,
defendeu que o Estado invista corretamente na saúde e em escolas infantis em tempo integral.
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A Liga de Desportos de Conselheiro Lafaiete apresentou na noite da segunda-feira, 11/01, em sua sede o calendário de
competições para o ano 2019. Representantes de Aimor%u0117, Atletique, Botafogo, Flamengo, Flor da Serra,
Ferroviário, Meridional e Mineiro participaram da reunião coordenada pelo presidente  da Liga, Adjalma Rodrigues
Ferreira.

O calendário prevê a realização do Torneio Frademi nas categorias Fraudinha, Dente de Leite e Mirim com início
previsto para o dia 16 de março e a Taça Vertentes Metalúrgica no mesmo mês. Sem verba para realizar as
competições, os clubes terão que pagar a taça de arbitragem. A manifestar sobre a realização do Torneio Frademi, o
presidente  do Ferroviário, Valter Braga de Souza defendeu que os clubes utilizem atletas apenas da cidade. Valter
Braga criticou o Atlétique que segundo ele, montou seleção buscando jogadores de outras cidades para disputar os
campeonatos das categorias de base. "O clubes deveriam escrever apenas atletas que estudam na sua cidade",
defendeu Valter Braga.

Renato Gonzaga, o "Pelé" que representou o Atletique rebateu as críticas e afirmou que o clube vai continuar
recebendo atletas de outros municípios. Representando o Meridional, Mário Zebral, o "Tinenem", defendeu a utilização
de atletas de outras cidades. "Nós recebemos no Meridional, crianças de Queluzito, de Santana e não podemos
dispensar esses atletas", comentou o dirigente.

Em seguida, o presidente  da Liga confirmou a realização da Taça Vertentes Metalúrgica que também deverá ter
início em março. Atletique e Meridional defenderam a realização da competição no segundo semestre. Os dois clubes
sugeriram a realização de uma competição apenas com clubes de Conselheiro Lafaiete, mas o presidente  da Liga
afirmou que a Taça Vertentes Metalúrgica está no calendário oficial de competições e descartou a possibilidade de
mudança.

Adjalma Rodrigues disse ainda que a Liga precisa que a Taça Vertentes Metalúrgica seja realizada já que a competição
gera renda para a entidade se manter no primeiro semestre sem depender de recursos do poder público. Segundo ela,
pelo menos sete clubes de outras cidades já manifestaram interesse em disputar a Taça Vertentes Metalúrgica.

Alegando que a Taça Vertentes Metalúrgica está atrapalhando o futebol de Conselheiro Lafaiete, Atletique e Meridional
se recusaram a participara da competição. Em seguida, Aimoré, Botafogo, Ferroviário e Flor da Serra também
descartaram a possibilidade de participar da Taça Vertentes Metalúrgica. Segundo eles, os times das outras cidades
montam "seleções" para disputar a competição e isso prejudica o futebol lafaietense.

Apenas o Mineiro confirmou a participação e o Flamengo ficou de dar a resposta posteriormente. Com o impasse, os
clubes voltaram a defender a realização da Taça Lafaiete deixando de lado a Taça Vertentes Metalúrgica. Pressionado,
o presidente  da Liga aceitou realizar a competição apenas com times de Conselheiro Lafaiete paralela a Taça
Vertentes Metalúrgica. Em seguida, o presidente  do Atletique disse que o clube só participa da Taça Lafaiete se a
Liga não realizar a Taça Vertentes Metalúrgica e com isso o número de times participantes seria de apenas cinco.

O cancelamento da Taça Vertentes Metalúrgica foi descartado por Adjalma Rodrigues. Uma nova reunião deverá ser
marcada pelo presidente  da Liga para acertar os detalhes quanto à confirmação dos participantes nas competições
do primeiro semestre.
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Verba

O presidente  da Liga explicou que está prevista para setembro a liberação de uma verba no valor de R$ 120 mil que
deverá ser encaminhada por meio de emenda parlamentar do deputado Glaycon Franco  (PV). Adjalma Rodrigues
afirmou que está pleiteando que o recurso também contemple os clubes com material esportivo, além de ser usado
para custear as taxas de arbitragem das competições.
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Rompimento de barragem em Brumadinho Brumadinho Destaque

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) tem travado uma verdadeira batalha para que seja aprovado o Projeto
de Lei (PL) Mar de Lama Nunca Mais, protocolado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) em 5 de julho
de 2016, com o objetivo de aprimorar a legislação sobre segurança e licenciamento ambiental de barragens.

Tramitando atualmente com o número 5.316/2018, o PL tem como foco central evitar que tragédias como as de
Mariana e de Brumadinho aconteçam.

Para conseguir a aprovação do projeto, que recebeu mais de 56 mil assinaturas, o MPMG vem se reunindo com
deputados mineiros, representantes da sociedade civil, organizações não governamentais e órgãos estatais.

Nesta quinta-feira, 7 de fevereiro, em entrevista coletiva na sede da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP),
integrantes da força-tarefa do MPMG e outros interessados na aprovação do projeto Mar de Lama Nunca Mais
salientaram a importância da manutenção dos principais pontos do projeto e da celeridade de sua aprovação.

Principais pontos do projeto

Um dos destaques do projeto Mar de Lama Nunca Mais é a exigência de que as empresas adotem tecnologias de
ponta para a disposição de rejeitos, o que garantiria mais segurança aos empreendimentos. Entre as alternativas, estão
a disposição a seco, a filtragem dos rejeitos arenosos e o espessamento dos lamosos.

O PL prevê também uma caução ambiental, que obrigaria o empreendedor a garantir os custos da desativação das
barragens e dos possíveis danos socioambientais e socioeconômicos que um desastre envolvendo tais estruturas
possa ocasionar.

Outro ponto importante do projeto se refere ao licenciamento das barragens, que pelo projeto deve ser dividido em três
fases, Licença Prévia, de Instalação e de Operação. Em cada uma delas, são feitas exigências específicas, como o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

Entretanto, em Minas, é possível que as três sejam emitidas ao mesmo tempo. Com a mudança trazida pelo PL, só se
passaria para a etapa seguinte do licenciamento, se as condicionantes impostas na fase anterior, referentes à
mitigação de danos e à reparação de impactos, forem cumpridas.

Para a promotora de Justiça Andressa Lanchotti, o cerne do projeto Mar de Lama Nunca Mais está na proibição da
construção ou alteamento de barragens em locais onde forem identificadas populações residindo nas zonas de
autossalvamento, que é uma área abaixo da barragem, para onde correm os rejeitos caso ocorra um desastre. Se isso
ocorrer, em regra, não há tempo hábil para essas pessoas se manterem em segurança, frente à rapidez da onda de
inundação.

Histórico

Com o objetivo de aperfeiçoar a legislação de barragens, foi protocolado, na ALMG, no dia 5 de julho de 2016, o PL
Mar de Lama Nunca Mais. Ele foi anexado a outro, o 3.676/2016, que trata de licenciamento ambiental e fiscalização de
barragens, proposto pela Comissão Extraordinária de Barragens .
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Para a promotora de Justiça Andressa Lanchotti, houve um equívoco no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça  da ALMG, que afirmou que, por serem similares, um projeto englobaria o outro. Diante disso, no início de
2017, o MPMG protocolou na Comissão de Meio Ambiente uma Nota Técnica apontando que o projeto Mar de Lama
Nunca Mais trazia medidas mais efetivas para a segurança de barragens que o 3.676/2016.

Depois disso foi proposto um substitutivo ao projeto Mar de Lama Nunca Mais, entretanto a sociedade civil e o MPMG
não entenderam essa medida como adequada, pois o novo texto diminuiria a efetividade da proposta original. Foi então
que o deputado João Vítor Xavier, tentando conciliar os interesses, tomou a frente do assunto.

A partir daí passou a se reunir com representantes do MPMG, do Ibama, e da sociedade civil, o que resultou num novo
texto, o Substitutivo 1 (PL 5.316/2018). "Houve na época uma coisa muito difícil de acontecer: um consenso entre
esses órgãos dizendo que o novo texto era um marco regulatório ideal para o estado", afirmou Lanchotti.

O novo texto teria conciliado e aprimorado os projetos apresentados pelo MPMG e pela Comissão de Barragens.
Mesmo assim, essa nova versão (PL 5316/2018), ao entrar como substitutivo ao PL 3.676/2016, foi rejeitado em julho
de 2018 pela Comissão de Minas e Energia .

Depois, o projeto 3.676/2016 avançou para a Comissão de Administração Pública  com o texto original, mas foi
paralisado após pressão de ONGs e da sociedade civil, que queriam aprovação do Substitutivo 1 (PL 5.316/2018). No
final de 2018, foram feitas reuniões na ALMG para tentar pautar o substitutivo proposto pelo deputado João Vítor
Xavier, mas não houve avanços.

Projeto de Lei 3.676/2016 Substitutivo 1 PL 5.316/2018
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Várias cidades mineiras têm sido prejudicadas pela falta de repasse de recursos pelo Governo Estadual, que vêm
atrasando seus pagamentos. Itaúna também tem sido prejudicada, desde meados de 2017, pelo descumprimento dos
compromissos constitucionais. De acordo com o levantamento apresentado pelo Prefeito Neider Moreira durante
reunião com o deputado estadual Gustavo Mitre , o montante devido pelo governo de Minas Gerais à cidade já
alcançou 30 milhões de reais.

"Existe uma negociação em andamento junto ao tribunal de justiça, um acordo extrajudicial que está sendo conduzido
pelo tribunal de justiça e pelo Ministério Público. Uma negociação da Associação Mineira dos Municípios (AMM) com o
Governo do Estado. O Compromisso que o governo fez é daqui para frente manter os pagamentos em dia, mas nessa
primeira semana após a primeira audiência ele ainda não cumpriu com valor total que deveria ser pago. Quando o
governo deixa de fazer os repasses, em primeiro lugar ele está cometendo um ato de improbidade administrativa,
porque não está cumprindo a constituição. Segundo, prejudicando o desenvolvimento econômico da cidade, a mola que
faz girar a economia é a prefeitura, se os recursos não caem para que isso aconteça a prefeitura perde a capacidade
de investimento caindo assim o giro econômico", afirma o prefeito Neider Moreira. Mitre afirmou ainda não ter tido a
oportunidade de conversar diretamente com o governador Zema a respeito do assunto.

Foi falado inclusive sobre a nova sede da Prefeitura de Itaúna. As obras do edifício - que já esta com sua estrutura
inicial concluída - estão paradas há cerca de dois anos e têm sido alvo de pichações. A nova sede será otimizada para
abrigar todos os setores lotados hoje no prédio da Praça Doutor Augusto Gonçalves, além de contemplar a instalação
da Assistência Social e Regulação Urbana, que têm atividades ligadas diretamente aos atendimentos feitos na atual
sede do Município.

Ao ser perguntado sobre o motivo da obra estar paralisada e sobre a previsão de retomada da mesma, o prefeito
salientou que não tinha os outros projetos. Segundo Neider necessário a contratação de projetos elétricos, hidráulicos,
entre outros e que isso demora a ser realizado e disse ainda que na sexta-feira (8), foi realizada a entrega das
certidões da terceira licitação onde duas empresas estão habilitadas. Se estiver tudo adequado, será realizada a
abertura do valor financeiro. A expectativa é que seja uma obra rápida de acabamento, que duraria no máximo 10
meses para ser realizada. A Prefeitura de Itaúna economizaria cerca de R$ 11 milhões com a construção do Centro
Administrativo.

O Centro de Oncologia, construído nas dependências do Hospital Manoel Gonçalves, numa parceria entre a Prefeitura,
a Associação de Voluntários no Apoio ao Combate ao Câncer em Itaúna - Avacci, a Casa de Caridade e o Governo do
Estado, é um serviço muito aguardado. O deputado afirmou ter conversado com alguns deputados  e senadores e
explicou a atual situação, visto que não faz sentido ter um prédio edificado, pronto e equipado sem poder trabalhar. O
Centro facilitará a rotina de um grande número de pessoas, garantindo mais comodidade para o tratamento na própria
cidade, sem necessidade dos deslocamentos que, hoje, tornam ainda mais desgastante o enfrentamento à doença.

Atualmente a primeira intervenção necessária é a do centro oncológico da cidade, o prefeito trabalhou junto com
Deputado Jaime Martins e a provedoria do hospital e está bem encaminhada. O que eu puder fazer com forças unidas
em prol disso, eu farei. Posteriormente minha conversa junto ao prefeito para analisar as necessidades da cidade, o
trevo, iluminação, novos recursos para hospital, recurso para Apac juvenil, Delegacia Regional em Itaúna entre outras
necessidades que ainda estão por vir ", afirmou o deputado estadual Gustavo Mitre .

As portarias de credenciamento que teriam um impacto financeiro se inciam na segunda quinzena de fevereiro. Neider
esteve com Presidente  da associação médica brasileira, Lincoln Ferreira. Nos primeiros 30 dias o ministério estava
fazendo uma avaliação geral dos programas e necessidades das demandas. Há a expectativa que seja publicada
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efetivamente a portaria de credenciamento do Centro Oncológico nos próximos dias.

Houve também o anúncio de uma empresa que segundo os políticos, vai gerar inicialmente duzentos e trinta empregos
na cidade e no primeiro ano de funcionamento um faturamento de cem milhões de reais.

"A curto prazo o centro oncológico, e nós temos uma prioridade a curtíssimo prazo, que é a duplicação da ponte da
fazendinha porque é um compromisso que eu assumi com a nova empresa que vai se instalar no distrito que começam
as obras agora em março, que é a IHM Engenharia de Automação.As carretas que carregam os painéis elétricos para
eles, não passam la e eu assumi esse compromisso. Então eu preciso dessa definição do governo do estado, pois nós
assinamos esse convênio de uma emenda parlamentar do deputado Agostinho Patrus . Uma obra que vai custar
entre recursos financeiros mais as vigas que vão ser transferidas pelo estado, aproximadamente de 700 mil reais, e no
momento que o município está passando isso faz diferença no fluxo de caixa. Então é importante a ajuda do deputado
para concretização disso", finalizou o prefeito Neider Moreira.
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O governador de Minas pediu que a bancada interceda junto a Bolsonaro para aprovar a renegociação da dívida com a
União
Zema recebeu os deputados estaduais na Cidade Administrativa

Dizendo ter assumido um estado "falido" o governador Romeu Zema (NOVO) fez um apelo na manhã desta terça-feira
(12) 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 abriu 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 tem 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 dias 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 precisa 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.

Celular liberado

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 publicadas na internet e alfinetou o antecessor, o ex-governador Fernando Pimentel (PT), que não
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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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O líder de governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Luiz Humberto Carneiro
(PSDB), disse que uma reunião de conciliação entre o Estado, a Associação Mineira de Municípios (AMM) e o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) marcada para quinta-feira (14), pode solucionar a questão da falta de repasses
constitucionais para as cidades. A intenção do Executivo é voltar a depositar automaticamente, à partir do próximo ano,
os repasses de ICMS, IPVA e Fundeb para os municípios e quitar a dívida de R$ 12,3 bilhões herdada da gestão de
Fernando Pimentel (PT). Segundo o presidente  da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema,
Julvan Lacerda (MDB), as cidades precisam urgentemente da quitação dos repasses devidos pelo atual governo que já
chega a R$ 522,4 milhões. Desta forma, o único acordo que ele diz ter é Zema pagar o que deve. De acordo com a
Prefeitura de Divinópolis, o Estado de Minas deve ao município R$116 milhões, sendo que o acumulado deste ano já
somam R$11 milhões. Dinheiro este que é direcionado para infraestrutura, saúde, educação e folha de pagamento dos
servidores. João Pedro Cardoso
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Mais de 400 moradores lotaram o ginásio do Dom Oscar, em Congonhas / CORREIO DE MINAS

Aos pés da polêmica barragem de Casa de Pedra, com quase 50 milhões de m³ de rejeitos, mais de 500 moradores
dos Bairros Residencial, Cristo Reis e adjacentes promoveram ontem à noite na Quadra Dom Oscar mais uma reunião
de mobilização e resistência em torno de propostas que visam a tranquilidade da população atingida pelo
empreendimento. A iniciativa é de moimentos sociais entre os quais, igreja, associações comunitárias e o MAB
(Movimento dos Atingidos pelas Barragens)

Ao final de mais de 3 horas de intensa e acalorada, duas propostas principais foram definidas como as principais
ações: realização de uma audiência pública pela Câmara Municipal e retirada dos moradores que vivem ao entorno da
Barragem Casa de Pedra. "Vocês já são atingidos pelo medo, pela depressão e pela angústia. Não existe solução
diferente do que vocês terem a escolha de poder morar em outro lugar. Vamos lutar para que todos os moradores
tenham este direito e CSN é obrigada a atender todos vocês", declinou o deputado federal Padre João (PT) que
defendeu que a realização de uma audiência pública promovida pela Câmara dos Deputados  e a participação
também do Ministério Público Federal.

Lideranças, sindicalistas, deputados , promotor e representantes da sociedade civil organizada defenderam maior
transparência da CSN / CORREIO DE MINAS

O deputado federal, Fred Costa (AVANTE), defendeu o direito dos moradores escolherem suas moradias distante da
barragem. "Isso é um monstro e as mineradoras visam apenas o lucro. Onde os pais poderiam deixar seus filhos para
estudar se onde eles moram é um lugar totalmente de risco?", questionou. "O direito de vocês é legítimo. Não dá para
confiar em nenhuma mineradora",

Reunião Ecumênica protestou contra as mineradoras e alertou catástrofe em congonhas / CORREIO DE MINAS

completou.

O Promotor, Vinicius Alcântara, fez um histórico do engajamento do Ministério Público desde 2013 em favor da
estabilidade e segurança na barragem. "Foi graças a nossa atuação que diversas intervenções foram promovidas pela
CSN na barragem quando detectamos riscos de rompimento. Através de TAC, a CSN foi obrigada a pagar uma multa
de R$1,5 milhão, deste valor R$1 milhão destinado ao Asilo. Agora vamos exigir uma manifestação pericial sobre o
descomissionamento da barragem e processo anunciado de que até 2019 os rejeitos serão a seco", informou.

A Deputada Estadual Beatriz Cerqueira (PT) antecipou que hoje apresentaria um requerimento na Assembleia de
Minas  para a realização de uma audiência pública para discutir a desativação da barragem a imediata transferência da
escola e de uma creche municipal, já que moradores relataram o drama de deixar seus filhos em um local inseguro.

Adolescente disse que sua família não dorme com medo da possibilidade do rompimento da barragem

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Neilor Aarão, mostrou diversas ações da pasta para impor medidas
rigorosas às mineradoras que visam a segurança e afirmou que não haverá mais alteamento em Congonhas. Segundo
elas, Gerdau, vale, Ferrous e CSN foram multadas em mais de R$2 milhões por descumprimento de medidas previstas
no Plano Municipal de Barragens, iniciativa ainda inédita no Brasil em que o Município toma para si a responsabilidade
de fiscalizar os empreendimentos minerários, exigir segurança, transparência em licenciamentos ambientais e
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participação popular. "Eles virão com chantagem do emprego", desabafou Ivan, representante do Sindicato Metabase.
"Temos urgência em uma solução de levar tranquilidade aos moradores", afirmou José Vieira, representante da OAB.

A ausência de representantes da CSN foi criticada. Os deputados Bartô Estaduais (NOVO) e Cleitinho  (PPS) 0
estiveram presente na reunião.

"Nós vamos morrer. Não temos chances", desabafa moradora

Um dos momentos mais marcantes da reunião foi quando os moradores usaram o microfone para relatar o drama
vivido sob barragem. Em certos momentos os depoimentos expressaram a dor, a angústia e o sofrimento de ser
obrigados a viver perto de um empreendimento comparado a uma "bomba relógio". "Nós vamos morrer e não temos
chances. Queremos que a CSN pague o aluguel para morarmos em outro lugar. Estamos vivendo um pesadelo há mais
de 10 anos", declarou Marlúcia Resende, afirmando que acorda durante a noite omada de medo da possibilidade de
rompimento da barragem Casa de Pedra.

Moradores de Brumadinho, participaram de reunião

O temor que a barragem desperta nos moradores é algo que assusta pelas declarações. São pessoas que não
dormem, fazem uso de remédios para controlar a medo e uma série de relatos que testemunham o sofrimento latente
de pessoas e famílias a beira de uma catástrofe anunciada. "Oito minutos são insuficientes para a gente deixar nossas
casas. Se romper não há tempo de salvar nada. Nossas vidas são um drama diário de viver sob esta barragem.
Vivemos sob a intranquilidade. Acordo de noite e não durmo mais. Não temos mais paz aqui", comentou Silmara Viana
Azevedo. "Nossa vida é chorar. Como vamos viver sabendo que estamos a menos de 300 metros da barragem?
Queremos ao menos dormir em paz", completou a moradora que cobrou incisivamente a retirada dos alunos da creche
e da escola do Residencial. Silmara contou que seu irmão deixou o bairro e alugou uma casa outra região diante da
situação de crescente temor e medo.

Evento prestou solidariedade a ás centenas de vitimas de Brumadinho / CORREIO DE MINAS

Um dos momentos mais marcantes foi o depoimento de Geraldo Alcir, de 63 anos, que veio de Brumadinho para ajudar
os congonhenses. Ele é um dos fundadores do SOS Piedade do Paraopeba, associação que defende os moradores do
distrito que fica a menos de 30 km da Barragem da Vale. "Nós convivemos com uma barragem em Piedade do
Paraopeba e não queremos que os moradores de Congonhas passem o que estamos passando", disse arrancando
aplausos.

"De nada adianta siriene, rotas de fugas e plano de evacuação se temos apenas 8 minutos para deixar nossas casas?",
avaliou a professora Adriane. O líder comunitário Sandoval de Souza salientou que desde 2008 Congonhas vive o
medo. "As mineradoras escondem as informações e a comunidade fica a ver navios. Não há transparência. Elas só
visam lucros e pouco se lixam para Congonhas. A população é contada como números e os moradores vivem o risco
do rompimento e zona da incerteza", comentou. "Temos que cobrar a instalação de uma CPI das Barragem para
investigar os deputados  financiados pelas mineradores. Eles também são culpados na tragédia de Brumadinho",
salientou a liderança congonhense Leleco. "Eles vem aqui buscam votos, depois viram às costas e votam contra a
gente", completou.

Comunidades de diversas cidades da região protestaram na reunião / CORREIO DE MINAS

O cenário descrito em depoimentos expressam o medo e inconformismo dos moradores que defendem a desativação
da Barragem Casa de Pedra, a maior da América Latina em área urbana. Esta situação dramática cresceu desde que o
mar de lama da Vale varreu Brumadinho e tem levado os moradores de Congonhas a constantes reuniões, protestos e
manifestações.

O Presidente  da Câmara de Jeceaba, cidade que seria afetada com um rompimento da barragem de Casa de Pedra
cobrou mobilização. "A tragédia alimenta a mídia mas não podemos deixa cair no esquecimento. Passou Mariana e
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agora vai passando Brumadinho. Uma tragédia em Congonhas acaba com Jeceaba em poucos minutos e até mesmo
Belo vale", alertou.

Na semana passada a CSN comunicou que até o final do ano vai encerrar a disposição de rejeitos na barragem Casa
de Pedra. A desativação será feita gradualmente, após a entrada em vigor da segunda fase do projeto de
processamento industrial, que permite a recuperação de parte do minério de ferro presente nos rejeitos. "Vamos cobrar
da mineradora do processo e colocar a comunidade participantes deste processo de descomissionamento", disse o
promotor Vinicius Alcântara.

Confira as fotos na galeria:
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Título: Definidos os blocos parlamentares que atuarão na ALMG - 12h41
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A nova legislatura na Assembléia de Minas  Gerais já começou mais definições importantes ainda estão em
negociações.A formação dos blocos e as nomeações para presidência e composição das comissões  são
fundamentais para o inicio de fato dos trabalhos.Entrevista:Thiago Silame (professor UFMG) ; Fernando Perlatto
(professor e cientista politico universidade de Juiz de Fora).
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Veja abaixo o que pode e o que não pode ser cobrado pelas escolas:

Matrícula

Não pode:

- Exigir documentos que comprovem a quitação de débitos com a instituição privada de ensino anterior, para o caso de
estudantes que vão se matricular em outra escola particular e a exigência de fiador. Esse tipo de exigência contraria
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

- Rejeitar a matrícula de novos alunos com base em consulta aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa).
Conforme o próprio nome indica, essas entidades servem para proteger o crédito, o sistema financeiro. Educação não
se enquadra nessa modalidade;

- Desligar o aluno inadimplente na escola antes do final do ano letivo, impedi-lo de assistir às aulas, realizar os exames
e nem reter documentos necessários para que ele se matricule em outra instituição.

Pode:

- Recusar matrícula de alunos inadimplentes no caso de débitos referentes à própria instituição, conforme a Lei Federal
9.870/99, que regula a cobrança pela prestação de serviços educacionais por instituições privadas.

"A educação é um serviço de extrema relevância que não pode ser regido apenas pelas leis de mercado, pois trata-se
um direito garantido pela Constituição Federal", afirma o coordenador do Procon Assembleia , Marcelo Barbosa .

Material escolar

Não pode:

- Estipular marcas e fabricantes dos itens solicitados para as atividades pedagógicas do aluno, como lápis, caderno,
borracha, caneta, tinta guache, cartolina, pinceis etc;

- Exigir artigos de higiene, limpeza, material de expediente ou de uso coletivo ou da instituição não podem ser exigidos
pelas escolas;

- Em hipótese nenhuma a instituição pode exigir o pagamento da taxa e impedir que os pais comprem os produtos na
papelaria que mais lhes convier.

Pode:

- Cobrar uma taxa dos pais que optarem por não comprar os materiais, deixando essa tarefa para a própria escola.
(Essa escolha deve ser tomada pelos pais e não pode ser exigida pela instituição).
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Inconfidência AM
Título: Nomes que vão compor comissões da Assembleia Legislativa devem ser definidos nessa

semana - 12h18
Editoria: Conexão Inconfidência

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

Devem ser definidos nessa semana os nomes dos deputados que vão compor comissões  na ALMG, pelo menos
essa é a expectativa do presidente . Agostinho Patrus  - PV. Na última semana, o governador Romeu Zema
encaminhou para a Assembleia o projeto de lei da reforma administrativa que pretende diminuir o número de
secretarias do estado. Entrevista: Agostinho Patrus - presidente da Assembleia Legislativa , Luiz Humberto -
deputado estadual - PSDB.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Agostinho Patrus e Anastasia se encontram  na ALMG -10h58

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus  (PV),se reuniu
ontem com o 1º vice- presidente  do Senado, Antonio Anastasia (PSDBMG). Também participaram da reunião no
Salão Nobre da Casa membros da Mesa Diretora e lideranças partidárias.A principal pauta do encontro foi a discussão
sobre a situação econômica do Estado, em especial a Lei Kandir. Essa norma federal determinou, em 1996, a isenção
de impostos estaduais sobre produtos e serviços de exportação com o intuito de estimular a economia. Mas a
legislação também previa transferências do governo federal para as administrações, com o intuito de compensar os
impactos dessa isenção. Porém, na prática, isso não ocorreu. Já incrédulos que o Estado vai receber repasses
atrasados, alguns políticos pedem um encontro de contas.
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Portal Hoje em Dia
Título: Artistas esperam chance de apresentar demandas da área cultural a secretário

Editoria: Primeiro Plano
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Um secretário que abra amplo diálogo com a classe artística do Estado e não deixe morrer as principais conquistas do
setor nos últimos anos. Em resumo, é o que produtores esperam de Marcelo Matte, nome confirmado, no último
sábado, como novo ocupante da pasta da Cultura em Minas Gerais.

Secretaria que, de acordo com o projeto de reforma administrativa enviado pelo governo à Assembleia Legislativa ,
será fundida ao Turismo. Alguns setores da cultura esperam que os deputados se sensibilizem e vetem essa junção.

"Essa fusão não tem nenhum efeito prático de economia para o Estado", afirma o compositor Makely Ka, um dos mais
ativos defensores de políticas públicas para a cultura. Ele observa que o orçamento para a cultura representa apenas
0,06%. "Vamos reduzir ainda mais? Vamos estrangular ainda mais o setor num momento de crise? Irão economizar
migalhas para um desgaste tão grande", afirma.

CURRÍCULO

Artistas questionaram a trajetória na área cultural do futuro secretário, que é porto-alegrense e foi diretor da Globo
Minas de 1997 a 2017. "Nunca o vi envolvido com discurso político para a cultura. Mesmo na Globo, ele não mexia com
a área institucional da emissora. Eram outras pessoas que recebiam a área cultural. Vai ser uma surpresa", salienta
Chico Pelúcio, fundador do grupo de teatro Galpão.

Neste sentido, a expectativa da área é que o secretário tenha "o bom senso de ouvir primeiro os vários segmentos para
traçar o plano de governo", de acordo com Pelúcio. Entre os representantes do cinema, a palavra de ordem é abrir o
diálogo.

"A primeira ação de um gestor que quer deixar uma marca é fazer um mapeamento, procurando saber que
equipamentos estão ativos, quais são os grupos e as condições que estão"

Makely Ka

"No ano passado, tivemos conquistas importantes na área audiovisual e a chegada do secretário será fundamental para
dar início à operacionalização", registra a produtora Daniela Fernandes, citando a Lei do Audiovisual Mineiro e o
Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro (Prodam), aprovados na ultima legislatura.

À frente da produtora Contato, Helder Quiroga ressalta que o audiovisual do Estado vive "um momento muito bom,
talvez o melhor de sua história", ressaltando a participação do cinema para o desenvolvimento não só cultural e social
do Estado, mas econômico também.

"É fundamental que programas como Cena Minas, Música Minas e Filme em Minas não sejam extintos"

Chico Pelúcio

INCENTIVO

Pelúcio lembra que o sistema estadual de cultura é muito grande e está praticamente parado, com vários órgãos à
espera de nomeações.

A Lei de Incentivo à Cultura é outra preocupação imediata. Para ela funcionar, Makely Ka se atenta para a necessidade
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de se revogar, em Minas, decreto do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) que proíbe a dedução de
ICMS de empresas de telecomunicações e transportes.

"Sem elas, não tem lei de incentivo, o que inviabiliza o Fundo Estadual de Cultura, que democratiza o acesso aos
pequenos artistas, principalmente os do interior do Estado", assinala. Recentemente as duas leis foram unificadas para
que cada patrocinador da Lei de Incentivo aportasse 35% do valor no Fundo.

"É necessário implantar o Plano Estadual de Cultura, para que os municípios possam efetivar seus planos e se criar
uma rede e garantir o acesso de todos à cultura"

Makely Ka

Como Matte ainda não foi empossado, a assessoria do governo não está atendendo demandas de entrevistas.
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Rádio CBN
Título: Zema se reúne com deputados federais na Cidade Administrativa - 10h20

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

35 dos 53 deputados  federais mineiros estão reunidos agora com o governador Romeu Zema. Cortes de gastos e
Brumadinho são os temas discutidos na Cidade Administrativa. Zema pediu aprovação da reforma da previdência para
poupar a Assembleia. Segundo a AMM, governo deve 10 bilhões para os municípios. Entrevista: Romeu Zema
(governador de Minas Gerais);
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Inconfidência FM
Título: Nomes que vão compor comissões da Assembleia Legislativa devem ser definidos nessa

semana - 07h09
Editoria: Jornal da Inconfidência

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

Devem ser definidos nessa semana os nomes dos deputados que vão compor comissões  na ALMG, pelo menos
essa é a expectativa do presidente . Agostinho Patrus  (PV). Na última semana, o governador Romeu Zema
encaminhou para a Assembleia o projeto de lei da reforma administrativa que pretende diminuir o número de
secretarias do estado. Entrevista: Agostinho Patrus ( presidente  da ALMG); Luiz Humberto (deputado estadual -
PSDB)
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Rádio Super Notícia FM
Título: Falta de experiência do governo Zema faz líder na ALMG pedir paciência a colegas - 07h08

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

O líder de governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Luiz Humberto
Carneiro  (PSDB), pediu ontem paciência aos parlamentares com questões políticas na Casa,porque o Estado ainda é
inexperiente nesse campo.A fala foi em reunião com o presidente da Casa, Agostinho Patrus  (PV), membros da
Mesa Diretora e líderes partidários. O vice- presidente  do Senado, Antonio Anastasia (PSDB), também estave
presente no encontro.Questionado pela reportagem se os deputados  estão impacientes com o Estado, o tucano
declarou que fez somente um alerta, porque às vezes tem algumas reclamações.Entrevistado: Luiz Humberto
Carneiro -PSDB (deputado estadual); Antônio Anastasia - PSDB (senador)
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Blog do PCO
Título: Jogo Aberto - Líder de Romeu Zema...

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

*Líder de Romeu Zema na Assembleia Legislativa , o "tucano" Luiz Humberto Carneiro  (foto), avaliou ontem que o
governo tem competência e vontade de acertar, mas "tem pouco traquejo político". Ele acredita que este problema será
superado com a participação dos parlamentares que estão conscientes da importância de dar condições ao governo
para a superação da crise.
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Blog do PCO
Título: Reabrindo a discussão da Lei Kandir

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Minas atravessa uma crise muito forte e ela tem origem financeira e institucional e precisa de todos os esforços para
conseguir avançar, segundo o senador Antonio Anastasia (foto), que esteve ontem com o presidente da Assembleia
Legislativa , deputado Agostinho Patrus . Por isso, ele entende que este é o momento de debater alguns temas,
como a questão da Lei Kandir, que está junto da discussão da revisão tributária, do debate da renegociação da dívida
que Minas fará com o governo federal para adesão ao pacote econômico. Segundo Anastasia, a Lei Kandir tem
prejudicado os estados exportadores ao longo dos anos pela não revisão dos seus valores. Minas que é um estado
exportador está muito penalizado. E essa revisão deve ser feita. Anastasia também entende que Romeu Zema está
sendo sábio ao se cercar de pessoas qualificadas do PSDB.

Publicidade

comentários
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Blog do PCO
Título: Prefeitos buscam apoio de deputados para pressionar governo

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

O presidente  da Associação Mineira de Municípios, Julvan Lacerda (MDB), quer aproveitar o encontro que o
governador Romeu Zema tem agendado hoje com a bancada federal mineira para pedir que os parlamentares cobrem
dele a revogação do decreto que instituiu o Comitê de Crise. Esse decreto é de novembro de 2017 e desde que foi
editado, permite ao governo reter repasses constitucionais que deveriam ser liberados para os municípios. Julvan (foto)
e os prefeitos mineiros têm enviado mensagens para os deputados  de suas regiões para pressioná-los. Amanhã
Zema terá uma reunião com a sua base de apoio na Assembleia Legislativa . Na quinta-feira deverá haver um
encontro da AMM com o governo do Estado e o Tribunal de Justiça de Minas para tentar fechar um acordo quanto aos
repasses atrasados. A proposta do governo é manter em dia, com repasses automáticos, as transferências deste ano,
transferindo para 2020 o pagamento dos débitos deixados por Pimentel.

Definindo a pauta

Nesta primeira conversa entre o governador Romeu Zema com a bancada federal mineira, será priorizada a definição
de temas de interesse do Estado e que dependem de votação no Congresso Nacional ou de pressão junto aos
ministros e ao próprio presidente  Jair Bolsonaro. A renegociação da dívida do Estado com a União e o repasse de
recursos da Lei Kandir estão na lista de prioridades. Ontem, Zema esteve reunido com o seu secretariado discutindo as
metas e as propostas que cada pasta pretende trabalhar neste início de governo.

Multa certa para prefeituras

Os prefeitos mineiros têm razão para reclamar da falta de repasses do governo do Estado. O Tribunal de Contas de
Minas Gerais (TCE) expediu 1.095 intimações a prefeituras e Câmaras Municipais pelo descumprimento de algum
artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Pelo menos 679 dos 853 municípios mineiros não atingiram as metas
bimestrais de arrecadação. Caso as irregularidades não tenham sido sanadas até 31 de dezembro de 2018, a multa é
certa.
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Folha de São Paulo Online
Título: Editorial - Vexame laranja

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Chegaram a um novo patamar de gravidade as evidências de que o PSL, partido do presidente  Jair Bolsonaro,
utilizou candidatas de fachada para manipular dinheiro público destinado ao financiamento das eleições do ano
passado.

Já era mais que constrangedor, para a legenda e para o governo federal, o caso revelado por esta Folha no dia 4 de
fevereiro, envolvendo o hoje ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

No comando do PSL em Minas Gerais, ele patrocinou o repasse de R$ 279 mil a quatro supostas postulantes a
cadeiras na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa  do estado -supostas, porque seu empenho na
disputa lhes rendeu, em conjunto, pouco mais de pífios 2.000 votos.

Dos recursos transferidos, ao menos R$ 85 mil foram gastos para contratar serviços, também supostos, de quatro
empresas ligadas de alguma maneira ao ministro ou a auxiliares de seu gabinete.

No domingo (10), este jornal noticiou outro episódio do gênero, de escala maior. Uma única candidata a deputada
federal por Pernambuco recebeu R$ 400 mil para sua campanha. Ainda assim, não conseguiu mais que 274 votos
-provavelmente porque a dinheirama só chegou a suas mãos em 3 de outubro, quatro dias antes da eleição.

A prestação oficial de contas de Maria de Lourdes Paixão, que é funcionária do PSL no estado, aponta que
praticamente toda a verba pagou material de campanha em uma gráfica. Nos endereços fornecidos pela empresa,
porém, não se encontra nenhum sinal de atividade.

O vexame, desta vez, chega ao comando do partido e ao Palácio do Planalto. O presidente  da sigla, deputado
Luciano Bivar, de Pernambuco, atribuiu a alocação dos recursos à direção nacional, na época a cargo do atual ministro
da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Este negou ter sido o responsável pela decisão.

As elucubrações canhestras de Bivar, para quem faltaria vocação política às mulheres, apenas tornaram o episódio
mais vergonhoso.

Todo o dinheiro envolvido nos episódios veio dos cofres públicos. Depois de proibidas as doações empresariais, o
mundo partidário elevou as verbas orçamentárias para o financiamento de campanhas -foram quase R$ 2,6 bilhões em
2018. A legislação determinou ainda que 30% dos postulantes devem ser do sexo feminino.

O PSL passou a hospedar Bolsonaro em janeiro do ano passado, e a união de conveniência contribuiu para que ambos
superassem, em termos quantitativos, a condição de nanicos da política. Em todo seu primarismo, o esquema das
candidaturas laranjas é mais um resquício da pequenez do passado recente a assombrar o governo.

editoriais@grupofolha.com.br
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Portal O Tempo
Título: Falta de experiência do governo Zema faz líder na ALMG pedir paciência a colegas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

O líder de governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Luiz Humberto
Carneiro  (PSDB), pediu ontem paciência aos parlamentares com questões políticas na Casa porque o Estado ainda é
inexperiente nesse campo. Como O TEMPO mostrou no mês passado, parlamentares reclamam da falta de diálogo
com o Executivo e se sentem desprestigiados. A fala foi em reunião com o presidente da Casa, Agostinho Patrus
(PV), membros da Mesa Diretora e líderes partidários. O vice- presidente  do Senado, Antonio Anastasia (PSDB),
também estave presente no encontro.

Questionado pela reportagem se os deputados  estão impacientes com o Estado, o tucano declarou que fez somente
um alerta, porque às vezes tem algumas reclamações. Como exemplo ele citou algumas indicações de políticos para
órgãos regionais que ainda não ocorreram. "Isso já está acertado, mas ainda precisamos de tempo, porque pedimos
critérios para poder atender os parlamentares sem penalizar o governo", explicou o líder.

Ainda segundo Luiz Humberto Carneiro , o Executivo chega à Casa muito bem-intencionado, mas falta experiência
nas questões políticas. "A gente está sentindo isso lá (no governo), a intenção é muito boa. Mas ainda falta aquele
traquejo político, e essa Casa precisa disso, a gente sabe que os parlamentares aqui vivem dessa posição política
deles junto aos municípios que eles representam, mas isso eu acredito que vai dar certo. A gente precisa só de um
tiquinho de paciência", confessou.

Após a reunião na Assembleia, Antonio Anastasia conversou com a imprensa e falou sobre a atuação do PSDB no
atual governo de Romeu Zema. A influência dos tucanos na gestão, inclusive, tem causado insatisfação entre militantes
do Partido Novo.

"O PSDB, felizmente, tem quadros excelentes, e eles demonstraram sua capacidade durante os 12 anos do governo de
nosso partido. O governador Zema acho que tem sido sábio de se cercar de pessoas qualificadas, e muitas delas são
do nosso partido. Fico feliz que estejam colaborando com Minas", disse Anastasia, que foi derrotado por Zema no
segundo turno das eleições.
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Estado de Minas Online
Título: Parceria contra a corrupção

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 12-02-2019 Link para a Notícia

Controladorias gerais do Estado e da União vão atuar em conjunto na prevenção de fraudes. Zema promete
transparência total, e diz que não vai haver caixa-preta em seu governo
O governador Romeu Zema (Novo) anunciou ontem uma parceria entre as controladorias gerais do estado e da União
para ajudar na capacitação de servidores e na fiscalização para evitar fraudes e irregularidades em seu governo. Entre
as medidas previstas está a criação de um núcleo de combate à corrupção e de um curso que está sendo aplicado
nesta semana. No evento, Zema aproveitou para alfinetar as gestões passadas, que, segundo ele, omitiam informações
até mesmo de seus auditores, e disse que prefere investir em prevenção do que em punição.

Segundo Zema, "alguns governos tentaram abafar essa área" de controle interno pois entendiam ser conveniente
colocar dificuldades no acesso a informações. O governador, ao contrário, prometeu total transparência. "Parece que
era conveniente para eles (governos) que nada fosse conferido, que a controladoria tivesse dificuldades ou restrição de
acesso. Quero deixar muito claro que no meu governo o acesso tem que ser total, não pode haver caixas-pretas",
afirmou.

O governador de Minas disse que, dentro do possível, é preferível adotar medidas preventivas do que aplicar punições.
Zema exemplificou que a simples existência de câmeras filmando as pessoas trabalhando já evita irregularidades. O
governador, que destacou já ter feito "estágio" em auditoria e cuidado de medidas desta natureza em sua empresa,
defende a detecção da ineficiência ou de processos vulneráveis na administração pública como forma de evitar a
corrupção. "Tornando eles eficientes vamos evitar que bandidos surjam", disse. Zema destacou ainda a escolha dos
secretários por processo seletivo. Segundo ele, é preciso acabar com a cultura de indicação de pessoas que fizeram
favores políticos.

Pelo convênio assinado entre a CGE e a CGU, os dois órgãos vão trocar informações técnicas e desenvolver projetos e
ações conjuntas de controle interno na área governamental. O governo federal dará acesso ao estado a bancos de
dados que ajudarão a fiscalizar, por exemplo, se servidores têm outros cargos públicos ou parentes na administração
pública, ajudando a combater o nepotismo. Os dados também serão usados para detectar risco de contratação de
fornecedores.

O controlador-geral do estado, Rodrigo Fontenelle, destacou que entre as mudanças previstas na reforma
administrativa enviada por Zema à Assembleia está uma reestruturação interna que vai criar um núcleo de combate à
corrupção dentro do governo. O setor vai tratar das investigações de crimes e acordos de leniência previstos na Lei
Anticorrupção (Lei 12.846/13). O grupo vai absorver a Assessoria de Inteligência em Controle Interno e envolver
servidores da pasta que já têm conhecimento sobre acordos de leniência e que tenham atuado em apurações que
envolvam grandes montantes de recursos. De acordo com a CGE, com a reestruturação, o núcleo vai atuar na
investigação de casos de corrupção e em medidas para coibir eventuais práticas ilícitas.

Casa alugada em vez de palácio

Pouco mais de um mês depois de tomar posse, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou na noite de domingo que
se mudou para um imóvel próximo à Cidade Administrativa. Segundo ele, a mudança ocorre depois de 13 meses
morando em hotéis, fazendo e desfazendo malas. "É uma casa que aluguei e onde vou pagar uma diarista", disse em
vídeo no Facebook. Com isso, Zema disse estar "respeitando o dinheiro que todos nós pagamos como impostos".

Em nota, o governo de Minas destacou ontem que Zema honrou um compromisso de campanha ao não morar no
Palácio das Mangabeiras. "Com a decisão, Romeu Zema promoverá aos cofres públicos uma economia de R$ 155.816
por mês ou R$ 1,86 milhão por ano. O custeio da funcionária da limpeza também será arcado com recursos próprios do
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governador", registrou.

Candidato mais rico que concorreu ao governo de Minas, Zema é dono de centenas de lojas espalhadas pelo estado e
declarou um patrimônio de R$ 69.752.863,96. Também chegou a prometer que não receberia o salário de R$ 10,5 mil
mas, depois de saber que isso não seria possível, afirmou que vai doar para instituições de caridade.

Em sua rede social, Zema disse ter assumido o compromisso de não morar em palácio. "Isso porque o tempo da
monarquia ficou no passado e não é justo com quem paga impostos bancar os custos de moradia do seu representante
no governo."

De acordo com o governador, o Palácio das Mangabeiras tinha 32 funcionários à disposição. Zema disse estar
cumprindo jornadas de 16 horas e que resolveu morar próximo à Cidade Administrativa para economizar tempo e
gasolina. O governador disse ainda que vai "cortar mordomias" e fazer uma gestão diferente. Também afirmou esperar
que os próximos governantes sigam seu exemplo.
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Em um pacote para combater e prevenir a corrupção, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou ontem duas
medidas para tentar frear danos ao erário. No bojo da reforma administrativa, uma das ações prevê a criação do Núcleo
de Combate à Corrupção. Em outra frente, Zema assinou um Termo de Cooperação Técnica com a
Controladoria-Geral da União (CGU), que irá permitir a troca de informações e o acesso a sistemas e à base de dados
de uma centena de órgãos federais.

O Núcleo de Combate à Corrupção será vinculado à Controladoria-Geral do Estado (CGE) e terá como prioridade a
apuração de danos ao erário, acordos de leniência e investigações de práticas ilícitas que possam lesar a
administração pública. A criação depende da aprovação da reforma administrativa (Projeto de Lei 367/2019), enviada à
Assembleia em 6 de fevereiro. Pelo regimento da Casa, os deputados  têm até 45 dias, a partir da publicação no
Diário Legislativo, para analisar o texto em plenário.

Segundo o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, o Núcleo de Combate à Corrupção terá acesso a uma
base de dados composta por mais de uma centena de órgãos, com informações de contratos, compras e folha de
pessoal. A ideia é que outros órgãos que atuam no combate à corrupção em Minas, como o Ministério Público Estadual
e a Polícia Civil, possam compartilhar informações.

"A CGE cria esse núcleo porque entendemos que o órgão precisa ser mais efetivo no combate à corrupção e com
atuação estratégica, articulada com as outras entidades", disse Fontenelle.

O Núcleo de Combate à Corrupção irá absorver a atual Assessoria de Inteligência em Controle Interno, hoje
responsável pela produção de informações estratégicas. Servidores que já têm conhecimento sobre acordos de
leniência e que tenham atuado em apurações de grandes montantes de recursos devem ser mantidos no órgão.

Para o governador Romeu Zema, as ações terão caráter preventivo.

"Em um Estado que tem mais de 460 mil servidores, é essencial que isso esteja funcionando bem. Dentro do possível
temos que adotar mais medidas preventivas - que inibam as ações delituosas, as fraudes - do que punitivas. Prevenir é
mais barato e melhor do que correr atrás de culpados", disse Zema.

Governo federal

Em complemento à criação do núcleo, o governador assinou o acordo com a Controladoria-Geral da União. O objetivo
é intensificar as ações de controle interno, correção administrativa, transparência e fiscalização na aplicação de
recursos públicos. Na prática, o Estado poderá acessar informações de uma base de dados de mais de cem órgãos
federais. O acordo terá vigência de 60 meses.

"Informações de funcionários federais com funcionários do Estado podem ser consultadas para ver se há acúmulo de
cargos, e isso traz economia para os cofres. Tudo o que a gente estiver desenvolvendo na área de controle, ouvidoria,
transparência e corregedoria, com certeza, o Estado vai ter acesso gratuitamente", disse o ministro da CGU, Wagner
Rosário.

Legislações sobre barragens e revisão da Lei Kandir são prioridades de Minas em Brasília

A revisão das legislações que estabelecem a operação e a manutenção das barragens em Minas, além das perdas do
Estado com a Lei Kandir, serão as prioridades do Estado em Brasília, segundo o presidente da Assembleia
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Legislativa , Agostinho Patrus (PV).

O parlamentar recebeu ontem o senador Antonio Anastasia (PSDB), vice- presidente  do Senado, com quem alinhou
os temas prioritários. Nesta semana, os deputados  mineiros devem agilizar as discussões sobre o PL 3.676/2016,
que prevê enrijecimento das regras de licenciamento ambiental. Ao mesmo tempo, estão previstas a instalação de CPIs
na Câmara e no Senado para investigar a situação das barragens no Estado.

Em Minas, o presidente  da Assembleia diz que os três pedidos da abertura da CPI da Mineração passarão por
ajustes nesta semana, e a comissão "poderá ser instalada se entendermos que os pressupostos legais estejam
atendidos".

Além disso, Agostinho Patrus  espera que as discussões sobre a revisão da Lei Kandir tenham andamento em
Brasília, por meio do tucano Anastasia.

Atualmente, a legislação isenta da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as
exportações de produtos primários e não industrializados. A perda dos Estados, anualmente, chega a R$ 25 bilhões.
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