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Título: Zema nomeia Marcelo Matte como secretário de Cultura de Minas Gerais

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

Se reforma administrativa for aprovada pela Assembleia Legislativa , jornalista será titular da nova secretaria de
Cultura e Turismo.
O governador Romeu Zema (Novo) nomeou o jornalista Marcelo Matte como secretário de estado de Cultura, na
publicação do Diário Oficial de Minas Gerais deste sábado (9). Se a reforma administrativa enviada pelo governo à
Assembleia Legislativa for aprovada, ele será o titular da nova Secretaria de Cultura e Turismo.

Marcelo Landi Matte nasceu em Porto Alegre e foi diretor regional da Globo em Minas Gerais por quase 20 anos.
Formado em engenharia mecânica e jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), ocupou
diferentes funções no grupo Globo, ao longo de mais de 35 anos.

No dia 5 de fevereiro, Zema anunciou o primeiro projeto de lei enviado para apreciação da Assembleia Legislativa
do estado, prevendo a redução de 21 para 12 o número de secretarias do governo. Se a mudança for aprovada, as
secretarias de Cultura e de Turismo ficarão juntas.

Até a nomeação de Matte, o vice-governador Paulo Brant (Novo) aparecia como responsável pela secretaria,
interinamente. Onze secretários já haviam sido anunciados pelo governador Romeu Zema.
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Minas 1
Título: Marcelo Matte é o novo secretário das pastas de Cultura e Turismo

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

Novo secretário foi anunciado pelo órgão de divulgação do executivo estadual / Facebook/Reprodução

O órgão oficial de divulgação do Estado, através da publicação Minas Gerais, anunciou neste sábado (9) a nomeação
de Marcelo Matte para o cargo de secretário de Cultura. Além da pasta, Matte também foi incumbido de responder pela
Secretaria de Turismo.

A escolha do mesmo nome para os dois cargos vai ao encontro do anúncio feito em janeiro pelo governador Romeu
Zema (Novo) sobre a intenção de unir as duas pastas na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. A reforma,
entretanto, ainda precisa do aval da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para ser implementada.

Além de Marcelo Matte, a publicação também oficializou o nome de Mônica Bernardi para a vice-presidência da
Fundação João Pinheiro.
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Portal O Tempo
Título: Marcelo Matte será o novo secretário de Cultura de Minas Gerais

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

Como adiantou o jornal O TEMPO, o ex-diretor da Globo Minas, Marcelo Matte, será o novo secretário de Estado de
Cultura. A nomeação de Matte foi publicada neste sábado (9), no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Marcelo Matte foi diretor regional da Globo Minas entre 1997 e janeiro de 2017. Antes, o gaúcho de Porto Alegre
ocupou diversos cargos na emissora, na qual começou como repórter esportivo em 1979. Ele também teve passagens
pelo jornal "O Globo", do mesmo grupo de comunicação.

Até a posse de Matte, quem reponde pela Cultura no Estado é o vice-governador Paulo Brant (Novo). No dia 1º de
janeiro, foi publicado um ato do governador Romeu Zema (Novo) designando Brant como responsável pela pasta.

A princípio, Zema pretendia acoplar a Cultura à Secretaria de Estado de Educação. Mas, de acordo com o projeto da
reforma administrativa do Estado enviado para Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), a pasta será
fundida com a secretaria de Estado de Turismo. Se o projeto for aprovado pela maioria dos 77 deputados  estaduais -
o que deve ocorrer - Matte passará a responder pela secretária de Estado de Cultura e Turismo (Secult).
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Título: Presidente assume e destaca momento do Estado
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Agostinho Patrus falou da responsabilidade na Presidência do Legislativo e das expectativas para o biênio 2019/2021

Com a posse dos deputados estaduais, foi eleita a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais, por unanimidade. O presidente escolhido foi o deputado pelo PV Agostinho Patrus . Foram escolhidos os
deputados Antônio Carlos Arantes (PSDB), Cristiano Silveira  (PT) e Alencar da Silveira (PDT) para os cargos de
1º, 2º e 3º vice- presidente , respectivamente. Já para as 1ª, 2ª e 3ª secretarias, os eleitos foram Tadeu Martins (MDB),
Carlos Henrique (PRB) e Arlen Santiago (PTB).

Ao assumir o cargo, Agostinho Patrus  afirmou que "a Assembleia inicia esta Legislatura sob o signo do luto, solidária
no sofrimento dos atingidos e perfilada com outros órgãos de fiscalização e controle - dos três níveis federativos - na
tarefa de trabalhar para que eventos devastadores como este não se repitam. É o que a sociedade espera de nós. É o
compromisso que temos com ela", anunciou. E completou, falando da sua proposta de condução da Casa, pelos
próximos anos que realizará uma gestão "qualificada, austera, proba e transparente".

"Não há lugar para a omissão no momento histórico que vivemos. Tempos revoltosos nos obrigam, mais do que nunca,
a sermos ágeis nos processos, fazer mais com menos - e de tudo um muito - para entregar os serviços públicos na
dimensão e na qualidade esperadas pela população", destacou. Agostinho Patrus  é graduado em Administração
(PUC Minas), pós-graduado em Gestão Empresarial (FGV) e em Logística (FGV) e empresário dos setores de
transportes e agropecuário. Está em seu quarto mandato de deputado. Já exerceu os cargos de secretário de Estado
de Desenvolvimento Social e secretário de Estado de Turismo. Atualmente, é presidente  do Partido Verde mineiro e
vice- presidente  da Câmara Ítalo-Brasileira de Indústria, Comércio e Agricultura de Minas Gerais. Seu pai, o
ex-deputado estadual Agostinho Patrus , foi presidente da ALMG durante o biênio 1995-1997.

http://folhapovoitauna.com/noticia/ presidente -assume-e-destaca-momento-do-estado.html

Tags:
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TV Globo
Título: Novidades no governo- 12h27

Editoria: MGTV 1ª ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

Governador anunciou quem vai assumir a presidência da Cemig, é o administrador Cledorvino Belini, que foi
presidente  da Fiat na América Latina. Também foi publicada no Diário Oficial a nomeação do jornalista e ex-diretor
regional da Globo em Minas Marcelo Mate para a Secretaria de Estado de Cultura. Com a aprovação da reforma
administrativa enviada pelo governo a Assembleia Legislativa , que reduz o número de secretarias de estado de 21
para 12, Marcelo Mate vai ser o titular da nova Secretaria de Cultura e Turismo.

impresso em 21/02/2019 às 03:45 5 de 346

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg04-mgtv1ed-0902.mp4
http://www.interclip.com.br/


Inconfidência AM
Título: Principais noticias do legislativo - 08h
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Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

Com a tragédia de Brumadinho no foco do legislativo deputados  articulam criação de uma CPI para apurar
responsabilidades sobre o rompimento da barragem no município da grade BH no último dia 25 de janeiro. Três
pedidos para formação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o desastre causado pela estrutura da
mineradora Vale foram protocolados na Assembleia. O primeiro deles do deputado Sargento Rodrigues  do PTB
recebeu adesão de mais de 70 parlamentares, os objetivos são apurar as causas da tragédia, cobrar a punição dos
responsáveis e recomendar medidas que evitem novos desastres.  A criação da CPI pode sair do papel depois de
definidas lideranças dos blocos parlamentares da Assembleia. Entrevista: Sargento Rodrigues  - deputado estadual. 
Outras duas prioridades estão na pauta dos deputados , uma delas é a reforma administrativa encaminhada pelo
governo a Assembleia. O texto reduz o número de secretarias de 21 para 12, diminui a estrutura interna dessas pastas
em 47% e acaba com 16% de cargos em comissões . O governo informou que vai enviar a Assembleia outra proposta
para fechar empresas, autarquias e fundações e cortar o número de órgãos públicos. Entrevista: Guilherme da Cunha
- deputado do Partido Novo, André Quintão - deputado do PT.  Os deputados  precisam decidir de mantém ou rejeita
os dez vetos do executivo a projetos de lei aprovados pela Assembleia, nove dessas propostas foram vetadas pelo
governador. Os parlamentares têm que se decidir sobre esse veto em 30 dias a partir do recebimento em plenário.  A
primeira semana de trabalho no parlamento também é marcada pelas definições em torno da nova configuração politica
da Assembleia. Quatro blocos parlamentares vão atuar na casa, o bloco Sou Minas Gerais de apoio ao governo Zema
será liderado pelos tucanos e terá também PPS, PP, PSC, Novo, Avante, PSB, Solidariedade e o PHS. O deputado
Gustavo Valadares  do PSDB vai liderar o grupo, já o bloco de oposição reúne PT, PR, Rede, PSOL, PROS e o
PCdoB, mas ainda não decidiu quem vai ficar a frente do grupo. Diferente dos outros anos a Assembleia deve funcionar
com dois blocos independentes. Entrevista: Cássio Soares - deputado do  PSD, Luis Humberto Carneiro do PSDB
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Itatiaia
Título: Novos vereadores de Belo Horizonte - 05h09

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

A Câmara Municipal de Belo Horizonte está com novas caras. Hoje é a vez de conhecermos Maninho Felix do PSDB.
Maninho é advogado assumiu a vaga deixada por Doorgal Andrada , também do PSD, que assumiu um mandato na
Assembleia Legislativa . Entrevista: Manhinho Felix- vereador.
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Diário do Aço - Ipatinga (MG)
Título: Celinho Sinttrocel defende repasses a hospitais regionais em BH

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

O encontro foi realizado na quinta-feira (7), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte
Divulgação

Deputado se reuniu com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, nesta semana

Em reunião com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, o deputado estadual Celinho
Sinttrocel  defendeu a continuidade do funcionamento da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Coronel
Fabriciano e os repasses aos hospitais do Vale do Aço. O encontro foi realizado na quinta-feira (7), na Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte.

O deputado Celinho argumentou sobre a importância da UAI para as pessoas da cidade e defendeu uma maior
equidade na instalação para prestação de serviços do estado, entre as cidades da Região Metropolitana. "Uma
distribuição mais equilibrada promove um desenvolvimento mais sustentável e equilibrado. Não é justo que todas as
iniciativas se concentrem, por exemplo, em Ipatinga. Uma harmonia maior beneficia a todos", destacou o parlamentar.

Em Coronel Fabriciano, a UAI garante carteira de identidade (1ª e 2ª via), carteira de trabalho e previdência social (1ª e
2ª via), requerimento do seguro desemprego, vistoria de veículos, emissão de atestado de antecedentes criminais,
entre outros serviços. Durante o encontro, Levy concordou com as ponderações do deputado. "O fechamento da UAI
de Coronel Fabriciano não está nos planos do Governo Estadual", informou o secretário.

Hospitais

O parlamentar tratou também sobre a situação do funcionamento das unidades hospitalares da região, com destaque
para o Hospital Márcio Cunha, que enfrenta dificuldades em manter a qualidade do atendimento diante da dívida do
estado com a Fundação São Francisco Xavier (FSFX).

O secretário comprometeu-se a discutir o tema com o Secretário de Saúde e aceitou a sugestão do deputado de
debater o assunto também com a direção da FSFX. "Nosso objetivo é encontrar uma saída que garanta o pleno
funcionamento do hospital e mantenha a qualidade do atendimento de saúde para a população", apontou Celinho.
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Título: Raul Belém e José Vitor destacam trabalho realizado em Belo Horizonte e Brasília
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A primeira semana de atividades na Assembleia Legislativa  e no Congresso Nacional foi bastante movimentada. Os
dias foram marcados por vários encontros visando firmar alianças, bem como, reuniões e debates sobre novos
projetos. Os parlamentares também aproveitaram para apresentar as demandas de suas regiões. Em suas falas, eles
demonstram o empenho em contribuir para ajudar no desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas
principalmente de Araguari.

Uma das preocupações destacadas pelo deputado estadual Raul Belém  (PSC) é com a situação financeira do
Estado. Diante disso, ele protocolou um requerimento na Assembleia Legislativa , com o objetivo de criar uma Frente
Parlamentar em apoio aos municípios. Segundo ele, a intenção é que o grupo visite as prefeituras e promova um
debate, a fim de encontrar medidas para melhorar a questão financeira das localidades. O documento teve a assinatura
de 26 parlamentares.

"Estou muito satisfeito com o apoio e com os resultados conquistados nesta semana. Entendo que precisamos amparar
as cidades que estão sofrendo com a situação financeira. Pedimos ao Governo Federal a revisão do Pacto Federativo,
mas isso não acontece desde 2017, o Executivo não repassa verbas constitucionais aos municípios de forma regular,
como o ICMS e o Fundeb. Araguari tem mais de R$ 250 milhões para receber do governo do Estado e estamos
preocupados também com os 853 municípios que precisam dos repasses," afirmou.

Sobre o trabalho que vem realizando, Raul Belém destacou a representatividade de Araguari junto à Assembleia
Legislativa . "É uma honra representar Araguari e o povo do Triângulo Mineiro. Coloquei-me à disposição para
trabalhar por nosso município e conto com apoio dos deputados  para atender aos anseios da comunidade. Nos
próximos dias vamos ampliar nosso trabalho e unir forças para o desenvolvimento da nossa cidade e região."

Assuntos referentes a problemas ambientais também foram destacados, como a questão das barragens de rejeitos de
água. Inaugurando o primeiro mandato, José Vitor (PMN) esteve em reunião com o Ministro do Desenvolvimento
Regional, Gustavo Canuto, para acompanhar o diagnóstico das barragens do país.

"Sem dúvida foi uma semana muito produtiva. Tratamos de vários assuntos, sendo o principal relacionado às
barragens, em especial de Minas Gerais. Estou participando de uma comissão externa formada por 15 deputados  e
vamos analisar o caso de Brumadinho. Na oportunidade, exigimos o Plano de Ação de Emergência das barragens, bem
como capacitação, inclusive internacional, para os técnicos dos órgãos de fiscalização e investimentos na manutenção
e recuperação."

O deputado federal também participou de reuniões para tratar de assuntos relacionados a programas habitacionais,
programas de créditos e incentivos aos produtores rurais, além de projetos de fomento para criação de parques dando
ênfase ao Parque Linear do córrego Brejo Alegre.

"O ministro Gustavo Canuto me adiantou que até o mês de maio, o governo apresentará o Plano Nacional de Habitação
e então poderemos incluir nossa região neste debate. Também estive com o ministro Sérgio Moro para discutir a
proposta sobre projetos de leis anticorrupção e diminuição da criminalidade. Diante destes debates, espero trazer
melhorias para a cidade e trabalhar junto com a administração municipal, visando o desenvolvimento de Araguari e
região."

Na tarde de ontem, 8, José Vitor também fez a adesão à Frente Parlamentar do Cooperativismo e para a próximas
semanas está agendando uma reunião com o prefeito Marcos Coelho (MDB) para que sejam levadas as demandas de
Araguari ao Congresso Nacional. Os deputados estadual Doorgal Andrada  (PATRI) e federal Lafayette Andrada
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(PRB) também estão empenhados em serem parceiros para o desenvolvimento econômico e social de Araguari.
Doorgal Andrada  esteve em Araguari para anunciou oficialmente a destinação de trezentos mil reais em emendas
parlamentares que serão utilizadas na saúde e desenvolvimento do município. Ele também esteve em Brumadinho um
dia após a tragédia e promete cobrar da Vale na ALMG a responsabilidade e os responsáveis pelo ocorrido.
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Itatiaia
Título: Uma emenda de redução de ICMS pode ser anexada a proposta da reforma administrativa

do estado, que será votada pelos deputados na Assembleia - 07H51
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

O deputado Alencar da Silveira Júnior do PDT, que integra um dos blocos independentes da Assembleia
Legislativa  afirmou que vai apresentar emenda de redução de ICMS sobre o combustível ao projeto de reforma
administrativa do governo do estado. Alencar disse ainda que vai possibilitar ao governador Romeu Zema cumprir a
promessa de campanha de deixar o valor do salário dele e dos secretários para os cofres públicos até que o
pagamento dos servidores sejam regularizados. Pela lei atual o salário não pode ser devolvido ao estado. Entrevista:
Deputado Alencar da Silveira, Guilherme da Cunha - deputado do Partido Novo.
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Título: A CPI da Mineração fica cada vez mais perto de ser aberto na Assembleia Legislativa-
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Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

Com as definições sobre a composição das comissões permanentes da Assembleia Legislativa  que foram
adiantadas entre reunião com os deputados  na sexta-feira, a expectativa de alguns parlamentares é que a CPI da
Mineração seja instalada o mais rápido possível. De acordo com o deputado Sargento Rodrigues , do PTB, o primeiro
a apresentar o requerimento para a criação da comissão parlamentar de inquérito. A deputada Beatriz Cerqueira
também autora de um pedido de instalação de CPI espera que todos os projetos relacionados a segurança de
barragem sejam aprovados. Entrevista: Sargento Rodrigues - deputado estadual, Beatriz Cerqueira - deputado PT.
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Título: Deputados se comprometem a agir para reduzir efeitos da tragédia na região - 09h07

Editoria: Band News
Assunto: ALMG

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

Em visita a Brumadinho nesta sexta-feira (8), deputados  se comprometem a agilizar soluções para reduzir os efeitos
da tragédia na região. A chamada "Carta de Brumadinho" foi redigida na Câmara Municipal, durante a audiência da
comissão externa da Câmara dos Deputados  com lideranças de movimentos sociais de atingidos por barragens e de
pequenos produtores rurais, Defensoria Pública, Ministério Público e deputados  estaduais mineiros, além de prefeitos
e vereadores de cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em 25 de janeiro.
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Diário do Comércio - BH (MG)
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Título: Em dia com a Política -   Foi sincero
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Assunto: ALMG

Publicado: 09-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual João Leite  (PSDB) voltou à sua antiga praia de jogador de futebol ao se solidarizar com as
famílias dos funcionários e dos jovens atletas de base do Flamengo que tiveram seus sonhos interrompidos em um
incêndio no CT Ninho do Urubu, na madrugada de ontem. "Trata-se de uma tragédia sem precedentes que deixa o
futebol brasileiro de luto, uma população consternada. Trata-se de adolescentes que tiveram seus sonhos destruídos
pelo fogo. Meus sentimentos a todas as famílias desses garotos, à torcida, e ao Flamengo. Estou triste", disse o
ex-goleiro do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira.
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Título: Metade do funcionalismo terá 13º pago até julho
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A CPI da Mineração nem foi instalada na Assembleia Legislativa e já está causando estranhamento entre os
deputados . Parlamentares, principalmente da oposição, querem barrar a chamada "bancada do minério", que são os
que em outras discussões na Casa, tentaram barrar projetos que endureciam a fiscalização da atividade mineral. Na
administração petista, a atual oposição ao governo Zema, atuou firmemente para o retorno das atividades da Samarco,
em Mariana. O estranho é falar em endurecimento agora, que o governo mudou de mãos. O presidente da
Assembleia Legislativa , deputado Agostinho Patrus (foto), PV, ainda não decidiu os rumos da CPI.
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