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G1
Título: 'Não dá para esperar outras tragédias', diz promotora ao defender aprovação de PL na

assembleia de Minas
Editoria: Minas Gerais

Assunto: ALMG
Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Grupo com MP, ambientalistas e deputado defendem aprovação de projeto 'Mar de lama nunca mais' na ALMG. Texto
prevê regras mais rigorosas para miner
Um grupo de promotores do Ministério Público de Minas Gerais, ambientalistas e o deputado estadual João Vítor
Xavier (PSDB) defenderam na tarde desta quinta-feira (7) que o projeto "Mar de Lama Nunca Mais", que tramita na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), seja aprovado em curto prazo, como forma de tentar evitar novos
rompimentos de barragens no estado. "Não dá para esperar outras tragédias", afirmou a promotora Gisele Ribeiro de
Oliveira.

O projeto 3695/2016 desenvolvido pelo Ministério Público, com apoio de ambientalistas e do deputado João Vítor
Xavier (PSDB), de iniciativa popular foi recebido na Assembleia em 2016, após o desastre de Mariana, mas foi anexado
a um projeto elaborado pela comissão extraordinária de barragens  3676/2016 que prevê normas consideradas
menos efetivas para a segurança e favorece o setor da mineração. O PL "Mar de Lama" foi apresentado novamente
pelo deputado João Vítor  Xavier em 2018 e também anexado ao projeto da comissão. Agora MP, deputado e
ambientalistas apela para que o projeto mais rigoroso seja o aprovado.

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

A ambientalista Maria Teresa Corujo afirmou que a anexação do "Mar de Lama" ao PL da comissão foi uma manobra
dos deputados  na época para que prevalecesse o projeto deles. "Nós divulgamos que irámos apresentar na
Assembleia nosso projeto e eles foram e apresentaram um dia antes", contou.

Além das mortes provocadas pelos rompimentos como na barragem da Vale que se rompeu na Mina do Córrego do
Feijão, em Brumadinho, os ambientalistas estão temerosos com o futuro das bacias hidrográficas no país. "Não
podemos perder o São Francisco como perdemos o Rio Doce", afirmou o superintendente do Ibama Júlio César Dutra
Grilo. Várias barragens ameaçam a bacia do São Francisco em caso de rompimento.

O deputado João Vítor  Xavier disse que o PL não prevê o descomissionamento das barragens que oferecem riscos à
população, mas não há uma intenção de mexer no texto original, pois ele já tramita em 2º turno. "Podemos apresentar
novos projetos de lei para determinar o descomissionamento e tomar outras atitudes".

Maria Teresa defendeu uma imediata auditoria em todas as barragens para avaliar os riscos reais em caso de
rompimento e a situação das estruturas. "Estamos diante de bombas relógios. Podemos ter outras tragédias a qualquer
momento", afirmou.

Para a promotora Andressa Oliveira Lanchotti, a questão econômica não pode continuar se sobrepondo e a atividade
da mineração tem que ser mais sustentável. "Nós buscamos a sustentabilidade real. Nós não somos contra a
mineração de forma alguma. A atividade de mineração é fundamental para o estado de Minas Gerais. Só que nós
estamos aqui insistindo na questão que há tecnologias mais modernas, de menor risco, de menor potencial de dano
para a disposição dos rejeitos. É possível fazer mineração com menor risco para a sociedade e para o meio ambiente
também", concluiu.
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Título: Promotora cobra rigidez do Estado de MG sobre atividade minerária

Editoria: Minas Gerais
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Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do MP defende aprovação rápida de lei que fala
sobre licenciamento de barragens
A promotora Andressa Lanchotti, do MPMG (Ministério Público de Minas Gerais), cobrou mais rigidez do poder público
em relação à regulamentação das atividades de mineração no Estado. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Meio Ambiente, o assunto agora "se trata de uma política de Estado".

A fala foi dada durante uma reunião do grupo com a Associação Mineira do Ministério Público, nesta quinta-feira (7),
em Belo Horizonte. Durante o encontro, a promotoria detalhou o projeto de lei 3.676/2016, conhecido como "Mar de
Lama Nunca Mais".

O documento, que propõem mudanças no licenciamento ambiental e na fiscalização de barragens em Minas, foi
apresentado pela primeira vez em 2016, após o rompimento da barragem de Mariana, a 127 quilômetro de Belo
Horizonte. A proposta ainda tramita na Assembleia Legislativa do Estado.

"É uma tragédia da Vale, não de Brumadinho", rebate prefeito

Cerca de 56 mil pessoas assinaram uma petição de apoio à primeira versão do projeto. De acordo com Andressa
Lanchotti, o texto foi discutido durante oito meses e todas as propostas já foram repassadas às mineradoras. Para ela,
agora as ações precisam ser enérgicas.

- O Estado deve ditar como deve ser a atividade econômica. A agente não pode deixar esta função exclusivamente ao
poder econômico.

Representantes do Ibama e políticos também participaram do encontro para comentar as medidas propostas. O
deputado estadual João Victor Xavier (PSDB), que foi um dos relatores do projeto de lei na Assembleia, classificou o
documento como "uma revolução na prática minerária atual no Estado".

O parlamentar destacou que, entre outras medidas, está prevista a criação de um caixa, por parte das empresas, para
casos de catástrofes como a de Brumadinho. Além disso, não será possível fazer mudanças estruturais nas barragens.

- O texto atual permite o alteamento de barragens e o fracionamento dos projetos ambientais. Com a nossa proposta,
aquele projeto que for apresentado para licença inicial é o que tem que ser utilizado até o final de toda exploração
mineral.

O projeto 3.676/2016 aguarda análise, em segundo turno, das comissões  de Minas e Energia e Administração
Pública. Caso aprovado, ele seguirá para sanção do governador Romeu Zema (Novo).

Veja como ficou a área atingida pela lama de rejeitos em Brumadinho:
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Rádio Super Notícia FM
Título: Projeto quer obrigar governo de Minas a pagar salário do servidor em dia - 20h29

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Uma proposta apresentada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) quer acrescentar na Constituição
estadual um artigo para obrigar o governo a pagar o salário do servidor público de forma integral e no quinto dia útil no
mês. O projeto tem como objetivo acabar com o drama que servidores estaduais enfrentam há três anos: remuneração
depositada em parcelas e, frequentemente, em atraso. O texto também acrescenta que, se o Executivo não cumprir
essa determinação, posteriormente vai ter que efetuar o pagamento com valores atualizados pelo índice de correção
monetária e juros legais. A autoria da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é da deputada estadual Beatriz
Cerqueira  (PT), e que conta com assinaturas de outros 33 parlamentares, sendo que cinco deles fazem parte da base
do governador Romeu Zema (Novo) na Casa. A proposição também estipula que o depósito do 13º salário dos
servidores da administração estadual seja efetuado até o dia 20 de dezembro de cada ano. Pelo texto, também devem
incidir juros se for registrado atraso dessa gratificação.Entrevista:Deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT).
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Itatiaia
Título: A reforma administrativa enviada à ALMG aguarda a criação das comissões na casa para

começar a tramitar - 19h20
Editoria: Jornal da Itatiaia Noite

Assunto: ALMG
Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Os quatro blocos da casa, dois independentes, base e oposição, já foram formados agora falta definir o comando e a
composição das comissões . O prazo de tramitação da reforma administrativa é de 45 dias e a economia, segundo
Romeu Zema, deve ser de 1 bilhão de reais em quatro anos com corte de cargos comissionados e, também, diminuição
do número de secretarias de 21 para 12. O deputado Alencar da Silveira Júnior  do PDT, que compõe um dos blocos
independentes, afirmou que vai apresentar emenda de redução de ICMS sobre o combustível ao projeto de reforma
administrativa que o governo do estado apresentou. A deputada petista, Marília Campos , apresentou projetos que
propõe o fim do auxílio moradia, fim do auxílio paletó e fim das diárias de viagens.
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Bhaz
Título: Reforma de Zema só enxuga gelo e o mantém como gerente de contas a pagar

Editoria: Notícias
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Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Como já assumiu a boa convivência com o PSDB, partido que derrotou no segundo turno e sempre o chamou de 'velha
política', o governador Romeu Zema (Novo) apresentou, na terça (5), projeto de reforma administrativa ao estilo tucano,
de apenas cortar cargos e reduzir secretarias, visando redução de despesas. Não conseguirá, com isso, reduzir o
tamanho do monstro que é a máquina pública estadual.

Encheram a boca pra dizer que a economia será de R$ 1 bilhão em quatro anos, durante todo o mandato. Qualquer
economia de dinheiro público é bem-vinda, mas essa é muito pequena. Para se ter uma ideia do tamanho, apenas a
folha mensal com os salários dos cerca de 600 mil servidores estaduais custa R$ 3 bilhões. É bom repetir, gasto
mensal é de R$ 3 bi.

A economia anual com a reforma é quase nada do ponto de vista dos números e da crise, e menor ainda diante das
mudanças necessárias que deveriam trazer mais eficiência ao governo, retomada da atividade econômica e aumento
da arrecadação de impostos, especialmente do ICMS.

Após 40 dias de transição e 30 de governo, Zema não apresentou, até agora, como já dissemos aqui, nenhum projeto
que justifique o chamado 'novo' de seu partido, que havia prometido fazer algo diferente na prática administrativa,
capaz de tornar o Estado mais eficiente e menos oneroso.

Agora, com a mineração em crise, após as tragédias consecutivas e anunciadas de Mariana e Brumadinho, o governo
continuará sem rumo em vez de buscar a diversificação da atividade econômica e regional de Minas. Sem investir em
seu turismo e nas novas tecnologias.

A reforma apresentada pode até funcionar bem, mas em qual direção? Essa é a pergunta que falta. Porque cortar só
para economizar é muito pouco. O Estado precisa voltar a crescer, atrair novas e grandes empresas e gerar muitos
empregos. Fora daí, é enxugar gelo e gerenciar contas a pagar.

E mais, ficará dependente do governo federal, que, ao aprovar a renegociação da dívida de Minas com a União, na
casa dos R$ 90 bilhões, dirá como o Estado deverá ser governado. Ao tirar a autonomia estadual, exigirá que Minas
abra mão da dívida do próprio governo federal com Minas, que ultrapassa os R$ 100 bilhões herdados da Lei Kandir,
aquela que, há 23 anos, exonerou os produtos de exportação desde setembro de 1996. Ou seja, Minas terá que abrir
mão da ação judicial que faz essa cobrança.

Outras medidas imporão a venda de estatais, aumento de contribuição previdenciária dos servidores, adesão ao teto de
gastos, etc. Tudo somado, o pacote de maldades vem aí com força total e, para se defender, o governador terá
desculpas por algum tempo, afinal, herdou um déficit de R$ 11 bilhões, que deve ser, na verdade, de quase R$ 30
bilhões, deixado pelos governos anteriores e agravado no último, de Fernando Pimentel (PT). São argumentos fortes,
mas é preciso fazer e mostrar algo mais, porque, desde a campanha, todos sabiam dessa situação.

Kalil quer ir além do 'feijão com arroz'

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), fez, até agora, uma gestão 'feijão com arroz', sem deixar salgar
nem gourmetizar, mas está pensando alto. Por isso, decidiu sofisticar o cardápio político ao convocar o ex- presidente
da Assembleia Legislativa , Adalclever Lopes (MDB), para ser o consultor na área. 2019 é o ano das possíveis
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realizações da administração, pavimentando o terreno para buscar a reeleição no ano seguinte: 2020, hora de mostrar
o que fez e costurar as alianças políticas.

Ele quer mais do que isso; está de olho é na eleição para governador em 2022. Kalil mantém um bom recall, aprovação
junto ao eleitorado, seu estilão continua agradando por ser pouco ou nada político, de ser franco e destemido. Então,
calculou que, se fizer tudo direitinho nos próximos três anos, poderá ser um forte candidato a governador. Hoje, ele
está no PHS, amanhã, pode mudar.

(*) Jornalista político; leia mais no blog do Orion

Comentários
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Bhaz
Título: ALMG: Bloco governista tem nova aliança entre NOVO e PSDB; PT lidera oposição

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados definiram nesta quarta-feira (7) os blocos parlamentares que vão atuar na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) em 2019. Ao todo, serão quatro divisões que devem influenciar nas negociações nas
votações, comissões e projetos da Casa.

O bloco governista "Sou Minas Gerais", que será a base do Governo Zema na ALMG, é formado pelos partidos Novo,
PSDB, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS. O bloco conta com 21 deputados e terá como líder o deputado
Gustavo Valadares (PSDB).

A colocação do tucano na liderança estabelecendo mais uma aliança entre o governo e os tucanos. O líder de governo
na Casa é o deputado Luiz Humberto, também do PSDB.

Na oposição estão o PT, PR, Rede, PSOL, Pros e PCdoB. O bloco é formado por 16 parlamentares, o número mínimo
exigido pelo Regimento Interno da Casa. O grupo agora terá cinco dias para indicar o um líder.

Há ainda dois blocos independentes. Um deles conta com 20 deputados e reúne o MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC.

O segundo bloco, chamado "Liberdade e Progresso", será liderado pelo deputado Cássio Soares  (PSD). Além desse
partido, integram o grupo PSL, PTB, Patri, PRP e DEM, com um total também de 20 deputados . Confira como ficou:

Reprodução/ALMG Comissões

Definidos os blocos, os deputados podem finalizar as negociações em torno da composição e da presidência das
comissões . 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.

Com ALMG

Comentários
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Itatiaia
Título: Marco regulatório da mineração pode ser levado à plenário - 19h10

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Estagnado desde 2010 na Assembleia, projeto que cria o marco regulatório da mineração, chamado Mar de Lama
Nunca Mais, pode ser levado à plenário em meio à comoção gerada pela tragédia de Brumadinho.  O texto construído
pelo Ministério Público, IBAMA e mais de 52 entidades que lidam com o meio ambiente, é explicado e defendido pelo
deputado, João Vitor Xavier do PSDB. Entrevistados: João Vitor  Xavir (deputado estadual - PSDB), Andreza
Lanchotti (coordenadora das promotorias de defesa do meio ambiente do Ministério Público de MG).
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Título: Projeto de lei que endurece regras para mineração volta a tramitar na Assembleia
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O texto, de iniciativa popular, tinha sido barrado no ano passado. A previsão é de que ele seja apresentado na
segunda-feira

Depois de ter sido recusada no ano passado, proposta para fazer cerco e endurecer as regras no setor de mineração
volta a tramitar na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). O projeto de lei Mar de lama nunca mais de
iniciativa popular é um substitutivo ao PL 3676 que, segundo o Ministério Público Estadual, flexibiliza as regras do
setor. A expectativa é de ele seja votado em breve, na Comissão de Administração Pública , onde foi apresentado
na segunda-feira.

O projeto, que tem como porta-voz na Assembleia o deputado João Vítor  Xavier, foi construído numa parceria com o
Ministério Público e a sociedade civil. O textoé um marco regulatório de segurança de barragens em Minas Gerais.

"Queremos um marco regulatório efetivo. As questões econômicas não podem continuar se sobrepondo às questões
humanas e sociais", afirmou a promotora Andressa Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da
Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e coordenadora da força tarefa que apura o desastre de Mariana.

A proposta conjunta toca em pontos como o uso de melhores tecnologias, a existência de pessoas na zona de
autossalvamento e prevê ainda um caução ambiental. Trata-se de obrigar as mineradoras a reservar dinheiro ou terem
seguro-garantia para, em caso de desastre, arcarem com questões socioambientais e reparação às vítimas. "Samarco
e Vale são duas gigantes do setor, mas e se uma tragédia ocorre com uma empresa sem capital ou em mina
abandonada?", avisa a promotora.

O deputado João Vítor  lembrou que o substitutivo foi feito com base numa nota técnica do MP, de 18 páginas,
apontando as fragilidades do PL que tramita atualmente na Assembleia
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Última Notícia - Formiga (MG)
Título: Zema terá mais um líder tucano na ALMG

Editoria: Notícias
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Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Os 77 deputados estaduais se organizaram em quatro blocos na Assembleia Legislativa  e a divisão dos partidos
entre eles foi comunicada em reunião de plenário nessa quarta-feira (6).

O governador Romeu Zema (Novo) terá de negociar, além da oposição, com dois blocos "independentes". A
composição do bloco governista, que se intitulou "Sou Minas Gerais", ficou com 21 parlamentares e teve o deputado
Gustavo Valadares , do PSDB, indicado como líder. O tucano respondia pela liderança da minoria na última
Legislatura, atuando como um dos comandantes da oposição ao governo Fernando Pimentel (PT).

Na gestão de Anastasia, o deputado Gustavo Valadares  era o líder da Maioria, que na prática também comandava o
blocão governista do ex-governador tucano. Zema já havia indicado o ex-líder do governo de Anastasia, deputado Luiz
Humberto Carneiro , para ocupar a mesma função em sua gestão. O nome foi oficializado e comunicado ao
Legislativo.

Na terça-feira, ao apresentar a proposta de reforma administrativa à Assembleia, Zema justificou a presença de
tucanos no governo com uma metáfora. Disse que em vez de procurar saber quem são os cozinheiros as pessoas
deveriam olhar se a comida é boa.

Apesar de se dizer avesso à velha política, o governador de Minas delegou aos integrantes do PSDB a articulação com
o Legislativo, o que irritou até mesmo quadros do seu partido Novo. Com as lideranças na Assembleia e tendo um ex-
presidente  do PSDB como secretário de governo (Custódio Mattos), Zema trouxe para o seu lado os tucanos, com
quem disputou o segundo turno das eleições.

Além do Novo de Zema - que precisou ser convencido a ir para o bloco da base em vez de ficar na turma dos
independentes- e do PSDB, o bloco governista tem PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS.

Independentes

Um dos blocos chamados independentes, encabeçado pelo PSD, terá o ex-secretário Cássio Soares  (PSD), que
ocupou a pasta de Desenvolvimento Social no governo Antonio Anastasia (PSDB) como líder.

Neste grupo, que se denominou "Liberdade e Progresso, estão o PSL, do presidente  Jair Bolsonaro, PTB, Patriotas,
PRP e DEM, com um total de 20 deputados .

O segundo bloco independente é formado por MDB, PV, PRB, PDT, Podemos e DC, com 20 parlamentares. Ainda não
foi definido o nome e nem o líder.

Oposição

Na oposição, liderada pelo PT, ficaram PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB, somando 16 deputados . Há um prazo de
cinco dias para que a liderança seja indicada e o nome seja definido.

Com a formação dos blocos, os parlamentares iniciam as conversas nesta quinta-feira para a definição das
presidências das 22 comissões permanentes da Casa.

A briga promete ser acirrada principalmente pelas de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Constituição e Justiça e
Administração Pública, consideradas as áreas mais nobres pelas quais passam praticamente todos os projetos de lei.
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Os 77 deputados estaduais se organizaram em quatro blocos na Assembleia Legislativa  e a divisão dos partidos
entre eles foi comunicada em reunião de plenário nessa quarta-feira (6).

O governador Romeu Zema (Novo) terá de negociar, além da oposição, com dois blocos "independentes".

A composição do bloco governista, que se intitulou "Sou Minas Gerais", ficou com 21 parlamentares e teve o deputado
Gustavo Valadares , do PSDB, indicado como líder. O tucano respondia pela liderança da minoria na última
Legislatura, atuando como um dos comandantes da oposição ao governo Fernando Pimentel (PT).

Na gestão de Anastasia, o deputado Gustavo Valadares  era o líder da Maioria, que na prática também comandava o
blocão governista do ex-governador tucano. Zema já havia indicado o ex-líder do governo de Anastasia, deputado Luiz
Humberto Carneiro , para ocupar a mesma função em sua gestão. O nome foi oficializado e comunicado ao
Legislativo.

Na terça-feira, ao apresentar a proposta de reforma administrativa à Assembleia, Zema justificou a presença de
tucanos no governo com uma metáfora. Disse que em vez de procurar saber quem são os cozinheiros as pessoas
deveriam olhar se a comida é boa.

Apesar de se dizer avesso à velha política, o governador de Minas delegou aos integrantes do PSDB a articulação com
o Legislativo, o que irritou até mesmo quadros do seu partido Novo. Com as lideranças na Assembleia e tendo um ex-
presidente  do PSDB como secretário de governo (Custódio Mattos), Zema trouxe para o seu lado os tucanos, com
quem disputou o segundo turno das eleições.

Além do Novo de Zema - que precisou ser convencido a ir para o bloco da base em vez de ficar na turma dos
independentes- e do PSDB, o bloco governista tem PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS.

Independentes

Um dos blocos chamados independentes, encabeçado pelo PSD, terá o ex-secretário Cássio Soares  (PSD), que
ocupou a pasta de Desenvolvimento Social no governo Antonio Anastasia (PSDB) como líder.

Neste grupo, que se denominou "Liberdade e Progresso, estão o PSL, do presidente  Jair Bolsonaro, PTB, Patriotas,
PRP e DEM, com um total de 20 deputados .

O segundo bloco independente é formado por MDB, PV, PRB, PDT, Podemos e DC, com 20 parlamentares. Ainda não
foi definido o nome e nem o líder.

Oposição

Na oposição, liderada pelo PT, ficaram PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB, somando 16 deputados . Há um prazo de
cinco dias para que a liderança seja indicada e o nome seja definido.

Com a formação dos blocos, os parlamentares iniciam as conversas nesta quinta-feira para a definição das
presidências das 22 comissões permanentes da Casa.

A briga promete ser acirrada principalmente pelas de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Constituição e Justiça e
Administração Pública, consideradas as áreas mais nobres pelas quais passam praticamente todos os projetos de lei.
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Band
Título: Tramitação de projetos na ALMG - 17h10

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Estão tramitando na Assembleia os projetos de lei, de autoria do executivo, que integram a proposta de reforma
administrativa do estado. O primeiro texto foi enviado em regime de urgência e propõe a redução no número de
secretarias, além também de um enxugamento da estrutura interna da secretaria de quase 50% e também a extinção
de cargos comissionados. Esses projetos já foram recebidos em plenário e agora serão encaminhados para análise nas
comissões da casa.
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Band
Título: Comentário de Ricardo Boechat - 17h25

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Boechat fala que a Vale ja tinha constatado em meados do ano, que a barragem de Brumadinho vinha liberando água
em um volume considerável pra fora da barragem. Fala que a Vale foi a luta para conseguir melhoras de aumento de
capacidade de barragem do complexo de Brumadinho, facilidades do governo do Quadrileiro Fernando Pimentel em fim
de gestão, da Assembleia Legislativa  de Minas que tem que explicar suas relações corruptas  com o setor da
mineração.
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Jornal Voz Ativa - Ouro Preto
Título: Parlamentares apresentam demandas em prol de mulheres na ALMG

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Crédito-Willian Dias/ALMG

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus  (PV) , recebeu,
nesta quinta-feira (7/2/19), no Salão Nobre, as parlamentares Ana Paula Siqueira (Rede), Andreia de Jesus (Psol),
Rosângela Reis (Pode), Marília Campos , Beatriz Cerqueira e Leninha  (todas do PT), além de representantes da
sociedade civil para discutir demandas relacionadas ao combate à violência contra as mulheres, dentre outras
questões.

Para a deputada Marília Campos , que presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (criada em julho de
2018), é muito importante contar com o reconhecimento do presidente  da Assembleia para a centralidade da pauta.
"As condições estão criadas para que tenhamos todo o apoio e o envolvimento institucional pretendido", definiu.

As deputadas e demais participantes da reunião solicitaram o encontro a fim de acordar com o presidente  do
Parlamento mineiro um calendário de ações que devem abarcar os quatro anos da 19ª Legislatura. O combate ao
feminicídio e a outras violências terá destaque na agenda, tendo sido escolhido como tema a ser tratado, neste ano, no
Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março.

A Assembleia de Minas  realiza, desde novembro de 2018, reuniões de preparação do evento com a participação de
integrantes de aproximadamente 30 entidades. O mote ,"Sempre vivas, mulheres contra a violência", vai pautar não só
as atividades realizadas no Legislativo estadual como também ato unificado a ser promovido na Praça Sete, no Centro
de Belo Horizonte. "O dia 8 de março vai inaugurar nosso calendário de lutas", afirma Marília Campos .

Agostinho Patrus  sugeriu trazer ao Legislativo o secretário de Estado de Segurança Pública e outros gestores para
que prestem contas sobre as ações de combate à violência e para comprometê-los com as políticas em prol das
mulheres. Ele pretende, ainda, agendar uma reunião com o diretor-geral da ALMG para debater a operacionalização
das atividades.
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Inconfidência FM
Título: Reunião na Associação do Ministério Público - 18h11

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Reunião na Associação do Ministério Público reuniu promotores de Justiça, o deputado estadual Jão Vitor Xavier e
representantes de entidades ambientais. Eles estavam discutindo a reapresentação de um projeto de lei que foi
derrotado em 2016 e que fala sobre novas regras para o licenciamento de barragens. Segundo o deputado João Vítor
Xavier, o estado está gastando R$ 2 milhões por dia com as operações de resgate.
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Itatiaia
Título: Requerimento e homenagem para homens que fizeram e fazem resgate na área de buscas

em Brumadinho - 17h58
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Vários deputados na Assembleia Legislativa  estão recolhendo assinaturas para apresentar requerimento e
homenagem a homens que fizeram e fazem resgate na área de buscas em Brumadinho, onde rompeu a barragem da
Vale. Dentre eles, homens do Corpo de Bombeiros. Alguns deputados  acreditam que os requerimentos serão
unificados para que seja prestado uma homenagem única depois da operação de busca e resgate em Brumadinho.
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Divinews - Divinópolis (MG)
Título: Cleitinho Azevedo (PPS) é base do Governador Romeu Zema; No bloco dos partidos PSDB,

PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS
Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Com a definição dos blocos parlamentares que atuarão na ALMG, os partidos formaram quatro grupos, sendo um de
apoio e outro de oposição ao Executivo, além de dois blocos independentes - Quatro blocos parlamentares vão atuar
na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) neste primeiro ano da 19ª Legislatura. A comunicação foi lida
nesta última quarta-feira (06) durante Reunião Ordinária do Plenário.

A divisão vai influenciar as negociações e votações de projetos e, sobretudo, a composição das comissões
permanentes da Casa, processo que deve ser concluído nos próximos dias.

Base - O Novo, partido do governador Romeu Zema, se junta ao PSDB, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS para
formar a base governista. O bloco, denominado "Sou Minas Gerais", será liderado pelo deputado Gustavo Valadares
(PSDB) e terá 21 parlamentares.

A oposição, liderada pelo PT, terá também os partidos PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB. O bloco, ainda sem
denominação, terá o número mínimo previsto no Regimento Interno, que são 16 deputados . A liderança ainda não foi
indicada. Isso deverá ser feito no prazo de cinco dias.

Foram constituídos, ainda, dois blocos intermediários, que congregam os parlamentares autodenominados
independentes. O primeiro reúne MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC. Ainda sem nome e sem líder definido, esse bloco
terá 20 deputados .

O segundo bloco, chamado "Liberdade e Progresso", será liderado pelo deputado Cássio Soares  (PSD). Além desse
partido, integram o grupo PSL, PTB, Patri, PRP e DEM, com um total também de 20 deputados .

Comissões - Definidos os blocos, os deputados  podem finalizar as negociações em torno da composição e da
presidência das comissões . 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.

Veja, abaixo, a composição dos blocos e o número de deputados em cada partido.
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Itatiaia
Título: Projeto de lei de cortes de privilégio - 17h02

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

A deputada Marília Campos do PT disse agora a pouco em entrevista na Assembleia Legislativa  que acredita que
terá apoio dos colegas para aprovar projetos de lei de corte de privilégios. Ela apresentou projetos que propõe o corte
do auxílio-moradia, o corte do auxílio-paletó recebido no fim e no início do mandato e diárias de viagens recebidas
mensalmente no valor de aproximadamente R$ 6.000 sem necessidade de comprovação de gastos.
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Itatiaia
Título: Projeto de lei estadual que endurece as regras para a construção de barragem de

mineração - 17h02
Editoria: Itatiaia Urgente

Assunto: ALMG
Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

A promotora Andressa Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das promotorias de Meio Ambiente do
Ministério Público de Minas Gerais e o Deputado Estadual João Vítor  Xavier do PSDB concedem neste momento,
entrevista coletiva aqui na sede da Associação Mineira do Ministério Público no Barro Preto. O assunto é o projeto de
lei estadual que endurece as regras para a construção de barragens de mineração, projeto que não foi aprovado na
legislatura passada e que já foi reapresentado nesta atual legislatura na Assembleia mineira.
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Portal EM
Título: PSDB vai liderar base de Zema na ALMG; veja como ficaram os blocos

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Os 77 deputados estaduais se dividiram em quatro blocos na Assembleia Legislativa  e a divisão dos partidos entre
eles foi comunicada em reunião de plenário nessa quarta-feira (6). Com isso, os parlamentares iniciam as conversas
nesta quinta-feira para a definição das presidências das 22 comissões  permanentes da Casa. A briga promete ser
acirrada principalmente pelas de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Constituição e Justiça e Administração
Pública, consideradas as áreas mais nobres pelas quais passam praticamente todos os projetos de lei.

Como antecipou o Estado de Minas, o governador Romeu Zema (NOVO) terá de negociar, além da oposição, com dois
blocos "independentes".

A composição do bloco governista, que se intitulou "Sou Minas Gerais", ficou com 21 parlamentares e teve o deputado
Gustavo Valadares , do PSDB, indicado como líder. O tucano respondia pela liderança da maioria na última
Legislatura, atuando como um dos comandantes da oposição ao governo Fernando Pimentel (PT). Além do Novo de
Zema, que precisou ser convencido a ir para a base em vez de ficar na turma dos independentes, e do PSDB, o grupo
tem PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS.

Um dos blocos chamados independentes, encabeçado pelo PSD, terá o ex-secretário Cássio Soares  (PSD), que
ocupou a pasta de Desenvolvimento Social no governo Antonio Anastasia (PSDB) como líder. Neste grupo, que se
denominou "Liberdade e Progresso, estão o PSL, do presidente  Jair Bolsonaro, PTB, Patriotas, PRP e DEM, com um
total de 20 deputados .

O segundo bloco independente é formado por MDB, PV, PRB, PDT, Podemos e DC, com 20 parlamentares. Ainda não
foi definido o nome e nem o líder.

Na oposição, liderada pelo PT, ficaram PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB, somando 16 deputados . Há um prazo de
cinco dias para que a liderança seja indicada e o nome seja definido.
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GRNews - Pará de Minas
Título: ALMG recebe projetos da reforma administrativa do Estado

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) recebeu, na Reunião Ordinária desta quarta-feira
(6/2/19), mensagens do governador Romeu Zema (Novo) encaminhando dois projetos que integram a proposta de
reforma administrativa do Estado.

O Projeto de Lei (PL) 367/19, que tramitará em regime de urgência, ou seja, com prazos regimentais reduzidos à
metade para dar celeridade à sua análise, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo.

Entre as modificações sugeridas, estão a redução das atuais 21 secretarias de Estado para 12, o enxugamento da
estrutura interna das secretarias em 47% e a extinção de 16% dos cargos em comissão, gratificações e funções
gratificadas.

Serão estas as 12 secretarias de Estado: Planejamento e Gestão; Fazenda; Saúde; Educação; Justiça e Segurança
Pública; Governo; Desenvolvimento Econômico; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento
Social; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cultura e Turismo; e Infraestrutura e Mobilidade.

Escola de Saúde - Já o PL 368/19 incorpora a Escola de Saúde Pública (ESP-MG) à estrutura da Secretaria de Estado
de Saúde, com o objetivo de garantir maior alcance e efetividade no desenvolvimento de políticas públicas referentes
ao ensino, à educação, à pesquisa e ao desenvolvimento institucional e de recursos humanos no Sistema Único de
Saúde (SUS).

Os direitos dos servidores efetivos da atual estrutura da ESP-MG serão mantidos. Os cargos das carreiras de técnico e
analista em Educação e Pesquisa em Saúde serão transferidos para a Secretaria de Estado de Saúde.

Economia - O Governo do Estado ainda enviará à Assembleia, no âmbito da reforma administrativa, a proposta de
extinção de empresas, autarquias e fundações. Ao final da reestruturação do Poder Executivo, a expectativa é de
redução da estrutura estadual de 75 para 57 órgãos.

Com essas medidas, o governo prevê a economia de R$ 235 milhões por ano, atingindo cerca de R$ 1 bilhão em
quatro anos.

Nas mensagens que acompanham os projetos enviados à ALMG, o governador Romeu Zema explica que o estado
crítico das finanças públicas estabelece a necessidade de um novo modelo organizacional do Poder Executivo.

Ainda de acordo com o governador, a reforma também resultará na modernização da estrutura administrativa, com
ganhos de eficiência.

Barragens - Antes do encerramento da reunião, o deputado Sargento Rodrigues  (PTB) informou que requerimento
protocolado na Assembleia para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  sobre o rompimento da
barragem da mineradora Vale em Brumadinho (Região Metropolitana de Belo Horizonte), que tem o parlamentar como
primeiro signatário, já conta com a adesão de 74 deputados .

Ele destacou que a CPI, se instaurada, irá trabalhar para que os responsáveis pela tragédia sejam punidos e para que
sejam adotadas medidas que evitem a ocorrência de novos eventos desse tipo.

A deputada Beatriz Cerqueira  (PT) também pediu a palavra para comunicar que foi protocolada uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) que torna obrigatório o pagamento dos salários e proventos dos servidores estaduais até
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o quinto dia útil do mês. Segundo a proposta, o décimo-terceiro salário deverá ser quitado, integralmente, até o dia 20
de dezembro de cada ano. Beatriz Cerqueira é a primeira signatária da PEC.
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Os Novos Inconfindentes - BH (MG)
Título: Presidente da ALMG fica neutro em relação a Zema - Os Novos Inconfidentes

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O primeiro passo para medir a governabilidade do governo Romeu Zema foi dado. O atual chefe do Executivo terá ao
seu dispor 21 deputados , 11 a menos do que o seu antecessor, Fernando Pimentel (PT). Este ano, a novidade foi a
composição de mais um bloco independente ao Executivo. Eles são O Bloco Parlamentar Liberdade e Progresso e o
encabeçado por MDB, ainda sem nome, cada um com 20 parlamentares.

A oposição, encabeçada pelo PT, terá 15 deputados . O que chama atenção nessa composição é que o PV, sigla do
presidente do Legislativo mineiro, Agostinho Patrus , se manteve na independência. Durante a campanha eleitoral
de 2018, Patrus e Zema estiveram próximos. Para o Zema, o interessante em ter Agostinho em sua base são as
atribuições que possui. Entre elas, a definição sobre os projetos que devem ser votados no Plenário e a abertura de
impeachment contra o governador.
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Divinews - Divinópolis (MG)
Título: Deputados apresentam projeto que susta efeitos de decreto criado por Pimentel que legaliza

bloqueios de repasses financeiros para municípios mineiros
Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados da Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), os recém eleitos, Cleitinho Azevedo (PPS) e
Coronel Sandro  (PSL), elaboraram um Projeto de Lei, que se aprovado pelo plenário, vai sustar os efeitos dos artigos
1º e 2º do decreto 47.296 de 27 de novembro de 2017 que instituiu o Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro
do Estado, que permitia que o ex-governador Fernando Pimentel retivesse, e também o atual Romeu Zema, retenha
recursos que constitucionalmente pertencem aos municípios. Porém, dentro da legalidade do decreto estão ficando
retidos com o Governo de Minas. Provocando com isso uma grave e insustentável crise financeira nas prefeituras - A
aprovação do projeto, segundo os autores, vai propiciar que os municípios mineiros passem a receber os recursos
automaticamente, sem a legalidade que a assinatura do decreto assinado por Pimentel ainda provoca.
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Gazeta de Varginha - MG
Título: Definidos os blocos parlamentares que atuarão na ALMG

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Quatro blocos parlamentares vão atuar na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) neste primeiro ano da
19ª Legislatura. A comunicação foi lida nesta quarta-feira (6/2/19) durante Reunião Ordinária do Plenário.

Essa divisão vai influenciar as negociações e votações de projetos e, sobretudo, a composição das comissões
permanentes da Casa, processo que deve ser concluído nos próximos dias.

Base - O Novo, partido do governador Romeu Zema, se junta ao PSDB, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS para
formar a base governista. O bloco, denominado "Sou Minas Gerais", será liderado pelo deputado Gustavo Valadares
(PSDB) e terá 21 parlamentares.

A oposição, liderada pelo PT, terá também os partidos PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB. O bloco, ainda sem
denominação, terá o número mínimo previsto no Regimento Interno, que são 16 deputados . A liderança ainda não foi
indicada. Isso deverá ser feito no prazo de cinco dias.

Foram constituídos, ainda, dois blocos intermediários, que congregam os parlamentares autodenominados
independentes. O primeiro reúne MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC. Ainda sem nome e sem líder definido, esse bloco
terá 20 deputados .

O segundo bloco, chamado "Liberdade e Progresso", será liderado pelo deputado Cássio Soares  (PSD). Além desse
partido, integram o grupo PSL, PTB, Patri, PRP e DEM, com um total também de 20 deputados .

Comissões - Definidos os blocos, os deputados  podem finalizar as negociações em torno da composição e da
presidência das comissões . 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.

Veja, abaixo, a composição dos blocos e o número de deputados em cada partido.

Bloco governista

Sou Minas Gerais

Bloco de oposição Bloco independente Bloco independente

Liberdade e Progresso

Líder: Gustavo Valadares (PSDB) Líder ainda não indicado Líder ainda não indicado Líder: Cássio Soares (PSD)

PSDB - 7 deputados

PSC - 3 deputados

Novo - 3 deputados
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Avante - 2 deputados

SD - 2 deputados

PPS - 1 deputado

PP - 1 deputado

PSB - 1 deputado

PHS - 1 deputado

PT - 10 deputados

PR - 2 deputados

Rede - 1 deputado

Psol - 1 deputado

Pros - 1 deputado

PCdoB - 1 deputado

MDB - 7 deputados

PV - 5 deputados

PRB - 3 deputados

PDT - 2 deputados

Pode - 2 deputados

DC - 1 deputado

PSD - 7 deputados

PSL - 6 deputados

PTB - 3 deputados

Patri - 2 deputados

PRP - 1 deputado

DEM - 1 deputado

21 parlamentares 16 parlamentares 20 parlamentares 20 parlamentares
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Da Redação

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), apresentou seu plano de reforma administrativa para o Estado na
terça-feira, 5. Dois dos projetos de lei referente às mudanças já chegaram, em regime de urgência, à Assembleia
Legislativa , para votação dos deputados  estaduais. A expectativa do governo é de economizar R$ 1 bilhão ao longo
dos quatro anos de mandato.

Dentre as medidas previstas está a redução de secretarias, empresas, autarquias e fundações. O projeto foi
apresentado juntamente com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, e o secretário de Fazenda,
Gustavo Barbosa.

- Estamos aqui para comunicar que estamos enviando para a Assembleia Legislativa  o nosso primeiro projeto, que é
exatamente aquele que trata da reforma administrativa. E, como não podia ser diferente, essa lei visa reduzir custos e
aumentar a eficiência do Estado. Posso afirmar que, nesses primeiros 30 dias de governo, nós já conseguimos, para o
meu mandato, uma economia de R$ 1 bilhão - explicou o governador.

O anúncio foi feito em coletiva durante a última terça-feira, 6.

Projetos

O Projeto de Lei (PL) 367/19, que tramitará em regime de urgência, ou seja, com prazos regimentais reduzidos à
metade para dar celeridade à sua análise, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo.

Além deste há o PL 368/19 que incorpora a Escola de Saúde Pública (ESP-MG) à estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde (SES), com o objetivo de garantir maior alcance e efetividade no desenvolvimento de políticas públicas
referentes ao ensino, à educação, à pesquisa e ao desenvolvimento institucional e de recursos humanos no Sistema
Único de Saúde (SUS).

Entre as modificações sugeridas, estão a redução das atuais 21 secretarias de Estado para 12, o enxugamento da
estrutura interna das secretarias em 47% e a extinção de 16% dos cargos em comissão, gratificações e funções
gratificadas.

Fora os dois projetos, o Governo do Estado ainda enviará à Assembleia, no âmbito da reforma administrativa, a
proposta de extinção de empresas, autarquias e fundações. Ao final da reestruturação do Poder Executivo, a
expectativa é de redução da estrutura estadual de 75 para 57 órgãos.

Redução

Para conseguir o resultado esperado, uma das ações para cortar os gastos é a redução de secretarias. O projeto de lei
prevê a mudança de 21 para 12 pastas, sendo elas: Planejamento e Gestão; Fazenda; Saúde; Educação; Justiça e
Segurança Pública; Governo; Desenvolvimento Econômico; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Desenvolvimento Social; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cultura e Turismo; e Infraestrutura e Mobilidade.

Outra medida prevista é o enxugamento de cargos dentro das secretarias. Segundo o anúncio, a estrutura interna das
pastas deve ser reduzido em 47%, cortando subsecretarias, superintendências, diretorias e assessorias. Já a estrutura
estadual deve ter o número de órgãos reduzidos de 75 para 57. Com essas e outras medidas, o governo estadual deve
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obter uma economia anula de R$235 milhões anualmente e chegando a R$ 1 bilhão ao fim dos quatros de mandato.

O governo espera, num primeiro momento, reduzir em 16% o número de cargos em comissão, gratificações e funções
gratificadas. Posteriormente, as fundações, autarquias e empresas estatais seriam reestruturadas.

Situação

Romeu Zema afirmou esperar a aprovação da reforma, esperando que os parlamentares reconheçam a necessidade
dos cortes devido a crise financeira do estado.

- Estou bastante confiante em relação à posição da Assembleia Legislativa . Os 77 deputados  que representam o
Estado, e que conhecem todas as cidades, sabem perfeitamente da situação em que Minas se encontra. Vejo que não
tem como fazer diferente, nosso Estado se tornou inviável. A proposta de Orçamento que foi enviada pela gestão
anterior de R$ 11,5 bilhões de déficit não corresponde à realidade, isso aí vai se aproximar de R$ 15 bilhões do déficit
projetado para o ano de 2019 - declarou Zema.

Segundo o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, a redução do tamanho da máquina estatal trará uma maior
eficiência aos cidadãos.

- O Estado fica menor e fica mais eficiente, de forma a prestar um serviço mais rápido para o contribuinte mineiro -
afirmou.

Já o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, afirmou que esse ser o primeiro projeto enviado a Assembleia para
votação é também uma atitude simbólica.

- A primeira coisa que o cidadão pensa é como o Estado arrumado vai conseguir prestar o melhor serviço para o
cidadão. A otimização da administração, várias secretarias se juntando, reduzindo estrutura, já é um grande avanço.
Ter isso como primeiro projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa  é simbólico, mostra que estamos
comprometidos com a redução da máquina pública - disse.
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Após a catástrofe em Brumadinho, o deputado estadual Cristiano Silveira  (PT) protocolou o Projeto de Lei
5.511/2019, que pretende extinguir as cerca de 400 barragens de rejeitos de minério presentes em Minas Gerais. Em
um Estado no qual 56% das cidades dependem da mineração, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a intenção do parlamentar é tentar evitar tragédias como as de Brumadinho e Mariana.

A principal ideia do PL, protocolado no dia 30 de janeiro, é acabar definitivamente com barragens usadas para reter
resíduos de minério - a medida vale para estruturas a montante e a jusante e demais reservatórios de resíduos
minerais. Pelo projeto, as barragens ainda operantes teriam dois anos para se adaptar, enquanto as estruturas
inutilizadas teriam prazo de um ano.

"A proposta é que as mineradoras não utilizem mais barragens para guardar rejeitos da atividade mineral. Quando você
impede as barragens de rejeito, cria uma condição infinitamente mais segura para a atividade de mineração. Queremos
acabar com armazenamento de resíduos com água e fazer um processo de descomissionamento das barragens
(integração da estrutura à natureza)", avalia o deputado petista.

Como alternativa, o PL propõe que as empresas se adequem às novas tecnologias, como o empilhamento a seco,
técnica utilizada em larga escala em países como o Chile, que proibiu a utilização de barragens a montante e jusante
ainda na década de 1970, devido a uma série de graves catástrofes. "Em uma reunião recente, a Samarco informou,
inclusive, que já tem tecnologias mais eficientes à disposição. Vamos ver como serão usadas e se serão", diz
Cristiano Silveira . Procurada, a Samarco não retornou à reportagem. A Vale, responsável pela barragem 1 Mina
Córrego do Feijão, que deixou 150 mortos em Brumadinho, também não respondeu se estuda o uso de novas
tecnologias.

O engenheiro Dionísio Franco, responsável por elaborar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) para barragens, ainda em 1993, diz que a proposta pode ajudar a prevenir tragédias, mas deve ser
implementada gradualmente.

"Certamente, haverá resistência das mineradoras, porque, hoje, o modelo a montante e jusante é mais barato. A
proposta deve dar um tempo razoável para adaptação, dois anos é razoável, mas talvez não sirva para todas as
empresas", diz o engenheiro.

Como as 22 comissões  da Assembleia ainda não foram formadas, por enquanto o PL ainda não tem data para ser
apreciado na Casa.

Votação da reforma administrativa pode demorar até 45 dias

Protocolado ontem na Assembleia Legislativa , o Projeto de Lei 367/2019, que trata da reforma administrativa do
Estado, pode ser apreciado no Plenário apenas daqui a 45 dias. Anunciada na última terça-feira pelo governador
Romeu Zema (Novo), a reforma administrativa prevê a redução de 47% dos gastos com as secretarias e uma economia
de R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos.

Caso o projeto tramite em regime de urgência, como solicitado pelo governador, a previsão é que seja votado em um
prazo de, no mínimo, duas semanas. Pelas normas da Casa, no entanto, os deputados  têm até 45 dias para levar a
proposta ao plenário - a contar da publicação no "Diário Legislativo", que deve ser feita hoje.

Segundo o rito da Assembleia, a reforma administrativa irá passar por três comissões : Constituição e Justiça (CCJ),
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Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Após análise nas comissões , o PL é encaminhado
ao plenário para apreciação em primeiro turno. Nesta fase, é necessário quórum de 26 deputados  para discussão e
de 39 parlamentares para votação. Para aprovação, basta maioria simples.

O servidor do Estado ainda vai ter que esperar uma semana para começar a receber o salário referente a janeiro. Por
meio de redes sociais, o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, anunciou ontem a escala de pagamento.

A primeira parcela será quitada na próxima quarta-feira (13), quando serão pagos até R$ 2 mil para todas as categorias
e até R$ 3 mil para os servidores da saúde e da segurança pública.A segunda parcela sairá em 25 de fevereiro,
quitando o restante dos salários.

O mesmo formato será mantido para o mês que vem, nos dias 13 e 26.
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O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou na noite dessa quarta-feira (6) que por enquanto não tem como
nomear novos profissionais para a área de segurança pública. As dificuldades de caixa são as justificativas apontadas
por ele. Em postagem nas redes sociais Zema afirmou que o atual concurso não foi cancelado, mas prorrogado por
mais dois anos.

Um grupo de pessoas que fizeram concurso no meio do ano passado para ingressar na Polícia Militar tem pressionado
o governo para que ocorram as nomeações.

"Seria uma irresponsabilidade nomear novos profissionais enquanto essa situação não for resolvida. O concurso para
soldados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do Estado ainda não teve o resultado final divulgado
e, portanto, não foi homologado. As datas de início dos dois cursos exigidos foram postergadas por um período de 12
meses", afirmou na postagem.

Ainda de acordo com Zema, a situação financeira do estado inviabiliza neste momento que o efetivo seja ampliado e
pediu "apoio e união" para o estado possa superar a atual condição.

"Quero esclarecer que a segurança é uma das prioridades do meu governo e entendo a urgência que temos por um
contingente maior de policiais para a proteção dos mineiros. Contudo assumimos um estado falido, sem condições de
honrar compromissos importantes como salários e repasses", declarou.

Nessa quarta-feira o governo de Minas enviou à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais o projeto de reforma
administrativa que pretende enxugar a estrutura de secretarias do estado e espera economizar. Na postagem Zema
destaca a medida, anunciada por ele nessa terça-feira, como uma das que estão sendo pensada para tentar resolver a
falta de recursos em caixa.

"Estamos trabalhando arduamente e apresentamos uma proposta de Reforma Administrativa à ALMG para
reerguermos Minas Gerais o mais rápido possível. O apoio e a união de todos os mineiros são fundamentais para que
nosso estado volte a crescer", postou.

Com Estado de Minas
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'Deputado, o senhor já foi presidente  da Comissão de Minas e agora tem muitas sugestões. Por que não apresentou
antes'? A pergunta foi feita pela repórter Edilene Lopes ao deputado Gil Pereira (PP), ex- presidente da Comissão
de Minas e Energia da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), durante entrevista sobre a atuação dos
parlamentares mineiros em questões relativas a barragens. Gil Pereira  é a favor da criação de CPI para apurar as
causas do crime socioambiental de Brumadinho. No entanto, quando presidiu a comissão, não pediu a abertura de CPI
para investigar a tragédia de Mariana.

O deputado avalia que a ALMG não tem responsabilidade pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Ao responder
o questionamento da jornalista, foi evasivo. Disse que a 'Assembleia é um processo'.

"Não quero culpar ninguém. Quero que seja apurado (a tragédia de Brumadinho), os culpados seja (sic)... agora, você
vim (sic) falar que deputados é culpado (sic) pelo rompimento da barragem".

OUÇA AQUI A ENTREVISTA COMPLETA!

Gil Pereira está entre os deputados -os outros foram Tadeu Martins Leite (MDB) e Thiago Cota  (MDB)- que
votaram, em 2016, contra o Projeto 'Mar de Lama Nunca Mais', iniciativa que endurece regras para licenciamento
ambiental e fiscalização de barragens no Estado.

Agora, após a tragédia de Brumadinho, Gil Pereira  fala até em trabalhar sábado e domingo para promover as
mudanças necessárias e garantir a segurança das barragens no estado.

CPI

A aceitação do pedido de criação da CPI da Mineração na ALMG deve ficar para a semana que vem, assim que os
líderes dos blocos indicarem os membros das comissões  o que inclui as permanentes e a Comissão Parlamentar de
Inquérito, se for criada. Três pedidos foram protocolados: um do deputado Sargento Rodrigues  (PTB), outro do
deputado Wilson Batista (PSD) e um terceiro por Beatriz Cerqueira (PT).
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Era muito claro que voltaria a acontecer. Em julho do ano passado, afirmei na reunião da Comissão de Minas e
Energia que novas tragédias aconteceriam. Nos últimos quatro anos, a Assembleia Legislativa abriu uma
comissão especial  das barragens que culminou com a apresentando do Projeto de lei 3676/2016. Este relatório já
continha algumas melhorias importantes para a segurança das barragens no Estado. O trabalho tinha a melhor das
intenções para melhorar a situação da segurança das barragens de Minas Gerais.

Durante o período de tramitação do projeto, ele também passou pela Comissão de Minas e Energia , que presidia
naquele momento. Tínhamos uma manifestação pública do Ministério Público de 52 ONGs de atuação ambiental, além
do Ibama, por meio da Superintendência do Estado, de que o projeto que chegava à Comissão não atendia a todas as
demandas de segurança para as barragens. Trabalhamos, então, de forma coletiva para construir um projeto que
atendesse às demandas do Estado.

Durante oito meses, convivemos com os promotores que cuidaram do caso de Mariana e absorvemos o conhecimento
que eles tiveram com a tragédia. Acolhemos todas as sugestões apresentadas pelo Ibama, contamos com o trabalho
da equipe técnica da Assembleia, dialogamos com ONGs que representam os movimentos de atingidos, de moradores
do entorno de barragens, dos movimentos ambientais e sociais. Tivemos, ainda, a participação direta da sociedade e
da comunidade. O meu papel nesse processo foi de mediar todos os setores e apresentar essas ideias.

O projeto apresentava quatro pontos fundamentais. O primeiro é obrigar as mineradoras a não trabalharem com um
método mais barato, mas sim com as alternativas tecnológicas mais seguras e modernas. O segundo ponto é proibir o
alteamento das barragens. O terceiro, garantir que as barragens não sejam construídas acima de cidades inteiras. O
quarto é o endurecimento na liberação das licenças ambientais e do processo de fiscalização. Caso esses pontos não
sejam incluídos na legislação, nada será resolvido e poderemos acordar, a qualquer momento, com outra tragédia das
mesmas proporções ou ainda maior.

O assunto é grave e precisa ser encarado com seriedade pela Assembleia, pelo Governo do Estado e pela Presidência
da República. Precisamos construir uma proposta coletiva, que permita o desenvolvimento econômico de forma
sustentável, assegurando a segurança da população, a defesa da vida e do meio ambiente. Essa construção é
necessária e nos dará oportunidade de corrigir muitos problemas para o futuro do nosso Estado. Talvez este seja o
grande desafio que este Parlamento terá nos próximos quatro anos.

(*) Deputado estadual pelo PSDB
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Deputados da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) se reuniram ontem, 6, com representantes do
Exército Brasileiro para tratar da participação da instituição na construção e restauração de ferrovias no território
mineiro. De acordo com o coronel Helton Andrade, comandante do 2º Batalhão Ferroviário, o Exército está pronto para
ajudar nesse trabalho.

O Batalhão Ferroviário foi fundado, segundo o coronel Helton, em 1938, no estado de Santa Catarina. Atualmente, está
sediado em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ainda de acordo com ele, nos seus primeiros 50 anos de existência, os
membros do Batalhão construíram 300 quilômetros de ferrovias e outros 700 quilômetros foram restaurados em seis
estados do país, inclusive em Minas Gerais.

Dada a predominância das rodovias no país, porém, desde a década de 1990 o grupo estaria atuando primordialmente
com rodovias. Mas, de acordo com coronel Helton, eles estão prontos para ajudar na retomada das ferrovias. Uma das
dificuldades citadas por ele é a forma de pagamento dos serviços, pois são necessários gastos com equipamentos e
materiais, por exemplo.

O Exército, segundo ele, é pago por esses serviços na forma de créditos da União, que funcionam, como ele explicou,
como cheques que podem ser repassados a terceiros. A Emenda Constitucional Federal 95, de 2016, conhecida à
época da sua votação no Congresso como PEC do Teto dos Gastos, limitou esses valores por 20 anos.

Por outro lado, estados e municípios fazem seus pagamentos em dinheiro, o que não poderia ser recebido pelo
Exército e, portanto, inviabilizaria os repasses.

ALMG discutiu questão ferroviária em comissão extraordinária

O deputado coronel Henrique (PSL) e a deputada Marília Campos  (PT) disseram que a parceria com o Exército
será positiva para avançar na melhoria do transporte sobre trilhos em Minas Gerais. A deputada Marília Campos
lembrou que a ALMG tem sido palco para muitos debates sobre isso pelo menos desde o ano passado, quando
funcionou a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras.

Ela disse que, em 2018, conseguir adiar as renovações das concessões das linhas ferroviárias foi uma vitória e que
agora é preciso dar continuidade aos debates. O deputado João Leite  (PSDB) afirmou que esses debates terão
continuidade mesmo com o fim da comissão extraordinária, seja com a constituição de outra comissão, seja pela
discussão da pauta no âmbito da Comissão de Comunicação, Transporte e Obras Públicas.

A representante da unidade ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Vânia Silveira
de Pádua, disse que o órgão será também parceiro na luta pela ampliação da malha ferroviária de Minas Gerais.
Segundo ela, tratativas com o Ministério do Turismo têm sido feitas para ativar linhas turísticas no estado.

Multas

Membros da sociedade civil envolvidos com a questão ferroviária também estiveram presentes no encontro e relataram
dificuldades e urgências com relação a diversos trechos ferroviários do Estado. Eles salientaram que empresas como a
mineradora Vale devem altas somas de dinheiro em multas não pagas e que essa verba precisa ser cobrada e
revertida também para o transporte ferroviário.
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Durante a reunião, foram pontuados os diversos atrasos no cronograma de obras da rodovia, especialmente no trecho
de Divinópolis e, também, a polêmica construção da trincheira do Centro Industrial Coronel Jovelino Rabello.

Em visita, nesta quarta-feira (6), na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, o presidente  da Associação Comercial
Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (Acid), Léo Gabriel, acompanhado do deputado estadual Fábio
Avelar  (Avante) e do vereador Josafá Anderson de Oliveira (PPS), apresentou várias demandas da MG-050 ao novo
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, Marco Aurélio de Barcelos Silva.

Durante a reunião, foram pontuados os diversos atrasos no cronograma de obras da rodovia, especialmente no trecho
de Divinópolis e, também, a polêmica construção da trincheira do Centro Industrial Coronel Jovelino Rabello. Na
oportunidade, ficou acertado a vinda do Secretário Marco Aurélio em Divinópolis para acompanhar as obras do trevo de
acesso à Avenida JK, conhecer os gargalos do anel rodoviário e o péssimo acesso ao bairro Icaraí e Centro Industrial.
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O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou na noite da última quarta-feira, 6, que por enquanto não há
como nomear novos profissionais para a área de segurança pública no estado. As dificuldades de caixa são as
justificativas apontadas por ele. Em postagem nas redes sociais, Zema afirmou que o atual concurso não foi cancelado,
mas prorrogado por mais 12 meses.

Um grupo de pessoas que fizeram concurso no meio do ano passado para ingressar na Polícia Militar tem pressionado
o governo para que ocorram as nomeações.

"Seria uma irresponsabilidade nomear novos profissionais enquanto essa situação não for resolvida. O concurso para
soldados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do Estado ainda não teve o resultado final divulgado
e, portanto, não foi homologado. As datas de início dos dois cursos exigidos foram postergadas por um período de 12
meses", afirmou na postagem.

Ainda de acordo com Zema, a situação financeira do estado inviabiliza neste momento que o efetivo seja ampliado e
pediu "apoio e união" para o estado possa superar a atual condição.

"Quero esclarecer que a segurança é uma das prioridades do meu governo e entendo a urgência que temos por um
contingente maior de policiais para a proteção dos mineiros. Contudo assumimos um estado falido, sem condições de
honrar compromissos importantes como salários e repasses", declarou.

O governo de Minas enviou à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais o projeto de reforma administrativa que
pretende enxugar a estrutura de secretarias do estado e espera economizar. Na postagem, Zema destaca a medida,
anunciada por ele nessa terça-feira, como uma das que estão sendo pensada para tentar resolver a falta de recursos
em caixa.

"Estamos trabalhando arduamente e apresentamos uma proposta de Reforma Administrativa à ALMG para
reerguermos Minas Gerais o mais rápido possível. O apoio e a união de todos os mineiros são fundamentais para que
nosso estado volte a crescer", postou.

Pessoal, tenho recebido questionamentos a respeito dos concursos, principalmente sobre o concurso 6/2018, de 29 de
junho...
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capitais
A Caixa Econômica Federal não pagou as últimas parcelas, de 2019, dos contratos de patrocínio com dezenas de
clubes pelo Brasil. Da mesma forma, também não quitou, até agora, a parcela de janeiro de ao menos parte dos
patrocínios vigentes até 2020 com entidades como ligas e confederações de esportes olímpicos e paraolímpicos. A
situação vem gerando apreensão nos clubes, que temem não receber, e nas entidades, receosas com o futuro.
Procurada, a Caixa não quis comentar o caso.

Nos primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro (PSL), o ministro da Economia Paulo Guedes anunciou que a Caixa
abandonaria a estratégia comercial de patrocinar clubes de futebol. Vigente desde 2012, o modelo patrocinou 25 clubes
em 2018, a um custo de R$ 127 milhões. Outros R$ 48 milhões foram investidos em esportes olímpicos, o que
corresponde a cerca de 25% da verba publicitária da Caixa.

Além disso, em dezembro, o TCU colocou uma série de dificuldades na renovação de patrocínios estatais e proibiu
renovações por mais de cinco anos. A Caixa então passou a informar os clubes de que nem abriria conversas para
novos contratos. Hoje, apenas Botafogo (até este mês) e Sport (até maio) têm acordos vigentes.

"Eles estão fazendo um pente-fino nos contratos, buscando pequenas cláusulas que nunca foram utilizadas, para
arrastar o pagamento", explicou um dirigente, que não quer ser identificado. "Eles colocaram todas as dificuldades
contratuais possíveis. Falta isso, falta aqui", comentou outro. As reclamações são praticamente as mesmas entre todos
os clubes.

Ainda segundo dirigentes, Caixa admitiu informalmente para alguns clubes, ao ter seus argumentos rebatidos, que está
segurando os pagamentos por uma "política de governo". Outros clubes foram informados pelo banco estatal de que
não receberão o valor previsto em contrato. A Caixa até topa vir a pagar no futuro, mas um valor inferior, alegando não
cumprimento de clausulas contratuais.

Os contratos de patrocínio da Caixa têm modelo de prestação de serviço. A estatal paga um montante e em troca os
clubes oferecem exposição, que precisa atingir um patamar mínimo. Essa exposição é auferida por pesquisa feita pela
Ibope/Repucom. Há clubes que apresentaram relatório com exposição de mídia que equivale a 10 vezes o valor do
contrato, ou mais.

Quem não recebeu

O não pagamento da última parcela do contrato foi revelada inicialmente pelo deputado estadual Alencar da Silveira
Júnior  (PDT), conselheiro do América-MG, que disse ao jornal mineiro O Tempo que os três grandes clubes de Minas
estavam sem receber da Caixa. A reportagem do UOL Esporte conversou com dirigentes de mais de uma dezena de
clubes que foram patrocinados pela estatal até dezembro e a maior parte deles confirmou os atrasos.

Em Minas Gerais, o Atlético-MG tem a receber R$ 3,5 milhões. O Cruzeiro, cerca de R$ 4 milhões (os dois clubes têm
contratos idênticos, de R$ 10 milhões, mas o Cruzeiro teve uma bonificação de R$ 800 mil pelo título da Copa do
Brasil). Dos R$ 4 milhões do contrato, o América-MG ainda é credor de R$ 1,2 milhão.

No Rio, o Vasco ainda precisa receber R$ 5 milhões da Caixa, relativos a 2017, mas o clube cruzmaltino tem uma
situação peculiar: por ter ficado meses sem a Certidão Negativa de Débito (CND), passou meses sem receber recursos
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federais.

Presidente  do Fortaleza, Marcelo Paz diz que o clube já apresentou todas as contrapartidas previstas em contrato,
mas que não recebeu o pagamento final. Paysandu, Sampaio Corrêa, CSA, Coritiba, Vitória, Sport, Atlético-GO, Vila
Nova e Goiás também afirmam que não receberam, enquanto que Guilherme Bellintani, presidente  do Bahia, alega
que o prazo pelo seu contrato é o fim de fevereiro. "Não acho que a Caixa esteja em falta", disse ao UOL Esporte.

Entidades

Diferentemente dos clubes, que já encerraram a relação com a Caixa, entidades esportivas como as ligas de basquete
masculino e feminino e as confederações de atletismo e ginástica, além do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
seguem com contratos vigentes até 2020. Alegando confidencialidade contratual, eles não comentam publicamente,
mas ao menos parte deles também não recebeu a parcela prevista para janeiro.

Considerada "boa pagadora", a Caixa nunca havia atrasado o pagamento, confidenciou um dirigente à reportagem.
Mas, em janeiro, o banco estatal reforçou os procedimentos burocráticos, de forma a justificar, juridicamente, o atraso
no pagamento. O real motivo pelos atrasos, de acordo com duas fontes, porém, é uma determinação vinda da diretoria
de marketing.

"Ele estão esperando a nomeação da nova diretora de marketing. O atual sabe que vai sair e não está autorizando
nenhum pagamento. A nova diretora deve ter seu nome publicado agora, já era para ter sido semana passada, a gente
acredita que assim que ela entrar e dar pé, ela pague tudo", comentou um dirigente.

Em nota, a Caixa não quis comentar o caso. "A Caixa informa que assuntos relativos aos patrocínios e seus
desdobramentos são tratados diretamente com proponentes ou patrocinados", respondeu, sucintamente, o banco, ao
ser procurado pela reportagem.

* Colaboraram Marcello De Vico, Thiago Fernandes, Enrico Bruno e Bruno Braz
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Zema aresenta reforma administrativa

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e os secretários de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, e de
Fazenda, Gustavo Barbosa, apresentaram nesta terça-feira (5/2), em entrevista coletiva, na Cidade Administrativa, o
projeto de lei da reforma administrativa, que será enviado em regime de urgência à Assembleia Legislativa  para
apreciação dos deputados  estaduais. A proposta prevê economia de R$ 1 bilhão em quatro anos com, entre outras
medidas, a redução de secretarias, empresas, autarquias e fundações.

"Nós estamos aqui hoje para comunicar que estamos enviando para a Assembleia Legislativa  o nosso primeiro
projeto, que é exatamente aquele que trata da reforma administrativa. E, como não podia ser diferente, essa lei visa
reduzir custos e aumentar a eficiência do Estado. Posso afirmar que, nesses primeiros 30 dias de governo, nós já
conseguimos, para o meu mandato, uma economia de R$ 1 bilhão", afirmou o governador.

A proposta prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas. Serão elas: Planejamento e Gestão; Fazenda;
Saúde; Educação; Justiça e Segurança Pública; Governo, Desenvolvimento Econômico; Meio Ambiente; Impacto
Social, Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cultura e Turismo; e Infraestrutura e Mobilidade.

A economia anual esperada com a reforma é de R$ 235 milhões, alcançando R$ 1 bilhão ao fim de quatro anos. Ela
será atingida devido à extinção de empresas, autarquias e fundações, medida que será enviada posteriormente ao
Legislativo estadual, além do corte de cargos de comissão e do ganho de eficiência com a fusão das pastas. Dessa
forma, ao final da reforma, haverá ainda a redução da estrutura estadual de 75 para 57 órgãos.

A reforma administrativa determina ainda o enxugamento da estrutura interna das secretarias em 47%, considerando o
corte de subsecretarias, superintendências, diretorias e assessorias.

Já os cargos em comissão, gratificações e funções gratificadas serão reduzidos em aproximadamente 1.700, o que
representa 16% neste primeiro momento, considerando apenas o novo quadro de secretarias. Um patamar maior será
atingido na segunda etapa da reforma, ao reestruturar as fundações, autarquias e empresas. A proposta foi construída
em parceria com a Organização das Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Comunitas.

O governador Romeu Zema disse estar otimista quanto a aprovação do texto, uma vez que os parlamentares têm
conhecimento da situação das contas estaduais.

"Estou bastante confiante em relação à posição da Assembleia Legislativa . Os 77 deputados  que representam o
Estado, e que conhecem todas as cidades, sabem perfeitamente da situação em que Minas se encontra. Vejo que não
tem como fazer diferente, nosso Estado se tornou inviável. A proposta de Orçamento que foi enviada pela gestão
anterior de R$ 11,5 bilhões de déficit não corresponde à realidade, isso aí vai se aproximar de R$ 15 bilhões do déficit
projetado para o ano de 2019", completou Romeu Zema.

O secretário de Planejamento, Otto Levy, ressaltou que, além da economia de R$ 1 bilhão em quatro anos, o Estado
ficará mais eficiente. "O Estado fica menor e fica mais eficiente, de forma a prestar um serviço mais rápido para o
contribuinte mineiro", pontuou.

O secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, destacou que a otimização de gastos tem como objetivo melhorar a
prestação de serviços para a população. "A primeira coisa que o cidadão pensa é como o Estado arrumado vai
conseguir prestar o melhor serviço para o cidadão. A otimização da administração, várias secretarias se juntando,
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reduzindo estrutura, já é um grande avanço. Ter isso como primeiro projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa
é simbólico, mostra que estamos comprometidos com a redução da máquina pública", disse
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Além de Gustavo Valadares , que vai comandar o bloco governista, o governador tem na liderança de governo Luiz
Humberto
Os 77 deputados estaduais se dividiram em quatro blocos na Assembleia Legislativa  e a divisão dos partidos entre
eles foi comunicada em reunião de plenário nessa quarta-feira (6). Com isso, os parlamentares iniciam as conversas
nesta quinta-feira para a definição das presidências das 22 comissões  permanentes da Casa. A briga promete ser
acirrada principalmente pelas de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Constituição e Justiça e Administração
Pública, consideradas as áreas mais nobres pelas quais passam praticamente todos os projetos de lei.

Como antecipou o Estado de Minas, o governador Romeu Zema (NOVO) terá de negociar, além da oposição, com dois
blocos "independentes".

A composição do bloco governista, que se intitulou "Sou Minas Gerais", ficou com 21 parlamentares e teve o deputado
Gustavo Valadares , do PSDB, indicado como líder. O tucano respondia pela liderança da maioria na última
Legislatura, atuando como um dos comandantes da oposição ao governo Fernando Pimentel (PT).

O também tucano Luiz Humberto Carneiro  já havia sido indicado como líder de governo e teve o nome oficializado
em comunicado ao Legislativo.

Além do Novo de Zema - que precisou ser convencido a ir para o bloco da base em vez de ficar na turma dos
independentes- e do PSDB, o grupo tem PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS.

Independentes

Um dos blocos chamados independentes, encabeçado pelo PSD, terá o ex-secretário Cássio Soares  (PSD), que
ocupou a pasta de Desenvolvimento Social no governo Antonio Anastasia (PSDB) como líder.

Neste grupo, que se denominou "Liberdade e Progresso, estão o PSL, do presidente  Jair Bolsonaro, PTB, Patriotas,
PRP e DEM, com um total de 20 deputados .

O segundo bloco independente é formado por MDB, PV, PRB, PDT, Podemos e DC, com 20 parlamentares. Ainda não
foi definido o nome e nem o líder.

Oposição

Na oposição, liderada pelo PT, ficaram PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB, somando 16 deputados . Há um prazo de
cinco dias para que a liderança seja indicada e o nome seja definido.
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Na primeira reunião plenária de 2019, o deputado estadual Douglas Melo  foi surpreendido com uma decisão do
Governo de Minas de suspender as nomeações dos aprovados no último concurso público da Polícia Militar.

O edital previa o preenchimento de 1560 vagas. Muitos aprovados já estavam realizando testes físicos e nos trâmites
para a posse que aconteceria em primeiro de fevereiro. Alguns já de mudança do interior do Estado para Belo
Horizonte. Em plenário, Douglas Melo pediu que o Governo de Minas reveja a decisão imediatamente.

Em seu discurso no plenário da Assembleia Legislativa , Douglas Melo  ressaltou a importância da nomeação dos
aprovados no concurso para o combate a criminalidade no Estado.

"A suspensão da convocação dos aprovados vai custar muito caro para o Governo e muito caro para o interior. Belo
Horizonte é a cidade que tem o melhor número de policiais por habitante, enquanto o interior vem sofrendo com a
explosão de caixas eletrônicos, assaltos na zona rural, cidades que podem ser muito prejudicadas em não receber
policiais. Peço ao Governo de Minas que repense a decisão. É um gasto que pode sair muito mais caro. Poderemos
colocar a vida de mineiros em risco, principalmente interior", disse Douglas Melo .

Por Ascom do deputado Douglas Melo
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Parte dos deputados que compõem o colegiado viajam nesta sexta-feira, às 6h, em voo da Força Aérea Brasileira
Os membros da Comissão Externa das Barragens da Câmara dos Deputados , criada na semana passada para
acompanhar a situação da barragem de Brumadinho, participam de uma reunião técnica, Câmara Municipal da cidade,
nesta sexta, para ouvir autoridades que trabalham na operação de busca e investigação da tragédia.

Parte dos deputados  que compõem o colegiado viajam nesta sexta-feira, às 6h, em voo da Força Aérea Brasileira
(FAB), para Brumadinho. Alguns dos parlamentares optaram por viajar as próprias custas, ainda na noite desta quinta.

O deputado Zé Silva (SD-MG) é o coordenador do grupo. Fazem parte do colegiado, ainda, os deputados  mineiros
Zé Vitor (PMN-MG), Subtenente Gonzaga (PDT-MG), Newton Cardoso Jr (MDB-MG), Júlio Delgado (PSB-MG) e Lucas
Gonzalez (Novo-MG).

Além deles, participam da visita o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o governador Romeu Zema, o presidente
da ALMG, Agostinho Patrus  (PV), o procurador geral de Justiça de MG, Antônio Sérgio Tonet e outras autoridades
de Minas.
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Vamos falar de quem voltou das férias há algum tempo e que já assumiu a sua cadeira de parlamentar e agora
começou a articular a formação de blocos, os deputados estaduais. Quais são os blocos que foram formados na
Assembleia Legislativa e com os quais terá de lidar o governador Romeu Zema?
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Conversa de Redação - A Vale ganha mais tempo para analisar medidas de reparação aos atingidos pelo desastre que
deixou até agora 150 mortos. Junior Moreira comenta que vai pegar um exemplo próximo que é de Mariana em 2015,
tem alguma coisa efetivamente feita no local? Tem algum acordo assinado que foi cumprido? Alguém recebeu algum
dinheiro? No Brasil as coisas são feitas desse jeito. Eduardo Costa diz que é um filme de horror que não chega ao fim.
Eduardo comenta que conversou com Maria Teresa Corujo e diz estar convencido de que estamos com o foco errado,
a Vale devia estar no Rio , quem devia cuidar da Estação do Conhecimento a prefeitura com apoio do governo do
estado.  Junior Moreira comenta sobre a entrevista do deputado Gil Pereira , que votou contra o projeto Mar de Lama,
ele não conseguiu explicar nada. Começa a contar o prazo de 45 dias para os deputados  mineiros analisarem o texto
da reforma administrativa e a base de Romeu Zema será comandada também por um tucano, após o governador
escolher também um tucano para ser líder de governo no legislativo.
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Comissão da Câmara dos deputados visita Brumadinho. Participam da visita além dos deputados , ministros, o
governador Romeu Zema e o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus do PV. Na ALMG, os deputados
Sargento Rodrigues e Beatriz Cerqueira tentam abrir uma CPI.
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A análise do pedido de criação da CPI da Mineração na Assembleia Legislativa  deve ficar para a semana que vem,
assim que os líderes dos blocos indicarem os integrantes das comissões . Três pedidos foram feitos: um do deputado
Sargento Rodrigues (PTB) outro do deputado Wilson Batista (PSB) e um terceiro por Beatriz Cerqueira  (PT). O
primeiro pedido protocolado foi o de Sargento Rodrigues , que tem o maior número de assinaturas.
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Lindenberg diz que já estão na Assembleia Legislativa  os primeiros projetos que devem dar início ao processo de
reforma administrativa do governador Romeu Zema, a rigor a proposta de Zema ainda inicial é de redução do número
de secretarias de 21 para 12, além da reestruturação que consiste na menor quantidade de autarquias, empresas e
fundações.
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A base do governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa será liderada por um tucano, Gustavo Valadares
do PSDB que foi líder da oposição no governo de Pimentel. Além dos parlamentares tucanos vão integrar o bloco o
Partido Novo, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, Solidariedade e PHS, mas o número de deputados  que se declararam
independentes é maior que os parlamentares da base. A oposição será comandada pelo PT e deve ter como líder
André Quintão , a outra novidade é a formação de dois blocos independentes na casa ao todo são 40 deputados
compondo blocos independentes, 21 na base e 16 na oposição. Cada bloco independente terá 20 deputados , um
deles deve ter como líder o MDBista Sávio Souza Cruz, o segundo bloco independente será liderado por Cássio
Soares do PSD.
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Deputados  vão tentar mais uma vez aprovar o projeto de lei de iniciativa popular que aumenta o vigor da fiscalização
de barragens de rejeitos em Minas ele já tramita nas comissões da Assembleia Legislativa . Em 2016 após o
rompimento da barragem de Fundão em Mariana o mesmo projeto foi apresentado na Comissão de Minas e Energia
pelo relator deputado João Vitor Xavier do PSDB, a proposta foi elaborada durante várias reuniões dos deputados
com representantes do Ministério Público, ambientalistas e membros da sociedade civil, mas apenas João Vitor  votou
a favor do aumento da fiscalização. O projeto foi derrubado pelos votos contrários dos deputados Gil Pereira  do PP,
Tadeu Martins Leite do MDB e Thiago Cota  também do MDB, este último que é de Mariana cidade palco da cidade
de Fundão. Na época nenhum deles explicou porque votou contra a proposta, mas os três receberam doações de
mineradoras na campanha de 2014, segundo levantamento da Itatiaia, no ano passado eles foram reeleitos. Agora
após o rompimento da barragem de Brumadinho, com centenas de mortos e desaparecidos um dos deputados  que
votaram contra a proposta resolve falar sobre o assunto e disse que não se sente culpado. Entrevista: Gil Pereira -
deputado PP.
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Jornal da Cidade - Poços de Caldas (MG)
Título: Oposição e independentes são maioria na ALMG

Editoria: Cidade
Assunto: Interior de Minas
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Record
Título: Projeto de lei quer restringir barragens - 19h50

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

A Associação Mineira do Ministério Público e o Centro Operacional das Promotorias do Meio Ambiente, do Ministério
Público de Minas Gerais apresentaram um trabalho realizado na Assembleia Legislativa  através do Projeto de Lei
'Mar de Lama Nunca Mais', que na primeira versão recebeu mais de cinquenta e seis mil assinaturas.  Entrevista: João
Vítor Xavier (deputado estadual/PSDB), Andressa Lanchotti (meio ambiente/MPMG).
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Itatiaia
Título: Reforma administrativa chega à Assembleia - 22h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Se não for aprovada em 45 dias, a reforma administrativa enviada pelo governador Romeu Zema e recebida pelo
plenário da Assembleia Legislativa  começa a travar a pauta. O projeto prevê economia de 1 bilhão de reais em 4
anos com a redução do número de secretarias de 22 para 12, além do corte de cargos comissionados. Entrevista:
Gustavo Valadares (deputado estadual - PSDB); André Quintão (deputado estadual - PT)
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Inconfidência AM
Título: Protocolado projeto de reforma administrativa  - 22h50

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de lei 367/2019 que trata sobre a reforma administrativa do Estado foi protocolado na tarde dessa quarta-feira
na ALMG. Anunciada nessa terça-feira pelo governador Romeu Zema, prevê a redução de 47% dos gastos com as
secretarias e uma redução de 1 bilhão de reais nos próximos 4 anos. Ainda que o PL tramite em regime de urgência, a
previsão é de que a reforma administrativa seja votada em um prazo de no mínimo, duas semanas.
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Itatiaia
Título: Deputados têm 45 dias para analisar o texto da reforma administrativa - 07h02

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

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Começa a contar o prazo de 45 dias para os deputados  mineiros analisarem o texto da reforma administrativa do
estado enviada à Assembleia pelo governador Romeu Zema, que pediu urgência na tramitação do projeto. Se não for
aprovada dentro de 45 dias a reforma administrativa enviada pelo governador Romeu Zema e recebida no plenário da
Assembleia Legislativa  começa a travar a pauta. O projeto que prevê economia de R$ 1 bilhão em quatro anos e
redução do número de secretarias de 22 para 12, além de corte dos cargos comissionados chegou a casa em regime
de urgência e para Gustavo Valadares do PSDB, líder da base de governo, deve ser aprovado. Entrevista: Gustavo
Valadares - deputado PSDB, André Quintão - deputado do PT.
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Portal Hoje em Dia
Título: Wadson Ribeiro - A esquerda e a eleição para presidência da Câmara

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Aconteceu no dia 1º de fevereiro a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados . Foi reeleito, já no primeiro
turno, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). O PCdoB apoiou sua candidatura e formou um bloco junto com PDT e
outros partidos. O posicionamento dos comunistas foi alvo de polêmicas que se estendem até hoje. Aqueles que
questionam o caminho escolhido pelo PCdoB demonstram uma incompreensão sobre o processo de uma eleição da
mesa do parlamento. Ali não está em jogo um programa político e ideológico que permeia as eleições gerais. O que se
debate é um modus operandi do funcionamento parlamentar. Diz respeito à autonomia do legislativo, a espaços para os
partidos na mesa, nas comissões  e, acima de tudo, a uma democracia interna que impeça a asfixia regimental e a
garantia de instrumentos institucionais.

As eleições para a mesa da atual legislatura acontecem numa situação especial. No momento em que o Brasil passa
por uma das maiores crises dos tempos recentes. Uma crise de democracia, quando as instituições já não mais
respeitam a Constituição. Quando é eleito para a Presidência da República o representante da extrema direita, que
promove uma perseguição aos adversários e que pretende acabar com direitos sociais e democráticos. Sua proposta
para a reforma da Previdência, apresentada nesta semana, é uma demonstração deste projeto, quando quer tirar do
brasileiro o direito à aposentadoria, entre outros direitos.

Em tempos tão difíceis, é fundamental uma frente ampla em defesa da democracia, que busque acumular forças
sociais e políticas para enfrentar todos os retrocessos. Exercer a resistência no Congresso é parte importante desta
tática. O papel da esquerda deve ser de explorar as contradições presentes entre as forças dominantes. Isolar os que
querem construir uma espécie de ditadura. Pensar numa saída para o Brasil, não uma saída individual para dar
destaque a um partido, mas para resgatar a democracia.

A esquerda não pode se dividir em função de uma disputa interna na Câmara. O Brasil depende dela para sustentar
uma resistência contra aqueles que tentam ferir a liberdade, a democracia e os direitos do povo. Causou surpresa, e
indignação, a questão de ordem levantada por setores desta esquerda para tentar impedir a representação parlamentar
do PCdoB, que, para superar a cláusula de barreira, incorporou o PPL em suas fileiras. A incorporação foi aceita pela
Câmara, mas questionada por PT e PSOL.

O Brasil conheceu recentemente presidentes da Câmara que rasgaram a Constituição e usaram da força para impor
seus interesses. Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi o exemplo mais cabal. Seu mandato foi marcado por massacrar as
minorias, por aprovar projetos inconstitucionais. O resultado foi o golpe contra a presidenta Dilma e a democracia.
Desde lá, as instituições brasileiras desceram ladeira abaixo. O Congresso puxou o Brasil para uma bancarrota que foi
seguida pelo Judiciário.

Ao contrário do isolamento em Brasília, em Minas, o PT participou de um acordo que possibilitou a eleição por
unanimidade de Agostinho Patrus  (PTB) para a presidência da Assembleia. Assim foi também em São Paulo,
quando apoiou a eleição de um candidato do PSDB, Cauê Macris. Já no Rio de Janeiro, quem foi beneficiado por um
grande acordo foi o próprio PT, que liderou uma chapa única e emplacou na presidência da Alerj o deputado André
Ceciliano. Qual a diferença das eleições para parlamentos estaduais e para a Câmara Federal? Nenhuma. A diferença
parece residir no fato de nos Estados alguns partidos jogarem para a democracia, e lá em Brasília resolveram jogar
para a plateia.
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Portal O Tempo
Título: Roberto Andrés - Lama acima de todos
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Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Acima de tudo está a riqueza fácil, a acumulação infinita para poucos. Acima de todos está a destruição que afeta
todos: poluição, violência, degradação ambiental
Infelizmente, não há novidade na tragédia de Brumadinho. Explorar até o limite recursos naturais e arruinar tudo em
volta está no gene disto que chamamos Brasil. O nome do nosso país, aliás, se refere à árvore que foi praticamente
extinta pela exploração gananciosa.

É preciso dizer com todas as letras: este país leva o nome de algo que foi dizimado. Em nome da riqueza fácil. Já no
século XVII, éramos o quintal da primeira holding da história, como lembra o cientista político César Benjamin: o
comércio de açúcar, feito com "administração portuguesa, capital holandês e veneziano, tecnologia do Chipre e matéria
prima dos Açores - a cana".

A parte que nos coube nesse arranjo foi fornecer a terra onde tudo dava - e os escravizados sangravam de tanto
trabalhar. Essa história de ganância e predação foi recontada por historiadores como Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque
de Hollanda e precisa começar a ser absorvida.

Sérgio Buarque foi bastante explícito quando afirmou que "sem braço escravo e terra farta, terra para gastar e arruinar,
não para proteger ciosamente," o modelo agrícola aqui implantado seria irrealizável. Os mares de lama - descaso,
destruição e violência - são constituintes deste país.

Gente e terra para gastar e arruinar. Há frase mais contemporânea que esta? O que mais vem à mente quando se
pensa na exploração minerária que consome nossas águas, destrói nossas montanhas, nossos rios, paga ínfimos
impostos e provoca grandes desastres trienais?

Quando se lembra que o modelo perigosíssimo de barragens aqui utilizado é proibido no Chile? Que o governo de
Minas está falido; as agências de fiscalização, sucateadas; mas a companhia assassina registra lucros bilionários ano a
ano? Que, mesmo com o escandaloso crime de Mariana, propostas de melhorias nas regras das barragens tenham
ficado paradas na Assembleia de Minas ?

A Companhia Vale do Rio Doce foi criada na ditadura do Estado Novo, em 1942, e privatizada no governo de Fernando
Henrique Cardoso, em 1997. O valor de venda da empresa, cerca de R$ 3 bilhões, é menor do que o lucro líquido
anual atualmente. Os amigos do poder se deram bem.

Arautos das privatizações costumam dizer que a companhia se valorizou justamente porque a gestão privada funciona
melhor. Esta frase precisa ser revista: a empresa passou a operar com mais ganância, mas uma exploração de recurso
não renovável de alto impacto ambiental só é de fato positiva se gerar benefícios sociais e econômicos de longo prazo.

De nada vale a empresa faturar bilhões se ela gera relativamente poucos empregos, quase não paga impostos, destrói
o ambiente e produz assassinatos em massa. A economia tem que servir à vida.

Há modelos possíveis: na Noruega, a exploração do petróleo paga 78% do lucro líquido em impostos, que vão para um
fundo soberano. Este se tornou o maior fundo de investimentos do mundo, que beneficia o povo norueguês em
educação e saúde.

Regular, fiscalizar e cobrar altos impostos são os remédios necessários, mas parecem não agradar ao novo governo,
cujo presidente  chegou a dizer em "acabar com a indústria de multas do Ibama" e nomeou um ministro do meio
ambiente que vocifera barbaridades como "licenciamento ambiental automático" de empreendimentos.
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O governo anuncia também uma nova onda de privatizações de empresas públicas sem o necessário debate sobre
suas funções e valores na vida das pessoas, na preservação e melhoria dos territórios. Os amigos do poder
agradecerão.

Em suma, seguimos sendo terra e gente para gastar e arruinar, agora de forma acelerada por quem dizia que iria
"acabar com tudo que está aí", mas trabalha para beneficiar os mesmos de sempre.

O slogan de campanha de Jair Bolsonaro citava "Brasil" e "Deus" no topo de uma hierarquia, acima "de tudo" e "de
todos". O crime de Brumadinho permite atualizar esse mote e revelar os sentidos ocultos que talvez tenham essas duas
palavras para a nossa elite. Acima de tudo está a riqueza fácil, a acumulação infinita para poucos. Acima de todos está
a destruição que afeta todos: poluição, violência, degradação ambiental.

Ganância acima de tudo. Lama acima de todos. Este é o slogan real do Brasil hoje.
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Portal O Tempo
Título: Ouvidoria do Estado terá reforço de equipe para áreas específicas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Vale uma intervenção
Está prevista no projeto de reforma administrativa a revogação de artigos que incumbem especificamente seis
ouvidores que atuam em áreas específicas do governo de investigar denúncias feitas por qualquer cidadão ou entidade;
receber reclamação de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou indecoroso praticado por
servidor lotado na pasta em questão, entre outras competências.

A Lei 15.298, de 6 de agosto de 2004, que cria a Ouvidoria Geral do Estado (OGE), determina que se tenham
ouvidores específicos para acompanhar a tramitação de análises de temas relacionados à polícia, ao sistema
penitenciário, ao campo educacional, à saúde, a área ambiental e no que tange o campo da fazenda, patrimônio e
licitações Públicas.

No projeto do governador Romeu Zema (Novo) enviado à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) é
previsto que a administração estadual tenha, a partir de agora, dez ouvidores temáticos - quatro a mais que o número
anterior. De acordo com a proposta do governador, as atribuições desse agentes da OGE serão especificadas
posteriormente em decreto a ser publicado pelo Executivo.

Também foi proposta no texto da reforma administrativa que uma das competências da pasta seja propor, em conjunto
com a Controladoria Geral, normas e diretrizes sobre a prevenção e o combate à corrupção e ao assédio moral. Além
disso, a Ouvidoria deve receber, analisar, encaminhar e acompanhar, até decisão administrativa final, reclamações
sobre esses dois temas.
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Band
Título: Tramitação de projetos na ALMG - 06h47

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Estão tramitando na Assembleia os projetos de lei, de autoria do executivo, que integram a proposta de reforma
administrativa do estado. O primeiro texto foi enviado em regime de urgência e propõe a redução no número de
secretarias, além também de um enxugamento da estrutura interna da secretaria de quase 50% e também a extinção
de cargos comissionados. Esses projetos já foram recebidos em plenário e agora serão encaminhados para análise nas
comissões da casa.
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Correio Braziliense Online (DF)
Título: Senado elege integrantes da Mesa

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Filho do presidente  da República, senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) vai ocupar a terceira secretaria da Casa.
Eleição teve chapa única
Sessão que escolheu Mesa Diretora foi tranquila, ao contrário da que definiu o presidente , na semana passada

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente  Jair Bolsonaro, foi eleito ontem terceiro secretário do
Senado Federal. Todos os cargos da Mesa Diretora foram escolhidos em uma sessão de uma hora e meia que, em sua
tranquilidade e rapidez, em nada lembrou a maratona iniciada na tarde de sexta-feira e concluída sábado, no fim do dia,
para a escolha do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) como presidente da Casa.

Renan Calheiros (MDB-AL), derrotado por Alcolumbre, não participou. Compareceram 77 dos 81 senadores. Votaram a
favor da chapa única 72 parlamentares. Houve três abstenções. Dois senadores não votaram. Alcolumbre iniciou a
sessão andando pelo plenário e cumprimentando correligionários.

De acordo com a chapa apresentada após consenso entre os líderes, a primeira Vice-Presidência é de Antonio
Anastasia (PSDB-MG). A segunda, de Lasier Martins (Pode-RS), que assinou filiação no partido ontem de manhã,
deixando o PSD. A primeira Secretaria tem Sérgio Petecão (PSD-AC). A segunda, Eduardo Gomes (MDB-TO). Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente  Jair Bolsonaro, ficará na terceira. O quarto secretário é Luiz Carlos Heinze
(PP-RS).

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos principais articuladores da eleição de Alcolumbre, apresentou uma
questão de ordem contra a escolha de Flávio Bolsonaro, com o argumento de que ele é filho do presidente  e não
pode ocupar um cargo com essa importância no Parlamento. "Não é um veto legal. É do bom senso", explicou. Em
resposta, o parlamentar do PSL disse que a lei o impede de disputar cargos para o Executivo, mas não no Legislativo.
A questão acabou ignorada pelo plenário.

Fabrício Queiroz, um ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa  do Rio, é investigado pelo
Ministério Público por transações financeiras suspeitas. Randolfe não mencionou a investigação.

As quatro suplências da mesa são, nesta ordem, de Marcos do Val (PPS-ES); Weverton (PDT-MA); Jacques Wagner
(PT-BA); e Leila Barros, a Leila do Vôlei (PSB-DF). Embora o cargo seja o menos significativo, o senador Jorge Kajuru
(PRP-GO) lembrou que era ocupado dias atrás por Alcolumbre, que dessa posição articulou a eleição para presidente
. "Leila pode ser a nova presidente do Senado", comparou.

A definição do comando das comissões  do Senado ficou para a próxima terça-feira. Mas já está em negociação. A
mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça  (CCJ), que deverá ser entregue a Simone Tebet
(MDB-MS). Ela perdeu a indicação do partido para ser candidata a presidente para Renan Calheiros (MDB-AL), ex-
presidente  da Casa. Acabou se apresentando como candidata avulsa no sábado, mas retirou a postulação, a pedido
do grupo de Alcolumbre. O PT apoiou Renan na disputa.

Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deverá ficar Omar Aziz (PSD-AM). Na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), Romário (Pode-RJ). A Comissão de Relações Exteriores (CRE), essencial para a aprovação dos embaixadores
do Brasil no exterior, deverá ficar com o PR, mas o nome ainda não foi decidido.

PT reclama

O líder do PT, Humberto Costa (PE), criticou o fato de o partido ter ficado apenas com uma suplência na Mesa.
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"Sempre respeitamos a proporcionalidade das bancadas, pois é o que reflete a decisão dos eleitores. Por esse critério,
teríamos a Quarta Secretaria", comentou. O PSL, com quatro senadores, ficou com a Terceira Secretaria. O PP tem
seis e ficou com a Quarta. Ainda segundo Costa, o tamanho da bancada deveria levar o PT a ficar com a Comissão de
Relações Exteriores. Mas, segundo ele, o partido ficará com a de Direitos Humanos.
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