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Itatiaia
Título: Pronunciamento do Governador Romeu Zema no Instagram - 19h47

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Ao vivo - O Governador Romeu Zema acaba de se pronunciar no Instagram sobre a questão dos concursos, em
especialmente do adiamento do início dos cursos de formação dos soldados da Polícia Militar. As aulas foram adiadas
em um ano. O Governador ressaltou na publicação que o curso não foi cancelado, e, sim, adiado. Ele afirma que seria
irresponsabilidade nomear novos profissionais enquanto a grave crise do Estado não for sanada. Zema termina o post
falando sobre a proposta da reforma administrativa enviada para a Assembleia e pedindo o apoio dos mineiros para
que o Estado volte a crescer.

impresso em 21/02/2019 às 03:41 2 de 354

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/781198/20190206_214724-20190206_214829.mp3?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1557272971&Signature=WZAqZcwEDbX90qTh6M8Va%2BDrNqU%3D
http://www.interclip.com.br/


Itatiaia
Título: Mudanças na legislação de barragens - 19h27

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Durante a primeira reunião, a Comissão Externa da Câmara que acompanha a tragédia em Brumadinho definiu que vai
tentar costurar politicamente com o presidente  da Casa, Rodrigo Maia, um esforço concentrado no mês que vem para
analisar no plenário as matérias que tratam de mudanças na legislação de barragens. O deputado Arnaldo Jardim
avalia que a medida vai dar mais agilidade. Na sexta-feira, os parlamentares que integram a Comissão Externa vão a
Brumadinho conhecer de perto a situação da região. O deputado Rogério Correia diz que precisamos de uma comissão
parlamentar mista, diz que não adianta o Senado fazer uma, a Câmara fazer outra e a Assembleia Legislativa  fazer
outra, e eles fazerem outra externa; diz que isso não vai resolver. Entrevista: Deputado Arnaldo Jardim (PPS - SP);
Deputado Júlio Delgado (relator da matéria - PSB / MG); Deputado Rogério Correia (PT / MG); Deputado Diego
Andrade (PSB / MG); André Janones (Avante / MG).

impresso em 21/02/2019 às 03:41 3 de 354

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/781198/20190206_212709-20190206_213016.mp3?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1557272667&Signature=VvNoVycXk5haZi2jMzOGbb6PiO0%3D
http://www.interclip.com.br/


Itatiaia
Título: Falta de comissões trava início de CPI da Mineração na Assembleia de Minas - 19h30

Editoria: Jornal da Itatiaia Noite
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Falta de comissões trava início de CPI da Mineração na Assembleia de Minas . Governador terá que lidar com
maioria independente. A análise do pedido de criação da CPI da Mineração na Assembleia Legislativa  deve ficar
para semana que vem, assim que forem definidas questões como a estrutura das comissões  permanentes da Casa.
Três pedidos foram protocolados na segunda-feira: um do deputado Sargento Rodrigues , do PTB, outro do deputado
Wilson Batista, do PSD, e o terceiro de Beatriz Cerqueira , do PT. Hoje à tarde a sessão plenária foi presidida pelo
deputado Tucano Antônio Carlos Arantes . Segundo a assessoria do presidente Agostinho Patrus , porque a
presidência tem realizado reuniões o tempo todo para definições das comissões  para o início da tramitação de
projetos na Casa. Hoje à tarde foram criados os blocos. O bloco da base de governo de Romeu Zema na Assembleia
Legislativa será liderado pelos Tucanos. O líder do maior Bloco da Casa, com 21 parlamentares, será Gustavo
Valadares , do PSDB. Vão integrar o bloco, além dos Tucanos, o Partido NOVO, o PPS, o PP, o PSC, o Avante, o
PSB, Solidariedade e o PHS. A oposição, com 16 parlamentares, será comandada pelo PT e deve ter como líder
André Quintão . Além do PT, estão na oposição a Zema PC do B, Rede, PSOL, PROS e PR. A Casa terá pela
primeira vez dois blocos considerados independentes, ambos com 20 deputados . Um deles deve ter como líder o
MDBista Sávio Souza Cruz e será composto, além do MDB, por PRB, PDT, PODEMOS, DC e PV, partido do
presidente Agostinho Patrus . O segundo bloco independente será liderado por Cássio Soares , do PSD e terá
também o PSL, o PTB, o Patriota, PRP e o DEM. Além da composição dos blocos, foi lida na sessão plenária liderança
da base, que fica com Gustavo Valadares , e  também um dos blocos independentes, com Cássio Soares . Hoje, foi
recebido no plenário da Assembleia a proposta de reforma administrativa de Romeu Zema, que, segundo o governador,
deve gerar econmia de mais de R$ 1 bilhão em quatro anos.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Zema quer criar nova pasta com a reforma administrativa - 20h42

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de reforma administrativa elaborado pela equipe do governador Romeu Zema (Novo) prevê a alocação de
mais um órgão do primeiro escalão do Estado: a Consultoria Técnico-Legislativa (CLT). Hoje a estrutura é uma
subsecretaria subordinada à pasta da Casa Civil, com o nome de Assessoria Técnico-Legislativa. No entanto, o plano
da administração estadual é transformá-la em um órgão independente do Executivo que, na prática, vai ter uma
estrutura semelhante à de uma secretaria.A reportagem teve acesso ao texto enviado pelo Estado à Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Nele, a Consultoria é apresentada como um órgão da administração direta que
está no mesmo patamar que a Secretaria Geral, a vice-governadoria, secretarias e órgãos colegiados e autônomos.
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Portal EM
Título: Zema diz que por enquanto não tem como nomear quem realizou concurso para a PM

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas usou as redes sociais para enviar o recado aos que fizeram o concurso no meio do ano passado
e pressionam o governo para que sejam chamados
O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou na noite desta quarta-feira que por enquanto não tem como
nomear novos profissionais para a área de segurança pública no estado por enquanto. 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.

Nesta 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.
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R7
Título: Clubes mineiros reclamam de 'calote' da Caixa nos patrocínios

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Cruzeiro, América-MG e América-MG alegam que não receberam a parcela de dezembro de 2018 do acordo de
patrocínio com o banco estatal
Os clubes de Minas Gerais, América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro revelaram que não receberam a última parcela do
contrato de patrocínio que os times tinham com a Caixa Econômica.

O deputado estadual Alencar da Silveira Júnior , que também é um dos vices-presidentes do América-MG, disse que
a Caixa não pagou aos clubes de Minas e outras equipes brasileiras a mensalidade de dezembro do acordo com o
banco estatal.

-Todos os clubes que tinham contrato com a Caixa não receberam o mês de dezembro. Ela paralisou os pagamentos;
Estou mandando um e-mail para a bancada de deputados  federais que é ligada ao futebol para fazer uma pressão no
banco para honrarem o compromisso-disse Alencar ao portal Super FC.

O trio mineiro confirmou a informação do não pagamento da Caixa da parcela de dezembro. A assessoria de imprensa
do Coelho não citou valores, mas a apuração do L! checou que o América-MG tem 1 milhão de reais a receber.
Cruzeiro e Atlético-Mg também revelaram o débito, mas também não citaram o montante devido.

A Caixa se posicionou vita nota sobre o débito.

- A Caixa informa que assuntos relativos aos patrocínios e seus desdobramentos são tratados diretamente com
proponentes ou patrocinados - disse, via assessoria.

O banco pagava a Cruzeiro e Atlético-MG cerca de 12 milhões de reais por ano, enquanto o América-MG recebia 4
milhões por temporada.
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G1
Título: Deputados aprovam criação de comissão para fiscalizar barragens e reservatórios no Pará

Editoria: Edição Pará
Assunto: Matérias de Interesse

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Presidente da Alepa afirma que barragens devem ser fiscalizadas in loco
A Assembleia Legislativa  do Pará (Alepa) aprovou a criação de uma comissão temporária para acompanhar e
fiscalizar a situação das barragens e reservatórios existentes no estado. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (6)
durante a primeira sessão da nova legislatura. De acordo com o presidente  da Assembleia, Dr. Daniel Santos, a
comissão irá fiscalizar in loco a situação das barragens.

O pedido de criação da comissão foi realizado por nove deputados  e foi aprovado graças a um acordo entre os
parlamentares que compõe a base aliada do governo Hélder Barbalho e a oposição. Segundo o deputado Chicão, líder
do governo na Assembleia, "a decisão é de grande importância e não poderia ser adiada".

Após a aprovação, a presidência da Alepa estuda maneiras de compor a nova comissão. Segundo Dr. Daniel Santos, a
questão deve ser levada ao colegiado de líderes, que ainda deve ser formado. "O nosso interesse é compor a
Comissão Externa com um membro de cada partido, fugindo um pouco da regra de cinco ou sete membros. Se for
consenso o nosso interesse é esse", afirmou o deputado.

A comissão foi criada para prevenir possíveis rompimentos de barragens, como aconteceu no município de
Brumadinho, região Metropolitana de Belo Horizonte. Até então, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já confirmou
150 mortos e 182 desaparecidos.

O Governo do Pará também já tinha anunciado a criação de um grupo de trabalho para a fiscalização de barragens no
estado. Segundo o governo, o plano prevê a participação de diversos órgãos de monitoramento, como o Ministério
Público do Estado (MPPA), o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).
Atualmente o Pará possui 99 barragens cadastradas e seis apresentam altos níveis de risco, segundo relatório da
Agência Nacional de Águas.
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Alvorada
Título: Projeto da reforma administrativa do Estado foi enviado para a ALMG - 18h24

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de lei que trata da reforma administrativa no Estado foi protocolado nesta tarde na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. A proposta foi anunciada ontem pelo Governador Romeu Zema e prevê redução de 47% dos gastos
com as secretarias e uma economia de R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos. Pelas normas da Casa, os deputados
tem até 45 dias para analisar a proposta em plenário.
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Rádio América
Título: Projeto de Lei protocolado na Assembleia - 18h46

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O Projeto de Lei 367 de 2019 que trata sobre a reforma administrativa do estado foi protocolado na tarde desta quarta
feira na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Anunciada ontem pelo Governador Romeu Zema, a reforma prevê
a redução de 47% dos gastos com as secretarias e uma economia de R$ 1 bilhão nos próximos 4 anos.
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R7
Título: Governo de MG anuncia escala de pagamento dos servidores

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Secretaria de Estado de Fazenda informou as datas em que serão feitos os repasses nos meses de fevereiro e março
O secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, anunciou nesta quarta-feira (6) a escala de
pagamento dos servidores estaduais para os meses de fevereiro e março. A tabela prevê um repasse maior para os
funcionários da Saúde e da Segurança Pública.

O governador Romeu Zema (Novo) assumiu o Estado com uma previsão de défict orçamentário de R$ 11 bilhões,
herança deixada pela gestão de Fernando Pimentel (PT). Desde 2016, os rendimentos dos servidores são pagos
em parcelas. O 13º de 2018 será quitado em 11 vezes.

Segundo Barbosa, o Governo só conseguiu adiantar as datas referentes a março devido a mudanças internas que
vêm sendo adotadas.

- Sabemos que não é o ideal, mas estamos esforçando muito para que consigamos fazer esta organização.
Nesta terça-feira (5), o governador Romeu Zema (Novo) apresentou a proposta de  reforma administrativa que será

enviada à ALMG ( Assembleia Legislativa  de Minas Gerais). Entre outras medidas, o documento prevê a redução no
número de secretarias que devem passar de 21 para 12. A previsão é de economizar R$ 1 bilhão em quatro anos.

Veja a escala de pagamento anunciada:
Fevereiro:
*13/02
- Servidores da Segurança e da Saúde receberão até R$ 3.000
- Demais servidores receberão até R$ 2.000
*25/02
- Restante do pagamento para todos os servidores
Março:
*13/03
- Servidores da Segurança e da Saúde receberão até R$ 3.000
- Demais servidores receberão até R$ 2.000
*26/03
- Restante do pagamento para todos os servidores
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Portal Hoje em Dia
Título: Governo protocola projeto da reforma administrativa na Assembleia

Editoria: Primeiro Plano
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 desta
quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Anunciada nesta terça-feira (5) 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.

Ainda que o PL tramite em regime de urgência, como solicitado pelo governador, a previsão é que a reforma
administrativa seja votada em um prazo de, no mínimo, duas semanas. Pelas normas da Casa, no entanto, os
deputados  têm até 45 dias para analisar a proposta em Plenário. Ou seja, a depender do ritmo e da vontade política
dos deputados , o PL pode ser analisado apenas em março.

Pelo rito da Assembleia, a reforma administrativa irá passar por três comissões : Constituição e Justiça (CCJ),
Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Após análise nas comissões , o PL é encaminhado
ao Plenário para apreciação em primeiro turno. Nesta fase, são necessários quórum de 26 deputados  para a reforma
administrativa ser discutida e 39 parlamentares para que o projeto seja votado. Para aprovação, basta maioria simples.
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Itatiaia
Título: Barragens em Minas - 13h20

Editoria: Chamada Geral
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

No programa de hoje vamos conversar com uma educadora ambiental, Maria Teresa Corujo e também com Tchenna
Mazo do Movimento dos Atingidos por Barragens. Eduardo pergunta se a Câmara Minerária do Copam, assim como a
Assembleia Legislativa , exceção da Comissão de Minas e Energia do João Vitor  que fez o trabalho por vocês.
Com exceção do João Vitor a Assembleia Legislativa , secretário de estado de Meio Ambiente é um faz de conta?
Entrevista: Maria Teresa Corujo - educadora ambiental, Tchenna Mazo- Advogada do MAB. A Fundação Renova está
contratando estagiário e fornecendo para o Tribunal de Justiça, entrevistada diz que isso já foi suspenso, mas por um
determinado momento houve esse termo de colaboração.
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Inconfidência AM
Título: Extensão de danos da barragem de Brumadinho - 1506

Editoria: Revista da Tarde
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O Ministério Público de Minas Gerais está verificando a extensão dos danos pelo rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho. Fala que agora é o momento de fazer pressão no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais para que tenha leis mais confiáveis que não permita que esse tipo de barragem continue sendo utilizada
pelas mineradoras. Entrevista: Antônio Sérgio Tonet -procurador geral de Justiça de Minas Gerais.
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Itatiaia
Título: Começa em instantes na Assembleia Legislativa a segunda sessão plenária do ano - 13h58

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Começa em instantes na Assembleia Legislativa a segunda sessão plenária do ano e deputados  que protocolaram
pedidos de CPI da Mineração na Assembleia esperam que eles sejam aceitos hoje em plenário. Três pedidos foram
protocolados na segunda-feira, um do deputado Sargento Rodrigues  do PDT, outro do deputado Wilson Batista do
PSD e o terceiro por Beatriz Cerqueira do PT. O primeiro pedido a ser protocolado foi do deputado Sargento
Rodrigues  que a princípio tem o maior número de assinaturas. Os pedidos não foram aceitos embora tenha sido
realizada a primeira sessão plenária do ano ontem e segundo o regimento da casa não há prazo para que o
presidente , Agostinho Patrus , aceite o pedido de criação da CPI e ele comece a tramitar. Na sessão plenária de
hoje deve ser recebida também a reforma administrativa proposta por Romeu Zema e os nomes dos líderes de cada
bloco da casa também serão lidos hoje. O líder da base deve ser o tucano Gustavo Valadares  e o líder de um dos
blocos independentes dever ser Cássio Soares do PSD.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Consternação com a tragédia em Brumadinho - 12h52

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Meio Ambiente - Para além da consternação com a tragédia em Brumadinho. Na coluna de Meio Ambiente dessa
semana, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poiano, defende açoes para reparar vítimas e evitar
novas tragédias. Ele comenta sobre ser um momento da gente caminhar para a questão de uma ação mais enérgica
por parte do Ministério Público, já cobrou uma posição mais enérgica do Ministério, querem também uma efetiva
resposta da Assembleia Legislativa , da outra vez a Assembleia eneterrou a CPI e ele espera que essa legislatura
não faça o mesmo, que uma CPI seja efetivamente instalada para discutir todo o processo dessa cadeia que provoca
todo esse processo de rompimento de barragens. Cita tragédia em Mariana. Entrevista: Marcos Poliano (coordenador
do Projeto Manuelzão).
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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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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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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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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 e
Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento 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 e Gestão, 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 de 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,
reduzindo estrutura, já é um grande avanço. Ter isso como primeiro projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa
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é simbólico, mostra que estamos comprometidos com a redução da máquina pública", disse.
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e os secretários de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, e de
Fazenda, Gustavo Barbosa, apresentaram ontem, 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 e
Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento 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 e Gestão, 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 de 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,
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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EU TE DISSE

A coluna bastidores já havia antecipado o nome do Líder do Governo na Assembleia Legislativa , O Governo Zema
encaminhou ontem ao plenário da primeira reunião ordinária da Assembleia 11 mensagens, sendo 10 vetos e a
indicação do deputado uberlandense Luiz Humberto Carneiro (PSDB) para líder do Governo.

REFORMA ADMINISTRATIVA

O Governador Romeu Zema (Novo) anunciou o projeto de reforma administrativa que prevê a redução de 21
secretarias para 12. Serão 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.

CERTO OU ERRADO

Outro projeto do governador Romeu Zema é bastante polêmico, visa abrir mão do recolhimento do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), das doções realizadas pela Vale as vítimas do rompimento da barragem
de Brumadinho. Embora as vitimas sejam obrigadas a recolher o imposto, competia ao governador entregar a conta
dos impostos a Vale e não abrir mão de receita para um estado que está necessitando de recursos.

BOA IDEIA

O projeto de isenção de ICTD é louvável, entretanto, o estado de Minas Gerais não pode dar o luxo de renunciar a
receita, cabe agora aos deputados  entregarem a responsabilidade a Vale, que ela pague ao Governo Mineiro o ITCD,
afinal os servidores estaduais e os próprios bombeiros, precisam receber seus salários.
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O governador Romeu Zema (Novo) apresentou ontem o projeto de lei da reforma administrativa do Estado. A
expectativa era a de que ele fosse encaminhado no mesmo dia à Assembleia Legislativa . A proposta é reduzir 47%
dos gastos com as secretarias e economizar R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos.

O governo pretende passar, oficialmente, de 21 para 12 as pastas hoje existentes e manter a exoneração de 60% dos 6
mil servidores que já haviam sido desligados no fim do ano passado e início deste ano, o que representa 3.600
funcionários. Os outros 40% serão reabsorvidos. Porém, mesmo com a economia prevista com a reforma, o governo
informou que não será possível garantir que o salário dos servidores seja pago em dia.

A ideia da reforma administrativa, elaborada com a participação dos secretários de Estado de Planejamento e Gestão,
Otto Levy, e de Fazenda, Gustavo Barbosa, é reduzir de R$ 815 milhões para R$ 580 milhões o gasto anual com
secretarias, uma economia de R$ 235 milhões ao ano.

Para enxugar a máquina, a reforma prevê o corte de subsecretarias, superintendências, diretorias e assessorias, além
da extinção, em um segundo momento, de empresas públicas, autarquias e fundações. A expectativa é a de que, ao
fim da reforma, haja redução da estrutura estadual de 75 para 57 órgãos.

Em pronunciamento ontem, o governador Romeu Zema afirmou que a economia não será suficiente para resolver a
crise financeira do Estado, mas servirá como um primeiro e importante passo.

"A situação do Estado é extremamente delicada e não há outro caminho a seguir", disse Zema, garantindo que novas
reformas serão feitas ao longo do mandato.

"Esse é apenas o primeiro passo, aquilo que estamos fazendo na ponta do iceberg. Na medida em que o trabalho se
desenrolar por toda a estrutura do Estado, essa economia vai se repetir" , garantiu.

Salários

Mesmo com os cortes, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, disse que ainda não é possível afirmar que os
salários dos servidores serão quitados em dia, já que a folha de pagamento custa aproximadamente R$ 3 bilhões ao
mês. "Estamos falando, agora, de uma economia de R$ 1 bilhão em 4 anos. Precisamos fazer muito mais para
remodelar esse pagamento em escala. Por enquanto vai permanecer a forma como está colocado", disse.

Mesmo assim, ele acredita que as pessoas serão beneficiadas pela reforma. "A primeira coisa que o cidadão pensa é
como o Estado arrumado vai conseguir prestar o melhor serviço. 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".

Sobre a fusão das pastas, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, disse que a população não
será prejudicada e que a ideia é otimizar a prestação dos serviços. "Às vezes, você ter muita gente fazendo pedaços é
menos eficiente do que você ter a estrutura mais concentrada", afirmou.

O projeto de lei enviado à Assembleia prevê a fusão das seguintes pastas: Administração Prisional e Segurança
Pública; Governo e Casa Civil e Relações Institucionais; Cultura e Turismo; Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Esportes, Trabalho e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais,
Cidades e Integração Regional, Desenvolvimento e Integração Norte e Nordeste, Desenvolvimento Econômico, Ciência
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e Tecnologia. As outras continuam independentes.

Votação em plenário pode acontecer só daqui a duas semanas

Embora a reforma administrativa tramite em regime de urgência, o projeto de lei, previsto para ser protocolado ontem,
ainda deve demorar cerca de duas semanas para ir a plenário. O motivo é simples. Como a primeira reunião
parlamentar da 19ª legislatura foi realizada nessa terça-feira, os deputados se organizam para montar os blocos e
comissões .

"Estamos nos articulando. As conversas com vários partidos estão avançadas, especialmente com aqueles que
apoiaram a reeleição de Pimentel", afirma o líder do PT na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, André Quintão
. Entre os partidos com os quais o PT conversa estão Psol, PCdoB e Rede.

Além das bancadas, é necessário formar as comissões pelas quais os projetos vão tramitar. Ao todo, 22 comissões
funcionam na Casa. Inicialmente, sabe-se que a reforma administrativa vai tramitar na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ). Depois, é esperado que vá para a Comissão de Administração Pública . Os integrantes dos grupos
são indicados pelos partidos, com base no número de deputados eleitos, e os presidentes eleitos pelos membros.

Na avaliação de Quintão, é necessário analisar a proposta de Romeu Zema (Novo) com atenção. "É legítimo que um
governo recém-eleito apresente uma proposta administrativa de acordo com o seu programa. Mas é importante que a
proposta seja amplamente discutida. Ela não pode prejudicar a prestação do serviço público para reduzir gastos",
ressalta.

O deputado Guilherme da Cunha  (Novo) afirma que a eficiência do Estado será aumentada. "A junção das
secretarias é uma forma de concentrar decisões e melhorar ações. No caso da Administração Prisional e da Segurança
Pública, por exemplo, a união garante que a inteligência do Estado trabalhe de forma mais rápida", diz. Ele acredita que
o governo terá a maioria dos parlamentares na votação, realizada em dois turnos.

O deputado Sargento Rodrigues  (PTB) apoia a redução dos gastos, mas reforça que todos os poderes devem
trabalhar para diminuir o orçamento. "O Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais e a Defensoria Pública também precisam aderir ao pacto por Minas", enfatiza.

Click aqui e acesse o artigo original
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Eduardo Costa comenta que dizem que o direito humano só preocupa com bandidos, ele diz que perguntou para
alguns repórteres, nenhum deles está vendo o Direitos Humanos nem da Assembleia, nem das Câmaras Municipais,
nem da OAB. Osvaldo Diniz falou que viu gente da OAB, mas dos Direitos Humanos não.
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O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), apresentou na manhã desta terça-feira (5) o projeto de reforma
administrativa da sua administração. A proposta oficializa o corte de secretarias e a redução do funcionalismo público,
prevendo a economia de R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos de sua gestão.

Segundo Zema, houve um corte de 47% nas secretarias, reduzindo o número de 21 pastas para 12. "Antes, o custo
total dessas secretarias era de R$ 815 milhões, agora será de R$ 580 milhões. Uma economia de R$ 235 milhões por
ano", disse o chefe do executivo estadual.

Ainda de acordo com Zema, o governo deve adotar outras medidas de austeridade. "Isso é somente a ponta do
iceberg. É uma situação delicada que não será resolvida de imediato", afirma o administrador.

Para o secretário de Planejamento, Otto Alexandre, está previsto um corte de 60% nos 6 mil cargos comissionados do
Estado, algo em torno de 3,6 mil servidores. "Além da economia, esse corte reduz o tamanho do Estado e deixa mais
eficiente para prestar um serviço melhor e mais rápido para o contribuinte mineiro", afirmou.

Também estiveram presentes na reunião o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, e o deputado líder de governo na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Luiz Humberto.

O primeiro projeto de lei do Governo Zema deve ser protocolado na ALMG ainda hoje. É preciso que os deputados
da Casa aprovem a medida para que ela seja implementada. Na última sexta (1º), durante a posse dos deputados , o
governador já havia adiantado que enviaria a proposta e pediu apoio.

Segundo o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, a medida não será suficiente para acabar com o parcelamento de
salário dos servidores do Estado. "Há uma folha de pagamento de mais de R$ 3 bilhões por mês. Nós estamos
apresentando aqui uma economia de R$ 1 bilhão, em quatro anos. Ainda precisamos fazer muito mais para remodelar
esse pagamento em escala. Por enquanto, vai permanecer a forma como está colocada".

Ainda de acordo com o secretário, não há previsão para a divulgação da escala de pagamento dos servidores referente
ao mês de janeiro, que é pago em fevereiro.

*Com Bhaz
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A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para início das obras do campus da Universidade Federal de Lavras
(UFLA) e convênio da universidade com a prefeitura de São Sebastião Paraíso para cessão do Anexo I da Prefeitura
onde devem iniciar as aulas até que obras do campus sejam finalizadas foi realizada na manhã de segunda-feira (4/2).
Reuniu diversas autoridades e representantes da sociedade civil no Teatro Municipal Sebastião Furlan. As obras, com
investimentos em cerca de R$ 31 milhões, devem ter início imediato, mas pelo contrato empresas têm até um mês.

O diretor de contratos e convênios da Ufla, Fábio Costa Lasmar, foi o responsável pela formalização das assinaturas.
Entre as empresas que irão conduzir as obras estão a Aegla Construções, de Belo Horizonte, representada por Nilsleir
Neves de Aguiar; a E. M. Construções, de Adrianópolis (AM), representada por Eduardo Mariano Neves; a Scalla
Construtora, de São Sebastião do Paraíso, que teve contrato assinado por seu diretor Aníbal Marinzeck Borges e a
Construtora, Engenharia e Incorpora-dora São Tomás, de São Tomás de Aquino, pelo diretor da empresa, Ronaldo de
Souza Santos.

A expectativa, conforme destacou o reitor da Ufla, José Roberto Soares Scolforo, é que as aulas possam começar no
espaço cedido pela Prefeitura ainda no segundo semestre de 2019, já que são disciplinas mais básicas. O ingresso à
instituição será por meio do Enem e serão 180 vagas e o estudante poderá escolher entre quatro cursos: Bacharelado
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia; Engenharia Elétrica, Engenharia de Software e Engenharia de Produção, além
de um mestrado profissional em Tecnologias para a Agroindústria.

Durante a cerimônia, membros da mesa diretora fizeram uso da palavra para ressaltar a importância desse
empreendimento para Paraíso e destacam a importância do atual diretor de Administração e Finanças do Sebrae e
deputado a época das tratativas para a vinda do campus para o município, Carlos Melles, para todo este processo.
Conforme ressaltou Melles, o projeto para vinda da Ufla nasceu há 15 anos, mas adversidades políticas impediram que
esse sonho se concretizasse. Ele ressaltou a necessidade da união de forças e de que as ideias precisam ser
compartilhadas para que seja possível realizar aquilo que é bom para qualquer cidade.

"A universidade que foi prometida para Paraíso veio. É preciso confiança, credibilidade e um coração manso. É preciso
conviver com os diferentes, sabendo aceitar as diferenças, mas com objetivo maior e sem perder o foco: o
desenvolvimento do ser humano; e só se desenvolve o ser humano começando pela educação", disse.

Melles falou também sobre o sonho de que com a vinda da Ufla, que tem o curso de medicina no campus em Lavras,
que a Santa Casa possa a vir a ser um hospital escola para abrigar os residentes e ajudar Lavras, Minas Gerais e o
Brasil na formação de médicos.

O prefeito de Lavras, José Cherem, falou da importância do campus da Ufla para o seu município e o que ele poderá vir
a representar para São Sebastião do Paraíso. Segundo ele, o campus da Ufla em Paraíso certamente irá modificar o
histórico de conhecimento na cidade e na região. "A Ufla tem um centro tecnológico de desenvolvimento enorme que
pode vir a modificar todo o cinturão econômico da região e recentemente inauguramos em Lavras uma faculdade de
medicina que já vai para seu quarto ano e que tem influência direta do Melles e que também viabilizou o
credenciamento da UPA 24H. Lavras, que durante tanto tempo ficou longe do cenário de saúde federal agora tem duas
instituições e ambas passaram pelas mãos do deputado federal Carlos Melles", destacou.
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Para o prefeito Walker Américo Oliveira, a partir desta data é uma nova história para o município paraisense. "Uma
universidade federal é o sonho de todos os municípios e estamos conquistando esse sonho graças ao empenho político
do Melles, Antônio Carlos Arantes , nós da administração municipal e os vereadores. É preciso ter união e só através
disto conseguimos resultados positivos", destacou.

Walkinho falou também, para além dos impactos financeiros, o impacto cultual da vinda Ufla para o município. "Acredito
que iremos colocar no mercado de trabalho pessoas formadas em uma universidade federal e para Paraíso a questão
cultura é muito importante e será um passo muito largo para nosso município", diz. Em relação a proposta de cursos
voltados para área tecnológica ele diz que este é o momento, tendo em vista que a tecnológica tem tomado conta de
toda a vida dos cidadão.

"Ficamos felizes que a implantação dos novos cursos na área tecnológica pode ajudar no crescimento das nossas
empresas e também buscando a vinda de novas empresas buscando esses profissionais. Também vamos aproveitar a
oportunidade em fazer parceria com a universidade para poder incentivar nossos produtores rurais na questão
econômica. Paraíso, 53% é o café e esta é uma forma de ajudar os produtores a alavancas seus negócios", completa.

UFLA

Conforme ressaltou o reitor da Ufla, José Scolforo, o investimento inicial no campus da Ufla em Paraíso é de cerca de
30 milhões. "Já existiu investimento da própria cidade através da prefeitura, da Câmara Municipal, dos deputados
Antônio Carlos Arantes  e Car-los Melles. Agora iremos contratar professores, 66 ao longo desses três anos, mais 60
técnicos, também distribuídos ao longo dos próximos dois anos. Ao longo do tempo haverá outros investimentos, em
equipamentos dos cursos, mobiliário e empregos básicos para vigilância e manutenções".

O reitor comenta que é um início com valores muito relevantes, mas é só o princípio de uma caminhada para que ao
longo dos próximos anos, depois de consolidada essa primeira fase, possa existir outras fases de crescimento e a
UFLA venha a se desenvolver no município e gerar benefícios financeiros para todo o comércio e outros setores de
serviços.

"Mas acredito que o maior de todos os benefícios será o de o jovem ter a oportunidade de fazer cursos aqui de
qualidade e, principalmente, se houver uma política muito bem estruturada que permita a eles a empreender aqui e na
região, vindo a agregar muitas possibilidades de empregos qualificados e que vai refletir no PIB de Paraíso e Região. O
maior de todos os desenvolvimentos está fundamentado no conhecimento e na oportunidade para as pessoas ao
ensino, independente do poder aquisitivo, porque esse é um câmpus para todos, das pessoas muitos simples às que
tem mais condições de vida", destaca.

PRAZO DAS OBRAS

Para a primeira etapa estão previstos a construção de um anfiteatro, biblioteca, campo de futebol e quadra, centro de
convivência, pavilhão de aulas, prédio da Incubadora, prédio das engenharias, prédio de laboratório e prédio de
logística. De acordo com Scolforo, em todos os contratos assinados os prazos variam em função do tamanho da obra,
a exemplo do prédio das engenharias, que é um dos maiores e está planejado para dois anos. "Já existem outros
prédios que o prazo é menor, em torno de um ano. A ideia básica e que está nos contratos é que em dois anos o
câmpus esteja absolutamente pronto. Todos os recursos para as obras já estão garantidos e não existem motivos para
atraso", completa.

Entre os presentes compondo a mesa diretora, além do reitor da universidade, estavam a vice-reitora Édila Vilela de
Resende Von Pinho; o pró-reitor de Graduação, professor Ronei Ximenes Martins; o superintendente de Gestão,
professor João Chrysósstomo de Resende Júnior; o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Carlos Melles;
deputado estadual Antônio Carlos Arantes ; os prefeitos de Lavras e Paraíso José Cherem e Walker Américo
Oliveira; o presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Lisandro Monteiro.

Edição digital
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Foto de Reprodução

Fazendo História

O deputado estadual Antônio Carlos Arantes assumiu neste ano o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. No anterior exerceu a presidência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria e também foi
presidente , vice- presidente e membro de outras comissões . Quando iniciou na Assembleia atuou como suplente
da deputada Elbe Brandão, na 15ª legislatura, entre os anos de 2003 a 2007. Exerceu a função de deputado no período
de 21 de fevereiro até 31 de março de 2006. Arantes agora foi eleito 1º vice- presidente da casa.
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Zema anunciou reforma nesta terça-feira

A equipe do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apresentou, na manhã desta terça-feira (5), o projeto
de reforma administrativa que prevê a extinção de 60% dos cargos comissionados do Estado e a redução do número
de secretarias. A estimativa é de que com essas medidas a economia seja de cerca de R$ 1 bilhão em quatros anos, o
que não cobre a folha de pagamento mensal dos servidores.

Em seu pronunciamento, o governador explicou que as estruturas das secretarias e cargos delas devem ter um corte
de 47%, considerando o corte de subsecretarias, superintendências, diretorias e assessorias. Com isso, o número de
pastas diminuiu de 21 para 12. Zema afirmou também que, no ano passado, o custo total dessa estrutura era de R$
815 milhões e, agora, vai ser de R$ 580 milhões.

No início da gestão, cerca de 6.000 servidores que ocupavam cargos de comissão foram exonerados de suas funções.
E, de acordo com o secretário do Planejamento, Otto Alexandre Levy Reis, 60% do total de postos de confiança estão
previstos para serem extintos, o que giraria em torno de 3.600 cargos.

O secretário ainda pontuou que posteriormente devem ser proposta reduções de alguns órgãos da administração
indireta.

A avaliação de Romeu Zema é a de que esse projeto visa reduzir custos e aumentar eficiência no Estado, mas que
ainda é um primeiro passo que está sendo feito na ponta do iceberg, que não vai resolver de forma imediata a situação
financeira da administração. Ele projeta que o déficit de 2019 do Executivo, que antes estava estimada em R$ 11,5
bilhões pode chegar à cifra de R$ 15 bilhões.

"A situação do Estado é extremamente delicada no que diz respeito a situação financeira e não há outro caminho a
seguir a não ser este, de fazer cortes. Mas, na verdade, isso não vão resolver a situação de imediato, mas é o início da
solução a longo prazo. Muitas vezes isso vai ser necessário ser feito para que Minas se torne viável", declarou o
governador.

Mesmo com esses cortes, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, afirmou que não há previsão de quando o salário
dos servidores será depositado de forma integral, uma vez que somente a folha de pagamento gira em torno de R$ 3
bilhões por mês.

Fusões

A exemplo do governo federal, agora o Estado passa a ter a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, com a fusão
das pastas de Segurança Pública e de Administração Prisional.

"Sobre a redução do crime, uma parte importante está no recolhimento dos bandidos. Então, se você for pensar bem, a
gente está em linha do que existe na estrutura do governo federal, em que existe apenas um Ministério da Segurança e
Justiça", explicou o secretário de Planejamento e gestão sobre essa função.

Outra junção é entre as pastas de Agricultura Pecuária e Abastecimento e de Desenvolvimento Agrário. Também está
prevista no projeto a união das secretarias de Turismo e Cultura. "Às vezes você ter muita gente fazendo pedaços é
menos eficiente do que você ter a estrutura mais concentrada", avaliou Otto Reis.
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Tramitação

Para ser implementada, a reforma administrativa precisa agora do aval da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG). O projeto foi enviado em regime de urgência para a Casa. Zema disse nesta terça-feira que tem confiança nos
parlamentares e acredita que eles vão apoiar a proposta, que foi a primeira enviada pelo Executivo para a Casa.

"Os 77 deputados  que representam todo o Estado sabem perfeitamente da situação em que Minas se encontra
porque eles têm contato direto com os prefeitos e com a população que tem sido diretamente afetado por essa crise. E
eu vejo que Minas não tem como fazer diferente. O nosso Estado se tornou inviável", acredita o governador.

Por Fransciny Alves - OTempo
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NÃO, OBRIGADO

Assim como o deputado estadual Doorgal Andrada  (PATRI) que abriu mão de verbas para paletó e moradia, o
deputado federal Lafayette Andrada (PRB) também abriu mão de recursos para auxílio moradia que todo deputado tem
direito. Ao longo do mandato, o valor chega em torno de duzentos mil reais.

impresso em 21/02/2019 às 03:41 36 de 354

http://gazetadotriangulo.com.br/tmp/radar/radar-parque-linear/
http://www.interclip.com.br/


Jornal da Cidade Online - Poços de Caldas (MG)
Título: Pau...tando - Recursos

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Na coluna Pau...tando, leia o que acontece de mais importante nos bastidores políticos de Poços de Caldas.

RECURSOS

Mal começou o mandato e o deputado estadual Mauro Tramonte  (PRB) já conseguiu arrumar recursos para Poços
de Caldas. Nesta quinta-feira, 7, às 10h, na sala da diretoria da Santa Casa, será realizada o anúncio de verba obtida
através de emenda parlamentar do deputado. Atual-mente, o hospital atende a mais de 80 cidades na região.
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Resultado será alcançado em quatro anos com a redução de secretarias, empresas, autarquias e fundações,
além do corte de cargos

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,
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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Em entrevista à Rádio Muriaé, o deputado estadual Dr. Wilson Batista falou sobre requerimento protocolado por ele na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
sobre a mineração no estado. O parlamentar participou por telefone do programa "Manhã da Muriaé" desta quarta-feira
(06) e conversou com o apresentador Jorge Luiz e o repórter Álvaro Barros.

O primeiro a protocolar pedido para instauração da CPI da mineração na ALMG foi o deputado Sargento Rodrigues
(PTB), seguido pela deputada Beatriz Cerqueira (PT).

Doutor Wilson Batista  fez duras críticas aos modelos de barragens existentes em Minas Gerais, a exemplo das
estruturas que romperam em Brumadinho e Mariana, e disse que a CPI é praticamente unanimidade na Assembleia e
deve ser criada nos próximos dias.

Ele explicou que a comissão terá como objetivo apurar responsabilidade na tragédia de Brumadinho e cobrar
efetividade nas punições e na fiscalização de todas as barragens do estado.

Clique no vídeo acima e ouça a entrevista na íntegra

O deputado afirmou ainda que protocolou solicitação para que sejam realizadas vistorias imediatas nos barramentos de
rejeitos de minério na Zona da Mata, incluindo das barragens existentes na cidade de Miraí, e que a luta na Assembléia
será também para aprovação de projetos de lei que endureçam as regras para a prática da mineração do estado,
visando, entre outras coisas, à maior segurança das barragens.

Fonte : Rádio Muriaé
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O rompimento da barragem da Vale foi tema central da primeira reunião ordinária da nova Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG) na última terça-feira (5), mas a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)  para
investigar a tragédia ficará para a próxima semana.

Todos os parlamentares que discursaram no plenário citaram a necessidade de uma apuração detalhada sobre os
motivos do rompimento e de punições aos responsáveis pelas mortes em Brumadinho. Hoje devem ser formados os
quatro blocos parlamentares da nova legislatura e caberá aos líderes indicarem os nomes para as comissões
parlamentares, inclusive a CPI da mineração.

A criação de uma comissão de inquérito depende de análise da Mesa Diretora - que avalia se o requerimento tem no
mínimo 26 assinaturas e um fato determinado - mas com apoio declarado de mais de 70 deputados  mineiros, a
criação da CPI é considerada certa na Casa.

Lembrando que na noite da última terça-feira (5) o número de mortos pela barragem da Vale, em Brumadinho, chegou
a 142 segundo informações divulgadas pela Defesa Civil de Minas Gerais. Há, ainda, 194 desaparecidos. A barragem
se rompeu há 13 dias e segundo o Corpo de Bombeiros, provavelmente corpos não serão encontrados nas atuais
buscas. As informações são do Jornal Estado de Minas.
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Na ocasião foi eleito o Deputado AGOSTINHO PATRUS (PV), disputou em chapa única, e, passou a ser o no
Presidente da ALMG com 75 votos a favor, e, duas abstenções.

A cerimônia de posse dos DEPUTADOS  ESTADUAIS na tarde desta sexta-feira, dia 01/02/19, foi marcada por uma
homenagem ao CORPO DE BOMBEIROS e às vítimas do rompimento da barragem em BRUMADINHO, município
localizado na região metropolitana de BELO HORIZONTE. Houve um minuto de silencio pelo acidente ambiental, e,
também, considerando de trabalho, do qual, estavam presente o Governador e seu Vice.

O deputado HELY TARQUÍNIO (PV), mais velho da casa com 78 anos, presidiu a sessão de abertura. Já a deputada
BEATRIZ CERQUEIRA  (PT), propôs a instauração de uma COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) para
investigar as barragens em nosso Estado. Foram mais de 30 assinaturas, enquanto para tanto eram necessárias
apenas 26.

Discursando o Governador, ROMEU ZEMA (Novo) disse que espere que a Casa Legislativa venha a aprovar a
"Reforma Administrativa", que seria encaminhada, com a qual, pretende dar propulsão aos inúmeros atos que estão
efetivados para a recuperação econômica do ESTADO; além de noticiar que está junto ao GOVERNO FEDERAL,
abrindo gestões de negociação quanto a dívida pública para com a UNIÃO.

Afirmou ele na oportunidade: "Tenham consciência da gravidade da situação. Reflitam sempre que um projeto entrar
nessa casa".

Na oportunidade, a nossa ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  havia publicado ato, e, divulgou nota, ventando qualquer tipo
de festividade que incorresse em despesas por ocasião da posse dos Deputados Estaduais:

"Em respeito às vítimas do rompimento de barragem de rejeitos de minério da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de
janeiro, a ALMG decidiu suprimir as etapas festivas da solenidade de posse, conferindo um caráter mais sóbrio ao
evento. Assim, a cerimônia está restrita aos ritos regimentais obrigatórios", esclarecia comunicado expedido.

PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA.

AGOSTINHO PATRUS (PV) disputou chapa única e foi eleito Presidente  da ALMG com 75 votos e duas abstenções.
Também fazem parte da mesa: TADEU LEITE (MDB), como primeiro secretário, ANTONIO CARLOS ARANTES
(PSDB), como primeiro vice- presidente , CRISTIANO SILVEIRA (PT), como segundo vice- presidente , e
ALENCAR DA SILVEIRA JR . (PDT), como terceiro vice- presidente .

HOUVE PROTESTOS.

Antes de começar os eventos no PLENÁRIO, agentes penitenciários e policiais civis fizeram manifestação pelo
pagamento atrasado do 13º salário. Os servidores estariam tentando empurrar a porta de vidro enquanto os
seguranças da ALMG barravam a entrada. Eles ficaram por cerca de 30 minutos resistindo e insistindo.

Em outra área da praça da ASSEMBLEIA , trabalhadores ligados à CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
(CUT) continuaram em atos de protestos.

Outros manifestantes civis chegaram a jogar terra vermelha em protesto contra a empresa VALE, a mineradora
responsável pelos dois maiores acidentes ambientais de MINAS GERAIS, ocorridos em MARIANA, e BRUMADINHO,
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ficando as escadarias da sede de nosso Legislativo toda coberta pela mesma.
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Inconfidência AM
Título: Adalclever Lopes é nomeado consultor direto da prefeitura - 12h17

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Adalclever Lopes do MDB, foi nomeado como consultor
direto do gabinete do Prefeito de Belo Horizonte Alexandre kalil do PHS. Adalcléver será o responsável pela articulação
política entre a Prefeitura e Cãmara Municipal e também a Assembleia. Entrevista: Adalcléver Lopes - Consultor da
Prefeitura de Belo Horizonte. A função de articulador político era exercida até o ano passado pelo vice-prefeito Paulo
Lamac da Rede. Ele foi demitido do cargo depois das eleições por não ter apoiado conforme pedido de kalil, a
candidatura para deputado estadual de Iran Barbosa do MDB que acabou não eleito.
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Inconfidência AM
Título: Romeu Zema apresenta a reforma administrativa - 12h13

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O Governador de Minas Romeu Zema apresenta reforma administrativa que encolhe de 21 para 12 o número de
secretarias. 60% dos cargos comissionados deixarão de existir. Uma economia estimada R$ 1 bilhão em 4 anos. Esses
são alguns dos pontos da proposta de reforma administrativa enviada nessa terça feira pelo Governador Romeu Zema
para a Assembleia Legislativa . Entrevista: Romeu Zema - Governador de Minas, Otto Levy - Secretário de
Planejamento , Gustavo Barbosa - Secretário da Fazenda.
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Rede Minas
Título: CPI da mineração - 12h36

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019

A Assembleia deve abrir uma CPI para investigar a tragédia de Brumadinho.O requerimento já conta com a assinatura
de 73 deputados  e deve ser analisado nos próximos dias.Na primeira sessão plenária da nova legislatura,um dos
principais assuntos no plenário foi a tragédia de Brumadinho,a maioria dos deputados  defende a criação de uma CPI
para apurar as causas do rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão.Entrevistados: Sargento Rodrigues
- PTB (deputado estadual); Beatriz Cerqueira  -PT (deputada estadual); João Victor Xavier -PSDB  (deputada
estadual)
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Band
Título: Ex-presidente da Assembleia será consultor para assuntos institucionais do prefeito de BH -

10h02
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Sem cargo ou no legislativo, o ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais Adalclever Lopes será
consultor para assuntos institucionais do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Adalclever vai promover a
interlocução entre prefeitura, estado e união. O ex- presidente  da Assembleia disputou as eleições para o estado e
terminou em 4º lugar na disputa

impresso em 21/02/2019 às 03:41 48 de 354

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg135-bandnews-0602.mp3
http://www.interclip.com.br/


Rádio CBN
Título: Adalclever Lopes  vai ser consultor de relações institucionais da prefeitura de Belo Horizonte

- 11h57
Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O prefeito Alexandre Kallil nomeou o ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais para o cargo no
gabinete dele, Adalclever Lopes do MDB, vai ser consultor de relações institucionais da prefeitura e diz que a
contratação dele não tem viés político. Ent: Adalclever Lopes ( consultor de relações institucionais da prefeitura)
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Itatiaia
Título: Três pedidos de criação de CPI na Assembleia - 23h05

Editoria: Repórter Itatiaia
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

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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Alvorada
Título: Romeu Zema anuncia que vai apresentar a reforma administrativa-07h23

Editoria: Painel Alvorada 1ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Número de secretárias Estaduais foi reduzida de 21 para 12 pastas, anunciada pelo governador Romeu Zema. A
medida foi apresentada como parte da reforma administrativa do estado. para se implementado o projeto precisa ser
aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas.
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Rádio América
Título: Adalclever Lopes assume cargo de consultor na Prefeitura - 11h53

Editoria: Tribuna Livre
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais e candidato do MDB ao Governo de Minas ,derrotado
nas últimas eleições, Adalcléver Lopes, assumiu na última terça o cargo de consultor de relações institucionais da
Prefeitura de Belo Horizonte. O ex-deputado estadual foi anunciado no cargo em uma coletiva de imprensa na qual o
vereador e líder do governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Léo Burguês representou o prefeito da capital,
Alexandre Kalil. Entrevista: Adalcléver Lopes - Consultor de relações institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte.
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Portal EM
Título: Deputados devem instalar CPI de Brumadinho na próxima semana

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Com o apoio declarado de quase todos os deputados  estaduais, Assembleia deve instalar comissão parlamentar de
inquérito para investigar tragédia de Brumadinho e mineração
Parlamentares realizaram primeira reunião ordinária do ano. Pelo menos 70 são favoráveis à investigação sobre
barragem

O rompimento da barragem da Vale foi tema central da primeira reunião ordinária da nova Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), mas a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)  para investigar a tragédia
ficará para a próxima semana. Ontem, todos os parlamentares que discursaram no plenário citaram a necessidade de
uma apuração detalhada sobre os motivos do rompimento e de punições aos responsáveis pelas mortes em
Brumadinho. Hoje, devem ser formados os quatro blocos parlamentares da nova legislatura e caberá aos líderes
indicarem os nomes para as comissões parlamentares, inclusive a CPI da mineração.

A criação de uma comissão de inquérito depende de análise da Mesa Diretora - que avalia se o requerimento tem no
mínimo 26 assinaturas e um fato determinado - mas com apoio declarado de mais de 70 deputados  mineiros, a
criação da CPI é considerada certa na Casa. "A totalidade da Assembleia quer essa CPI. Estamos diante de uma
tragédia criminosa que aconteceu em Brumadinho e temos condições de estender a fiscalização para outras barragens
no estado", diz o deputado Sargento Rodrigues  (PTB), primeiro a protocolar requerimento pedindo a abertura da
comissão.

Outro pedido pela CPI foi protocolado pela deputada Beatriz Cerqueira  (PT), que defendeu a união entre os
parlamentares para apurar o rompimento da barragem da Vale. "É inexplicável como a mineradora constrói seu
refeitório e seu centro administrativo bem abaixo da barragem. Temos outros municípios em que a população está
desesperada com a situação de barragens, como em Sarzedo por exemplo", disse Beatriz. A deputada apresentou
também à Mesa pedidos de informação para a Vale sobre a barragem de Córrego do Feijão.

A partir da formação dos blocos parlamentares serão indicados os nomes para compor as 22 comissões
permanentes da Assembleia e para a CPI da mineração. Apesar de estarem definidos quatro blocos, ontem as
articulações políticas continuavam em ritmo acelerado na Casa. Para compor os blocos, os partidos exigem indicações
para cargos de destaque nas comissões . O bloco deve ter no mínimo 16 deputados .

FORMAÇÃO DE BLOCOS Um grupo de oposição ao governo deve ser oficializado hoje, com aliança entre PT (10
deputados ), PR (2), PCdoB (1), PSOL (1), Rede (1), DC (1) e Pros (1). Já o bloco governista, ainda não totalmente
definido, será encabeçado pelo PSDB (7 deputados ). Os outros dois blocos serão independentes (nem de apoio nem
de oposição ao governo estadual), um deles encabeçado pelo MDB (7) e outro pelo PSD (7) com apoio de PSL (6),
PTB (3), PRP (1) e PPS (1).

De acordo com o regimento da Assembleia, a representação dos partidos nas comissões  é feita de forma
proporcional. Cada uma tem cinco membros efetivos e outros cinco suplentes, com exceção das comissões  de
Constituição e Justiça (CCJ), de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, formadas por sete
efetivos e sete suplentes. Essas três comissões  são consideradas estratégicas já que praticamente todos os textos
passam por análise de seus membros.

Ontem, foram recebidos pela Mesa 11 mensagens do Poder Executivo, sendo 10 vetos e a indicação do deputado
Luiz Humberto Carneiro  (PSDB) para líder do governo no parlamento. Os vetos precisam ser votados em prazo de
30 dias ou passam a sobrestar a pauta da Assembleia, impedindo a votação de outras proposições. Para a votação do
projeto de reforma administrativa, apresentado ontem pelo governador Romeu Zema (Novo), a pauta precisa ser
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esvaziada.
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Band
Título: Primeira reunião ordinária da ALMG teve rompimento de barragem como tema central -

10h33
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

A primeira reunião ordinária de 2019, na Assembleia de Minas , realizada ontem, teve como tema central o
rompimento era barragem da Vale. A criação de uma CPI para investigar tragédia em  Brumadinho, no entanto, ficou
para a próxima semana. A expectativa é de que hoje sejam formadas quatro blocos parlamentares da 19º legislatura.
Caberá aos líderes indicarem os nomes para 22 comissões  permanentes, inclusive, para CPI da mineração. A
abertura de uma comissão parlamentar de inquérito depende de análise da mesa diretora, são necessárias no mínimo
26 assinaturas.
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Band
Título: Governo de Minas cria projeto abrindo mão dos tributos nos repasses feitos as vítimas de

Brumadinho - 10h02
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Nos próximos dias o governo de Minas vai encaminhar para Assembleia Legislativa , um projeto de lei abrindo mão
dos tributos nos repasses feitos pela Vale aos familiares das vítimas de Brumadinho. Se aprovado a ajuda de custo
extra judicial de 100 mil reais não terá o recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: CPI da mineração - 11h22

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Hoje,devem ser formados os quatro blocos parlamentares da nova legislatura  e caberá aos líderes indicarem os nomes
para  as comissões  parlamentares,inclusive a CPI da mineração,a Assembleia que deve instalar a CPI de
Brumadinho na semana que vem. A criação de uma comissão de inquérito depende de análise da mesa diretora,que
avalia se o requerimento tem no mínimo 26 assinaturas e um fato determinado,mas com apoio declarado de mais de 70
deputados  mineiro,a criação da CPI é considerada certa na casa.O primeiro requerimento protocolado pedindo a
abertura da comissão partiu do deputado Sargento Rodrigues .
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Rádio América
Título: Deputados devem instalar CPI de Brumadinho na próxima semana - 08h47

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O rompimento da barragem da Vale foi tema central da primeira reunião ordinária da nova Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), mas a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)  para investigar a tragédia
ficará para a próxima semana. Ontem, todos os parlamentares que discursaram no plenário citaram a necessidade de
uma apuração detalhada sobre os motivos do rompimento e de punições aos responsáveis pelas mortes em
Brumadinho. Hoje, devem ser formados os quatro blocos parlamentares da nova legislatura e caberá aos líderes
indicarem os nomes para as comissões parlamentares, inclusive a CPI da mineração.
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Rádio CDL
Título: Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais abriu uma comissão parlamentar de

inquérito para apurar o rompimento da barragem córrego do feijão-07h34
Editoria: Rádio Café

Assunto: ALMG
Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Incrível o senso de oportunismo dos Deputados da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Abriu uma comissão
parlamentar de inquérito para apurar o rompimento da barragem córrego do feijão. E agora eles correram para assumir
paternidade de uma proposta que seja conduta da comissão. O Sargento Rodrigues  que já estava na câmara e que
nada fez no último mandato correu para apresentar seu projeto e logo após aparece Beatriz Cerqueira  do PT e
Wilson Batista do PSB registrando pedido posteriores.
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Inconfidência FM
Título: Adalclever Lopes é o novo consultor de Kalil - 07h06

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Derrotado nas eleições para o Governo do Estado, Adalclever Lopes é o novo articulador político do prefeito de Belo
Horizonte, Alexandre Kalil. O ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas, Adalclever Lopes (MDB), foi
nomeado nessa terça-feira como consultor direto do gabinete do prefeito de Belo Horizonte. Adalclever será o
responsável pela articulação política entre a prefeitura e Câmara Municipal e com a Assembleia. Entrevista: Adalclever
Lopes (consultor especial - MDB)
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Gazeta de Varginha
Título: Deputado quer revogar norma de Pimentel que retém repasses

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 06-02-2019
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Itatiaia
Título: Novas caras na Câmara Municipal da Capital - 05h23

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Em Belo Horizonte, chama a atenção quatro novidades. Quatro vereadores novatos iniciam os trabalhos na Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Eles vão substituir os parlamentares que foram eleitos deputados  estaduais. Entre os
novatos está Ramon Bibiano do MDB, que substitui Rafael Martins do PRTB. Entrevista: Ramon Bibiano (vereador -
MDB)
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Junior Moreira - 08h45

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

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação - A Vale nega reivindicações de emergência e revolta moradores atingidos pelo rompimento da
barragem em Brumadinho. Junior diz que vamos ver a mesma história que aconteceu em Mariana. Brumadinho pode
ter surto de doenças infecciosas depois do rompimento da barragem. O ex- presidente da Assembleia Legislativa ,
Adalclever Lopes do MDB, vai atuar como consultor do prefeito Alexandre Kalil. O governo volta a falar de economia na
casa do trilhão com a reforma.
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Itatiaia
Título: Comentário de Carlos Lindenberg -  08H23

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

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Carlos Lindenberg diz que ao colocar em liberdade ainda que provisoriamente três funcionários da Vale e dois
engenheiros, o Superior Tribunal de Justiça não entrou no mérito da questão, se os cinco tem ou não alguma
responsabilidade no rompimento da barragem da Vale. O STJ decidiu apenas liminarmente até que o Tribunal de
Justiça de Minas, que havia negado o pedido de liminar possa julgar o caso dos cinco presos no mérito. Lindenberg
comenta que na sua decisão a 6º turma do STJ não deixou de puxar a orelha do tribunal mineiro ao dizer que as cinco
prisões "foram decretadas para dar uma satisfação a um clamor público". Carlos Lindenberg diz que agora vai ser
apurar qual é a responsabilidade da Vale em tudo isso a começar por Mariana, onde ninguém foi preso e o drama
social continua a devastar a cidade. Para tentar apurar o grau de responsabilidade da Vale em tudo isso estão sendo
montadas três comissões parlamentares de inquérito uma no Senado da República, outra na Câmara dos
Deputados e uma terceira na Assembleia Legislativa de Minas.
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Band
Título: Zema envia projeto à ALMG  - 06h26

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema (Novo) enviou, nesta terça-feira (5),  projeto de lei à Assembleia Legislativa  com a
proposta para a reforma administrativa do Estado. O texto, que depende de aprovação dos deputados  estaduais,
reduz o número de secretarias de 21 para 12, o que representa uma redução de 47% na estrutura da administração,
segundo os cálculos do governo.
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Itatiaia
Título: CPI pretende investigar as atividades da Vale - 08H20

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

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Deve avançar hoje na Assembleia Legislativa  a criação de uma CPI que pretende investigar as atividades da Vale e
de outras mineradoras no estado, os líderes dos partidos vão se reunir hoje. O deputado Sargento Rodrigues  do
PTB foi o autor do pedido de abertura da CPI e será um dos membros da comissão. Cabe ao presidente  da
Assembleia, Agostinho Patrus  Filho, acolher ou não o pedido para instalação da CPI da Mineração, se for criada a
CPI vai contar com sete membros efetivos e sete suplentes. Entrevista: Sargento Rodrigues - deputado PTB, Betão -
deputado do PT.
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Band
Título: Governo de Minas propõe isenção de imposto sobre repasses da Vale - 06h00

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Governo de Minas Gerais promete encaminhar para Assembleia Legislativa  nos próximos dias um projeto de lei para
que o Estado abra mão de impostos nos repasses feitas pela vale aos familiares de vítimas de Brumadinho.Se
aprovado a ajuda de custo de cem mil reais não terá o recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação (ITCD).
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Rádio Super Notícia FM
Título: PT tem dificuldades em montar bloco de oposição na assembleia de Minas  - 06h54

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos deputados  estaduais do PT para montar o bloco de oposição ao governo
de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o grupo liderado pela sigla deve
conseguir agregar 17 parlamentares. De acordo com o deputado estadual e segundo vice- presidente  da Mesa
Diretora da Casa, Cristiano Silveira  (PT),além do PT, devem integrar o bloco oposicionista o PCdoB, a Rede, o
PSOL, o PR, a DC e o PROS.De acordo com o regimento interno da Assembleia de Minas , para que um bloco seja
montado, é necessário ter no mínimo 16 deputados . Por esse motivo, a ida do PR foi essencial para que a oposição
conseguisse ter representação na Casa, uma vez que, sem o partido, o grupo contaria com apenas 15 deputados  e
não atingiria o número necessário. Contudo, Silveira afirmou que as conversas com o deputado estadual Elismar
Prado , líder do PROS na Assembleia, foram positivas.
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TV Globo
Título: Reforma administrativa - 19h25

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

O Governador Romeu Zema, do Partido NOVO, enviou ontem o primeiro projeto de lei para a Assembleia Legislativa
. A reforma administrativa proposta pelo executivo prevê a fusão de secretarias e o corte de cargos comissionados.
Com a redução de custos, o governo espera aumentar a eficiência do Estado. Entrevista: Romeu Zena - NOVO
(governador de Minas Gerais); Otto Alexandre Levy Reis (sec. Planejamento e Gestão/MG); Gustavo Barbosa (sec. de
Fazenda/MG).
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TV Globo
Título: CPI da Vale - 06h33
Editoria: Bom Dia Minas

Assunto: ALMG
Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa  pode abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o desastre da Vale em
Brumadinho. A maioria dos deputados assinou um requerimento pedindo a instalação da CPI. Ontem, o deputado
João Vitor Xavier protocolou na Comissão de Administração Pública  uma proposta de endurecimento de de
normas para o licenciamento ambiental e para fiscalização das barragens. Entrevista: Sargento Rodrigues  - PTB
(deputado estadual); João Vítor Xavier - PSDB (deputado estadual).
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Rádio Super Notícia FM
Título: Adalcalever Lopes foi anunciado como consultor direto do prefeito de Belo Horizonte

Alexandre Kalil - 07h03
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), Adalclever Lopes (MDB) foi anunciado ontem
como consultor direto do prefeito Alexandre Kalil (PHS) para assuntos de relações institucionais. O prefeito, entretanto,
não participou do anúncio como estava previsto. A nomeação deve ser oficializada no "Diário Oficial do Município"
("DOM") de hoje.Entrevistado: Léo Burgês (vereador)
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Rádio Super Notícia FM
Título: Governador Romeu Zema anuncia corte de secretarias - 06h47

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

.O governador de Minas Gerias Romeu Zema do Novo,apresentou nessa terça-feria um projeto de reforma
administrativa do Estado.As medidas se aprovadas na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais ,devem gerar uma
economia de 1 bilhão de reais ao final de quatro anos.Em seu pronunciamento, o governador explicou que as
estruturas das secretarias e cargos delas devem ter um corte de 47%, considerando o corte de subsecretarias,
superintendências, diretorias e assessorias. Com isso, o número de pastas diminuiu de 21 para 12. Zema afirmou
também que, no ano passado, o custo total dessa estrutura era de R$ 815 milhões e, agora, vai ser de R$ 580 milhões.
Entrevistado: Gustavo Barbosa (secretário da Fazenda)
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Itatiaia
Título: Reforma administrativa do estado deve chegar hoje a Assembleia Legislativa- 07h18

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

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Com uma economia prevista de R$ 1 bilhão em quatro anos a reforma administrativa do estado deve chegar hoje a
Assembleia Legislativa . O plano que prevê a extinção de 3600 cargos precisa ser aprovado pelo legislativo. Até
mesmo a oposição tem se mostrado favorável ao projeto que prevê cortes nos gastos da máquina pública estadual,
mas segundo o deputado André Quintão  do PT a que se ter cautela em relação à proposta. O futuro vice-líder de
governo deputado Guilherme da Cunha  do Partido Novo, o mesmo do governador Zema, comentou sobre a reforma
administrativa e disse estar otimista em relação a sua aprovação. A CPI da Mineração que tem amplo apoio na casa
deve começar a caminhar nos próximos dias, ao menos três deputados  protocolaram pedidos para instauração da
comissão parlamentar de inquérito. Entrevista: André Quintão  - deputado estadual PT , Guilherme Cunha - deputado
estadual Partido Novo.
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Itatiaia
Título: Adalclever Lopes é apresentado como consultor do prefeito de Belo Horizonte - 06h42

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

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Ex-deputado estadual e ex- presidente da Assembleia Legislativa  é apresentado como consultor do prefeito de
Belo Horizonte, Alexandre Kalil e garante que não existe acordo para eleições futuras. Após quatro mandatos na
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, Adalclever Lopes é apresentado como consultor do prefeito de Belo
Horizonte. Ao contrário do esperado Alexandre Kalil não compareceu a apresentação do novo quadro da prefeitura.
Entrevista: Léo Burguês- vereador do PSL e líder de governo, Adalclever Lopes - consultor do prefeito de Belo
Horizonte, Bela Gonçalves - PSOL.
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Estado de Minas
Título: Da Arquibancada

Editoria: Esportes
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019
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G1
Título: Ex-presidente da ALMG entra para a equipe de Kalil na Prefeitura de BH

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Adalclever Lopes (MDB) será consultor para assuntos institucionais. Ele ficou em 4º lugar na disputa pelo governo de
Minas em 2018.

Ex- presidente  da ALMG, Adalclever Lopes (MDB), entra para a equipe de Kalil na Prefeitura de BH - Foto: Amira
Hissa/PBH

O ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais 9ALMG), Adalclever Lopes (MDB), será consultor
para assuntos institucionais do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS).

O anúncio foi feito nesta terça-feira (5). Adalclever Lopes disse que vai promover a interlocução entre a prefeitura e
outros órgãos e estruturas do estado em âmbito municipal, estadual e federal.

O ex- presidente  da ALMG disputou as eleições para governador de Minas Gerais. Ele ficou em 4º lugar com 3,73%
dos votos no 1º turno.
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Portal O Tempo
Título: A volta dos que não foram

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Um fato inusitado tem deixado os deputados  estaduais de Minas atônitos: a continuidade da gestão petista nas
estatais. Nada menos que BDMG, Cemig, Codemig, Copasa, MGS e Cohab (fora subsidiárias) ainda contam com
presidentes e diretorias integralmente nomeados por Fernando Pimentel. Juntas, as empresas controlam ativos mais
valiosos do que um ano de Orçamento do Estado e chegam a pagar salários 800% maiores do que o do próprio
governador.

Com R$ 40 bilhões em ativos e R$ 23 bilhões de receita líquida no balanço de 2018, a Cemig foi alvo de escrutínio da
comissão de transição do atual governo. Mateus Simões, coordenador desta, chegou a afirmar, em recente entrevista,
que "só o grupo Cemig teria algo de 700 empregados, ao custo de folha de R$ 500 milhões por ano" - um custo médio
de quase R$ 55 mil mensais por indicado. Dos que consegui identificar, oito dos 11 diretores atuais doaram, sozinhos,
R$ 149 mil à campanha do petista em 2018. Se estes ainda estão lá, é bem provável que os outros 689 ainda estejam
também - e só Deus sabe quanto estes doaram, uma vez que a caixa-preta da empresa é desconhecida até para a
Assembleia.

Nesta semana, o governo de Minas desistiu, judicialmente, de uma operação bizarra que tentava a venda de parte da
Codemig camuflada como um empréstimo de R$ 2 bilhões para a MGI. Mesmo assim, os responsáveis pela operação,
advindos do governo anterior, continuam à frente dessas estatais. A atual diretora- presidente  da Copasa, que
comanda a empresa há quatro anos, trabalhou, antes disso, nas prefeituras de Ribeirão das Neves e Belo Horizonte
durante gestões petistas, com intervalos de serviço aos governos Lula e Dilma Rousseff. No comando do BDMG está
Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda de Dilma nos últimos meses do seu governo. Com diferentes nomes em
diferentes empresas, a história se repete por toda a administração indireta do Estado.

Durante a campanha, o governador Romeu Zema foi claro ao dizer que "as empresas estatais estão subvalorizadas,
devido a uma gestão desastrosa", e que, para mudar tal quadro, a solução seria uma "gestão profissional". É
exatamente isto que deixa os deputados  atônitos: ao contrário do processo de seleção para secretários de Estado,
onde o Novo navega por territórios inexplorados, a escolha dos gestores das estatais deveria ser lugar comum para o
partido do governador, formado por empresários extremamente bem-sucedidos e respeitados.

Da minha parte, eu interpreto o movimento atual mais como cautela. Como ainda não sabe quais estatais poderá
privatizar ou como isso será feito, é possível que o atual governador ainda resista a mexer no vespeiro estatal. Se isso
for verdade, meu conselho vai justamente na contramão: é preciso mudar rápido e profundamente todas as estatais e
subsidiárias do Estado, de maneira a alinhar o pensamento de suas diretorias ao programa proposto durante a
campanha. A real situação interna das empresas só poderá ser verdadeiramente diagnosticada com pessoas de
confiança do governador no comando.

Acima de tudo, não custa nada lembrar: num país cujas eleições foram definidas pelo escândalo do petrolão, a inércia
pode ter consequências e repercussões graves na formação da base e na confiança dos seus eleitores.
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Estado de Minas Online
Título: CPI da Lama quase certa

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Com o apoio declarado de quase todos os deputados  estaduais, Assembleia deve instalar comissão parlamentar de
inquérito para investigar tragédia de Brumadinho e mineração
O rompimento da barragem da Vale foi tema central da primeira reunião ordinária da nova Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG), mas a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)  para investigar a tragédia
ficará para a próxima semana. Ontem, todos os parlamentares que discursaram no plenário citaram a necessidade de
uma apuração detalhada sobre os motivos do rompimento e de punições aos responsáveis pelas mortes em
Brumadinho. Hoje, devem ser formados os quatro blocos parlamentares da nova legislatura e caberá aos líderes
indicarem os nomes para as comissões parlamentares, inclusive a CPI da mineração.

A criação de uma comissão de inquérito depende de análise da Mesa Diretora - que avalia se o requerimento tem no
mínimo 26 assinaturas e um fato determinado - mas com apoio declarado de mais de 70 deputados  mineiros, a
criação da CPI é considerada certa na Casa. "A totalidade da Assembleia quer essa CPI. Estamos diante de uma
tragédia criminosa que aconteceu em Brumadinho e temos condições de estender a fiscalização para outras barragens
no estado", diz o deputado Sargento Rodrigues  (PTB), primeiro a protocolar requerimento pedindo a abertura da
comissão.

Outro pedido pela CPI foi protocolado pela deputada Beatriz Cerqueira  (PT), que defendeu a união entre os
parlamentares para apurar o rompimento da barragem da Vale. "É inexplicável como a mineradora constrói seu
refeitório e seu centro administrativo bem abaixo da barragem. Temos outros municípios em que a população está
desesperada com a situação de barragens, como em Sarzedo por exemplo", disse Beatriz. A deputada apresentou
também à Mesa pedidos de informação para a Vale sobre a barragem de Córrego do Feijão.

A partir da formação dos blocos parlamentares serão indicados os nomes para compor as 22 comissões
permanentes da Assembleia e para a CPI da mineração. Apesar de estarem definidos quatro blocos, ontem as
articulações políticas continuavam em ritmo acelerado na Casa. Para compor os blocos, os partidos exigem indicações
para cargos de destaque nas comissões . O bloco deve ter no mínimo 16 deputados .

FORMAÇÃO DE BLOCOS

Um grupo de oposição ao governo deve ser oficializado hoje, com aliança entre PT (10 deputados ), PR (2), PCdoB
(1), PSOL (1), Rede (1), DC (1) e Pros (1). Já o bloco governista, ainda não totalmente definido, será encabeçado pelo
PSDB (7 deputados ). Os outros dois blocos serão independentes (nem de apoio nem de oposição ao governo
estadual), um deles encabeçado pelo MDB (7) e outro pelo PSD (7) com apoio de PSL (6), PTB (3), PRP (1) e PPS (1).

De acordo com o regimento da Assembleia, a representação dos partidos nas comissões  é feita de forma
proporcional. Cada uma tem cinco membros efetivos e outros cinco suplentes, com exceção das comissões  de
Constituição e Justiça (CCJ), de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, formadas por sete
efetivos e sete suplentes. Essas três comissões  são consideradas estratégicas já que praticamente todos os textos
passam por análise de seus membros.

Ontem, foram recebidos pela Mesa 11 mensagens do Poder Executivo, sendo 10 vetos e a indicação do deputado
Luiz Humberto Carneiro  (PSDB) para líder do governo no parlamento. Os vetos precisam ser votados em prazo de
30 dias ou passam a sobrestar a pauta da Assembleia, impedindo a votação de outras proposições. Para a votação do
projeto de reforma administrativa, apresentado ontem pelo governador Romeu Zema (Novo), a pauta precisa ser
esvaziada.
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Estado de Minas Online
Título: Economia com reforma em Minas será de R$ 1 bilhão

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Valor total que o governo vai deixar de gastar em quatro anos com mudança na estrutura da administração do estado
equivale a um terço da folha de pagamento mensal dos servidores
Com a expectativa de economizar R$ 1 bilhão em quatro anos, o governador Romeu Zema (Novo) enviaria na noite de
ontem o projeto de reforma administrativa à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. A cifra equivale a um terço da
folha mensal de pagamento (R$ 3 bilhões) dos cerca de 600 mil servidores do estado, que continuarão tendo os
salários parcelados por tempo indeterminado. Pela proposta, que ainda precisa passar pelo crivo dos 77 deputados
estaduais, o número de secretarias será reduzido de 21 para 12 e vai haver um enxugamento de 47% na estrutura da
administração.

Entre as mudanças, vai haver a fusão das secretarias de Administração Prisional e Segurança Pública em uma só, a de
Justiça e Segurança Prisional. Já a nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai abrigar as antigas de
Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Cidades e Integração Regional, além das de Desenvolvimento e
Integração Norte e Nordeste e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Ainda de acordo com o governo, na reforma serão extintos 3,6 mil cargos comissionados, que equivalem a 60% dos
cerca de 6 mil exonerados em 1° de janeiro que não retornaram para os postos de trabalho. Pelo balanço informado
pelo secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levi, 40% dos demitidos voltaram aos postos no governo. Na
campanha, Zema havia dito que cortaria 80% dos comissionados, que são os contratados sem concurso público.

Ontem, Zema justificou a recontratação de comissionados e disse que parte deles foi reconduzida em situação
provisória, até que sejam escolhidos os novos funcionários. "En muitos desses cargos era simplesmente inevitável que
tivesse alguém lá e não íamos colocar alguém a toque de caixa, que não seria o adequado. Os processos seletivos
estão sendo conduzidos e assim que tivermos os nomes certos eles vão estar assumindo."

Zema voltou a dizer que o estado se tornou inviável. Segundo o governador, apesar de o orçamento aprovado ter um
déficit de R$ 11,5 bilhões, o rombo será de R$ 15 bilhões e ainda há mais R$ 28 bilhões de restos a pagar. "A situação
do estado é extremamente delicada e não há outro caminho a não ser esses cortes, que na verdade não vão resolver a
situação de imediato, mas que são o início da solução a longo prazo", disse.

De acordo com Zema, o custeio das secretarias, que no ano passado era de R$ 815 milhões, passa a R$ 580 milhões
com as mudanças. Zema e os secretários disseram ter expectativa de que a Assembleia Legislativa  aprove sem
dificuldades a reforma administrativa. O governador negou a possibilidade de a redução de secretarias prejudicar o
andamento dos serviços e garantiu que o número será suficiente para a necessidade do estado. Para isso, usou a
mesma metáfora à qual havia recorrido para falar da atuação do estado por causa do rompimento da barragem da Vale
em Brumadinho.

"Quando você vai a um dentista, se colocar três pra te atender, atrapalha ou ajuda? Ajuda, um dentista faz melhor do
que três, aqui vai dinamizar. Quando tem gente demais atrapalha", afirmou sobre a redução das secretarias. Em
Brumadinho, quando comentava sobre a dispensa de ajuda no resgate das vítimas, Zema havia dito que "alguém que
está com dor de dente não vai melhorar o tratamento se 10 dentistas forem atendê-lo simultaneamente".

Escala continua

A reforma administrativa não será suficiente para acabar com atraso no pagamento dos cerca de 600 mil servidores
públicos. Segundo o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, a escala continua sendo praticada por tempo
indeterminado, sem previsão de que os contracheques voltem a ser pagos no 5º dia útil. Ainda não foram divulgadas as
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datas do pagamento do salário de fevereiro, relativo ao mês trabalhado em janeiro.

"Vamos lembrar que tenho uma folha de mais de R$ 3 bilhões por mês e a gente está falando de uma economia de R$
1 bilhão em 4 anos", argumentou o secretário da Fazenda. Segundo Barbosa, a reforma administrativa é na realidade
uma otimização de gastos. "A gente ainda precisa fazer muito mais para remodelar este pagamento com escala. Por
enquanto vai permanecer a forma que está colocada", afirmou.

Questionado sobre a expectativa do funcionalismo em relação aos salários, o secretário disse que a primeira coisa que
o cidadão pensa é em ter um melhor serviço prestado. "Com relação ao servidor, não temos como mudar por enquanto
lembrando do caos financeiro em que está o estado", reforçou.

"A situação do estado

é extremamente delicada e não há outro caminho a não ser esses cortes, que na verdade não vão resolver a situação
de imediato, mas que são o início

da solução a longo prazo"

[FOTO1]

. Romeu Zema, governador
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Estado de Minas Online
Título: Kalil terá Adalclever como consultor direto

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Ex- presidente da Assembleia será interlocutor do prefeito com diversos órgãos dos governos estadual e federal
O ex- presidente da Assembleia Legislativa  Adalclever Lopes (MDB) foi anunciado ontem como consultor para
assuntos institucionais do prefeito Alexandre Kalil (PHS). Ele vai atuar numa ampla gama de temas, em todos os níveis
de governo - municipal, estadual e federal. Ele será o responsável por conversar com o setor produtivo e a Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para aparar arestas relacionadas à aprovação do novo Plano Diretor
de Belo Horizonte, passando pela interlocução com diversos órgãos do governo federal com os quais tem bom trânsito
e até mesmo o acompanhamento político dos repasses constitucionais do IPVA e ICMS do estado para Belo Horizonte.

Em recente reunião com o governo de Minas, o prefeito Alexandre Kalil e o secretário municipal da Fazenda, Fuad
Noman, deixaram claro que a Prefeitura de Belo Horizonte está disposta a aguardar que o estado regularize primeiro os
atrasos nos repasses constitucionais de 2018 com outros municípios mineiros que estão em situação crítica. Kalil e
Fuad Noman avaliaram que a situação da capital é de equilíbrio fiscal, mas ressaltaram nessa reunião que não há
fôlego para atrasos em 2019, porque em 2018 o estado deixou de fazer R$ 429 milhões em transferências
constitucionais obrigatórias, relativas aos repasses de ICMS e de IPVA. "Apesar disso, com planejamento e
austeridade, conseguimos fechar o ano sem déficit financeiro. Não tivemos superávit, mas tampouco fechamos no
vermelho. Empatamos no zero a zero. Mas com certeza em 2019 precisamos receber os repasses constitucionais a
que temos direito", afirma Fuad Noman, em referência ao fato de que só em janeiro, o governo do estado deixou de
fazer transferências constitucionais obrigatórias à capital mineira que somam R$ 129 milhões.

Apresentado para a nova função por Leo Burguês, líder do governo na Câmara Municipal, Adalclever, liderança
importante no MDB mineiro, evitou dar conotação política à sua nomeação. Considerando ter sido um convite pessoal
do prefeito, ele descartou tratar-se de uma aproximação política de seu partido com Kalil. Adalclever informou que
atuará quando solicitado, promovendo a interlocução institucional entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e demais
órgãos e estruturas em âmbito municipal, estadual e federal. As funções do cargo se aproximam às da Secretaria de
Relações Institucionais e daquelas exercidas pela Secretaria de Governo, cargo ocupado pelo vice-prefeito Paulo
Lamac (Rede) até 9 de outubro. Lamac e Kalil se desentenderam politicamente por causa das eleições para deputado
estadual, quando o candidato do prefeito, Iran Barbosa (MDB), não foi eleito.

Adalclever Lopes foi deputado estadual por quatro mandatos, os dois últimos como presidente  do Legislativo mineiro,
eleito por seus pares. Habilidoso em negociações, sempre foi um político com forte atuação em bastidores. Ele
concorreu ao governo de Minas pelo MDB, depois de ter rompido politicamente com o governador Fernando Pimentel
(PT) poucos meses antes das eleições, em decorrência da candidatura da ex- presidente  Dilma Rousseff (PT) para o
Senado, cargo que Adalclever, em princípio, pensou em disputar.
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Está nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa um requerimento com dezenas de assinaturas de
deputados  mineiros pedindo a instalação de uma CPI para investigar as responsabilidades dos dirigentes da
mineradora e dos órgãos ambientais no rompimento da barragem de Brumadinho.

CPIs já tiveram consequência, mas sua proliferação acabou desvirtuando esse importante instrumento de investigação
dos Legislativos. No caso, a incerteza sobre se ela cumprirá sua finalidade torna-se ainda maior, dado o fato de
mineradoras já terem financiado as campanhas de muitos deputados .

Seja como for, é a oportunidade para a Assembleia realizar um amplo estudo sobre os impactos da mineração na vida
dos mineiros, bem como para indicar alguns rumos para a economia do Estado, que desde os anos 70 patina sobre
algumas atividades, sem encontrar um círculo virtuoso.

Uma desses segmentos é a mineração. Dele depende mais da metade dos municípios mineiros. Como Brumadinho,
que pode exibir educação e saúde de qualidade porque 60% de suas receitas provêm da mineração. Mas, quando
advêm desastres como o de Mariana e o de Brumadinho, instala-se o caos.

O desastre econômico é quase tão grande como o humano e o ambiental. A cidade sofre um processo de depressão
que se estende por anos, até que ela encontre uma nova vocação ou que a mineração se restabeleça, sob condições
mais seguras, porque não é possível admitir o simples retorno ao passado.

Com seu empobrecimento repentino, Mariana deu o sinal. Brumadinho está pagando um preço maior. Porque outros
desastres poderão ocorrer, minas terão de ser fechadas. A tragédia ganha dimensões gigantescas, impactando a
economia do próprio Estado, já debilitado por desarranjos fiscais.

O momento é agora. Se não se entregar segurança à comunidade social, não há mineração.

impresso em 21/02/2019 às 03:41 121 de 354

https://www.otempo.com.br/radio-super-noticia/opini%C3%A3o/editorial/o-fim-de-um-ciclo-1.2132060
http://www.interclip.com.br/


Portal O Tempo
Título: Adalclever Lopes é anunciado como consultor direto de Kalil

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 06-02-2019 Link para a Notícia

Ex- presidente da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), Adalclever Lopes (MDB) foi anunciado ontem
como consultor direto do prefeito Alexandre Kalil (PHS) para assuntos de relações institucionais. O prefeito, entretanto,
não participou do anúncio como estava previsto. A nomeação deve ser oficializada no "Diário Oficial do Município"
("DOM") de hoje.

A apresentação coube ao vereador Léo Burguês (PSL), líder de Kalil na Câmara de Belo Horizonte. "Estou anunciando
o novo consultor para assuntos de relações institucionais do governo Alexandre Kalil, que vai participar da articulação
junto à Câmara Municipal, a outros órgãos e à sociedade civil organizada e estará ligado diretamente ao gabinete do
prefeito para somar esforços no sentido de solucionar os problemas da cidade", disse.

Adalclever afirmou estar honrado com o convite feito pelo prefeito e espera contribuir com a experiência adquirida na
vida pública para ajudar na interlocução com os "entes municipais, estaduais e federais".

Eu tenho certeza de que vou fazer de tudo para corresponder à altura às expectativas que o município e o prefeito me
incumbiram. Ainda estou no meu primeiro dia, estou me ambientando, inclusive para saber onde vou trabalhar, mas
aquilo que o prefeito determinar, eu vou cumprir", declarou.

Para o ex-deputado, que se candidatou a governador na última eleição, o convite não tem ligação com uma possível
chapa para a disputa pela reeleição de Kalil em 2020. "De jeito nenhum, não há nenhuma expectativa em relação a
isso. Minha função é vir aqui para ajudar a compor a equipe da PBH sem nenhum acordo futuro. Essa não é a minha
intenção", refutou.

A escolha de Adalclever gerou certa divisão na Câmara de Belo Horizonte, local onde o ex-parlamentar deve atuar de
forma mais frequente. Um vereador que integra a base do prefeito, que pediu para ter a identidade preservada, criticou
a indicação. "Ele (Adalclever) não tem relacionamento com ninguém aqui, na Câmara. Não tem nada a ver com a
gente, estamos sem entender o motivo da escolha", disse.

Já o vereador Mateus Simões (Novo) entende que a escolha não deve mudar muita coisa na Casa. "O prefeito é uma
nulidade em termos de diálogo. Está acostumado a dar ordens e ser obedecido. A vinda do Adalclever, que transita
bem na política de Minas, mas não é de BH, não mudará o tom desse convívio com a Câmara, ao que me parece.
Como ele transita bem pelo meio político no Estado, talvez seja um movimento do prefeito pensando em outras coisas
que não a relação com a Câmara", afirmou.

O vereador Pedro Patrus (PT) considerou positiva a indicação por entender que o ex-deputado é "uma pessoa de bom
tato com o Parlamento, é experiente e tem diálogo".

Funções

Apesar de Adalclever ter sido nomeado como consultor, as funções a serem exercidas por ele se assemelham às da
Secretaria de Governo, extinta por Kalil após divergências com o vice Paulo Lamac.
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Apesar das dificuldades enfrentadas pelos deputados  estaduais do PT para montar o bloco de oposição ao governo
de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o grupo liderado pela sigla deve
conseguir agregar 17 parlamentares. De acordo com o deputado estadual e segundo vice- presidente  da Mesa
Diretora da Casa, Cristiano Silveira  (PT), além do PT, devem integrar o bloco oposicionista o PCdoB, a Rede, o
PSOL, o PR, a DC e o PROS. "As conversas ainda estão em andamento, mas deve ser esse quadro mesmo", contou o
deputado.

De acordo com o regimento interno da Assembleia de Minas , para que um bloco seja montado, é necessário ter no
mínimo 16 deputados . Por esse motivo, a ida do PR foi essencial para que a oposição conseguisse ter representação
na Casa, uma vez que, sem o partido, o grupo contaria com apenas 15 deputados  e não atingiria o número
necessário.

Outro fator que deixava dúvida era a participação do PROS no grupo. Isso porque era esperado que, assim como nas
eleições do ano passado, o partido ficasse ao lado do MDB também no Parlamento. "Um dos dois blocos
independentes da Casa nesta legislatura será formada pelos partidos da coligação que apoiou a candidatura do ex-
presidente  da ALMG Adalclever Lopes (MDB) ao governo de Minas. Por isso, havia essa dúvida se o PROS estaria ou
não no bloco de oposição", contou uma fonte da Casa, que preferiu não se identificar.

Contudo, Silveira afirmou que as conversas com o deputado estadual Elismar Prado , líder do PROS na Assembleia,
foram positivas. "Ele entende que muitas pautas defendidas pelo PT são bem próximas da ideologia do PROS. O
deputado também deixou claro que, mesmo estando do nosso lado, não vai aceitar fechar questão em relação aos
votos. Essa foi uma das condições impostas, mas o partido tem muita sinergia conosco", avaliou Silveira.

O deputado do PT explicou que, com esse quadro que se desenha, o bloco de oposição deve conseguir emplacar
nomes em quatro ou cinco comissões . No entanto, ele não quis adiantar quais serão os colegiados que o bloco
pretende pleitear.

Segundo um interlocutor ligado ao PT, que pediu anonimato, a oposição pretende comandar comissões  que
defendem bandeiras tradicionais dos partidos de esquerda. "Eles vão requerer a presidência da Comissão de
Educação, Ciência e Tecnologia , uma vez que elegeram dois deputados  que representam de maneira expressiva a
classe - Beatriz Cerqueira e Betão , ambos do PT. Também vão tentar a presidência da Comissão de Diretos
Humanos, que historicamente é comandada pelo PT. O partido também pensa na Comissão de Trabalho, Previdência e
Assistência Social, na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas  e na nova comissão permanente,
que é a de Defesa do Direito da Mulher", contou a fonte.

Inédito

Caso se confirmem todos os blocos que estão em negociação na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG),
esta será a primeira vez que a Casa, que tradicionalmente sempre contou com três grupos parlamentares, terá quatro
composições.

Além do bloco de oposição, comandado pelo PT, os deputados  estaduais deverão se alinhar em um bloco de
governo, encabeçado pelo Partido Novo, e por dois independentes, um liderado pelo PSD e outro pelo MDB. A
composição dos blocos deve ser lida ainda hoje pela Mesa Diretora.

Segundo interlocutores, o bloco de governo - que deve contar com Novo, PSDB, DEM, PSC, SD, Avante, PP, PPS -
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proavelmente será liderado pelo deputado Gustavo Valadares  (PSDB), enquanto o de oposição deve ser comandado
pelo deputado André Quintão (PT). O grupo independente do PSD deve ser comandado pelo deputado Cássio
Soares (PSD), enquanto o dos emedebistas deverá ter o deputado Sávio Souza Cruz (MDB) na liderança.

Além dos sete parlamentares do PSD, o bloco da sigla tem 20 integrantes, sendo seis do PSL, três do PTB, dois do
Patriota, um do PHS e um do PRP. Para fechar esse grupo, Cássio Soares  contou que vem construindo essas
relações "há alguns dias". Apesar de não confirmar que será o líder do bloco, Soares declarou que seus colegas
pretendem indicá-lo.

Apesar de se considerar independente, o deputado estadual Arlen Santiago  (PTB) garante que ele e o bloco estão
dispostos a ajudar o governador Romeu Zema (Novo) a "tirar Minas Gerais dessa situação". "Vamos fazer de tudo para
ajudar Zema e o povo mineiro", disse.

O outro bloco independente, encabeçado pelo MDB, deve contar com a presença também de PV, PDT, PRB, PSB e
Podemos. Esses partidos somam também o total de 20 parlamentares.

Equilíbrio

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus  (PV), foi o responsável por
articular toda a costura para a composição dos blocos parlamentares, segundo uma fonte interna da Casa, que pediu
anonimato.

Nos bastidores, é sabido que todas as reuniões para tratar do assunto ocorreram no gabinete da presidência e, mesmo
antes de tomar posse, o deputado do PV já trabalhava na montagem dos grupos. "Agostinho trabalhou para que todos
os blocos tivessem, mais ou menos, o mesmo número de deputados . Ele fez isso para que as decisões da Casa
fossem tomadas com mais equilíbrio", contou a fonte.

O que chamou atenção nesse cenário, que deve ser confirmado ainda hoje, é que o PV, partido que caminhou ao lado
do governador Romeu Zema (Novo) no segundo turno das eleições e que recebeu o apoio do Partido Novo para a
construção de uma chapa única na ALMG com Agostinho na presidência, não tenha ficado no bloco de governo. O PV
vai integrar o grupo parlamentar independente liderado pelo MDB.

Por outro lado, já se esperava que o PSDB compusesse o bloco do governo, mesmo tendo enfrentado Zema nas urnas
no segundo turno. O indicado para ser líder de governo na Casa foi o tucano Luiz Humberto Carneiro .
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Pouco mais de 30 dias à frente do Executivo mineiro, o governador Romeu Zema (Novo) encaminhou, em regime de
urgência, o projeto de lei da reforma administrativa do Estado à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A
proposta prevê uma economia de R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos com medidas que incluem a redução de
secretarias, empresas, autarquias e fundações, bem como a exoneração de servidores comissionados.

"Como não poderia deixar de ser, a lei visa reduzir custos e aumentar a eficiência do Estado. Espero a aprovação dos
deputados , pois todos conhecem a situação financeira de Minas Gerais e não há outro caminho. Isso não vai resolver
a situação de imediato, mas é o início da solução a longo prazo. Muitas vezes isso vai ser necessário ser feito para que
Minas se torne viável", declarou o governador, em pronunciamento.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva. Na ocasião, Zema e os secretários de Estado de Planejamento e Gestão,
Otto Levy, e de Fazenda, Gustavo Barbosa, apresentaram os detalhes do plano. O texto prevê, por exemplo, 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 e Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento Social; Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Cultura e Turismo; e Infraestrutura e Mobilidade.

"Teremos uma redução de 47% da estrutura, considerando o corte de subsecretarias, superintendências, diretorias e
assessorias. O custeio que até ano passado era de R$ 815 milhões, passará a R$ 580 milhões. Uma diferença de R$
235 milhões", destacou o governador.

A economia de R$ 1 bilhão ao fim do mandato incluirá ainda a extinção de empresas, autarquias e fundações, medida
que será enviada posteriormente ao Legislativo estadual, como também o corte de cargos de comissão e do ganho de
eficiência com a fusão das pastas. Dessa maneira, ao final da reforma, haverá ainda a redução da estrutura estadual
de 75 para 57 órgãos. "É um trabalho que vai continuar", ressaltou Zema.

Cargos - 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.

O governador lembrou, por fim, que apesar de o orçamento enviado pela gestão anterior, aprovado pela Assembleia,
prever um déficit de R$ 11,5 bilhões, o rombo será de R$ 15 bilhões e ainda há mais R$ 28 bilhões de restos a pagar.
"O último governo escondeu a situação e não mostrou a gravidade das contas do Estado", comentou Zema.
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Pelo menos três deputados apresentaram requerimento para abertura da CPI das mineradoras, na Assembleia
Legislativa . O deputado Sargento Rodrigues  (foto) apresentou um documento com 65 assinaturas de outros
parlamentares. O mínimo exigido para formar uma comissão desse tipo é de 26. Os outros dois requerimentos são de
Beatriz Cerqueira (PT) e Doutor Wilson Batista (PSD). O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  (PV)
poderá acolher ou não os pedidos de instalação da comissão. Se a solicitação for aceita, caberá aos líderes das
bancadas da Casa legislativa indicar os demais participantes. Na sessão de ontem, os deputados  tentavam
convencer os colegas qual era a CPI mais viável.

Publicidade

comentários
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