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Rádio Super Notícia FM
Título: Salários dos parlamentares consomem R$ 558 milhões no país - 20h20

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Em um país marcado pela desigualdade social, os deputados  federais e senadores apresentam remuneração quase
34 vezes maior do que a de um trabalhador que recebe o salário mínimo, atualmente em R$ 998. Em relação aos
deputados  estaduais e distritais, a quantia é 25 vezes superior. Com isso, anualmente, os brasileiros pagam R$ 558,4
milhões para quitar os generosos vencimentos de um grupo seleto de 1.653 parlamentares - entre 81 senadores, 513
deputados  federais e 1.059 estaduais. Isso sem contar o 13º salário, que nem todas as assembleias pagam ou
disponibilizam os dados. As informações são de levantamento feito pela reportagem de O TEMPO, embasado nos
portais da Transparência das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional.Em Minas Gerais, os 77 deputados
recebem R$ 25.322,25 de vencimentos, 13º salário, auxílio-paletó em valor correspondente a um subsídio no início e ao
final da Legislatura, de quatro anos, e têm até R$ 27 mil por mês de verba indenizatória. Os mineiros ainda têm direito a
auxílio-moradia de R$ 4.377,73, independentemente se moram na capital ou no interior. Entrevista: Professor de direito
constitucional e especialista em direito público do Ibmec de Minas Gerais Vladimir Feijó.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Custando R$ 1,6 bilhão, Assembleia de Minas é mais cara do Brasil - 20h17

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Os contribuintes brasileiros devem desembolsar R$ 23,920 bilhões para arcar com os gastos dos Legislativos federal e
estaduais do país - excluindo os Estados de Sergipe, Acre e Roraima - durante este ano. A quantia é R$ 613,2 milhões
maior do que a prevista no ano passado. Isso é o que mostra levantamento feito pelo jornal O TEMPO com base nas
quantias que foram separadas nos Orçamentos de 2018 e 2019 dos governos estaduais e da União para custearem as
despesas da Câmara dos Deputados , do Senado, da Câmara do Distrito Federal e de 23 Assembleias Legislativas do
país.Outro fator que surpreende é o de que a Assembleia de Minas  é mais onerosa do que a de São Paulo, por
exemplo, que tem 94 parlamentares, ante 77 deputados  estaduais mineiros. Entrevista: Professor de direito
constitucional e especialista em direito público do Ibmec de Minas Gerais Vladimir Feijó.
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Record
Título: Prefeito de Neves é investigado por burlar decreto - 18h50

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

O Ministério Público moveu uma ação contra o prefeito de Ribeirão das Neves, Juninho Martins, no primeiro mandato
pelo PSC. Segundo os promotores, ele tentou burlar um decreto de calamidade financeira do município para contratar e
promover noventa pessoas em cargos comissionados. O apresentar fala que "políticos e grupos políticos que
claramente apoiaram o prefeito Juninho Martins nas últimas eleições, como é o caso da Gláucia Brandão, que tentou a
eleição para deputada estadual, agora é tempo. Três mil votos, treze mil votos já foi até deputado estadual e não é
mais,  é o caso do Pinheirinho também que apoiou, que foi até Ribeirão das Neves, foi prefeito de Ibirité."
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R7
Título: MG recebe equipe do Tesouro para renegociar dívida com a União

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

De acordo com a Secretaria de Fazenda, técnicos do órgão serão atualizados sobre situação financeira do Estado e
ajudarão a montar plano de ação
Uma equipe de representantes do Tesouro Nacional chegou a Belo Horizonte nesta segunda-feira (14) para iniciar o
processo de renegociação da dívida de Minas Gerais com a União. Segundo o secretário de Fazenda, Gustavo
Barbosa, os técnicos serão responsáveis por avaliar como ocorrerá a recuperação fiscal do Estado.

Em pronunciamento feito pela internet, Barbosa explicou que serão repassados para a equipe documentos que
mostram a situação econômica estadual. Assim, eles "vão entender as contas de Minas" e, com isso, "auxiliar a
construir um plano que consiga a reequilibrar as finanças".

MP pede condenação de prefeito de Ribeirão das Neves (MG)

Desde que foi eleito governador de Minas, Romeu Zema (Novo) defende a renegociação da dívida para aliviar as
contas do Estado. Na última quinta-feira (10), ele aprovou o orçamento estadual de 2019 com déficit de R$ 11,44
bilhões.

Na prática, a renegociação suspende o pagamento da dívida com a união durante três anos e, passado este prazo,
pode parcelar os débitos por até 20 anos. Contudo, o Estado deve apresentar contrapartidas como implementação de
teto de gastos e a privatização de empresas estatais.

Em entrevista concedida à RecordTV Minas e ao R7 na última quarta-feira (9), o novo chefe do Executivo revelou que
vai enviar em breve à ALMG ( Assembleia Legislativa  de Minas Gerais) um pacote de leis que visam a redução de
custos. Entre as medidas, segundo ele, está a privatização de estatais. "Quero entregar um governo muito mais enxuto
porque essas empresas esqueceram que elas existem para atender os clientes", defendeu o governador.

Na mesma entrevista, Zema explicou ainda que a rapidez para o pagamento do 13º salário dos servidores referente ao
ano de 2018 depende da conclusão da renegociação. A dívida foi deixada pela gestão anterior do ex-governador,
Fernando Pimentel (PT).

Veja o pronunciamento do secretário Gustavo Barbosa:
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Inconfidência AM
Título: Processo seletivo da especialização em poder legislativo e políticas públicas - 17h55

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Estão abertas até o dia 05 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo da especialização em poder legislativo e
políticas públicas na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. O curso tem objetivo de
formar profissionais qualificados para a atuação ou interação com o poder legislativo, auxiliando no processo de
formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas.
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Portal Hoje em Dia
Título: ALMG abre inscrições para especialização em Poder Legislativo e Políticas Públicas

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia
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Portal Hoje em Dia
Título: ALMG abre inscrições para especialização em Poder Legislativo e Políticas Públicas

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (14), as inscrições para o processo seletivo da especialização em Poder
Legislativo e Políticas Públicas da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativo de Minas Gerais (ALMG). As
inscrições vão até o dia 5 de fevereiro.

Ao todo, serão oferecidas 40 vagas, sendo 20 para servidores da ALMG e as outras 20 para o público externo. Os
interessados devem apresentar na Escola do Legislativo a fica de inscrição impressa e preenchida, foto 3X4, currículo e
cópia do documento de identidade e do comprovante do curso de graduação. Os originais também devem ser levados
para conferência.

O objetivo do curso é formar profissionais qualificados para atuação ou interação com o Poder Legislativo, auxiliando
no processo de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas.

Para imprimir a ficha de inscrição basta clicar aqui. Na página da ALMG também está disponível o edital da
especialização.

Seleção

O processo seletivo conta com uma prova escrita de eliminação marcada para o dia 8 de fevereiro, de 14h às 17h, na
Escola do Legislativo. A avaliação é baseada no texto "Poder Legislativo e políticas públicas. Uma abordagem
preliminar", de Antonio Carlos de Torrens. O resultado será divulgado no dia 22 de fevereiro no portal da ALMG.

Os aprovados deverão comparecer à Escola para realização da matrícula, entre o dia 25 de fevereiro e 1/ de marco. O
início das aulas está previsto para 8 de março. O valor total da especialização, que tem 384 horas é de R$ 6.480,00 ou
18 parcelas de R$ 360.

Leia mais:

Minas tem 326 vagas de concursos abertas com salário de até R$ 10.900

IFMG abre 22 vagas para professor efetivo; salário pode passar de R$ 10 mil
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Sete Lagoas
Título: Pagamento parcelado afunda o funcionalismo do Estado com o aumento de inadimplências

e superendividamento
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

A angústia de ver um boleto chegar antes de conseguir pagar o do mês anterior está afundando os servidores do
Estado na inadimplência e no superendividamento. Há quase três anos - desde fevereiro de 2016 -, o governo de Minas
parcela o pagamento de salário dos servidores. Antes disso, em dezembro de 2015, a taxa de inadimplência no Estado
era de 18,4%, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC). De lá para cá, o índice praticamente dobrou,
fechando dezembro de 2018 em 33,8%.

No mesmo período, a taxa de inadimplência nacional ficou estável, passando de 23,2% para 22,8%. "Temos que
ressaltar que foram tempos de crise, com elevado desemprego, juros altos para modalidades de crédito. Mas,
comparando com o Brasil, Minas teve algo a mais, que está ligado à situação fiscal do Estado, principalmente em
decorrência do atraso dos pagamentos, o que gera descompasso no orçamento das pessoas", explica o economista da
Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio Minas) Guilherme Almeida.

Para honrar suas contas, Ilma Alves Nepomuceno, 50, servidora há 29 anos no Estado, recorreu a empréstimos em
pelos menos quatro instituições financeiras. "Hoje me encontro endividadíssima. A gente acaba obrigado a pegar
empréstimo para cobrir despesas inesperadas. O salário atrasa e, quando chega, a outra conta já chegou também. O
que era uma (fatura) vira duas no mesmo mês", diz.

O que deveria ser solução acabou jogando a servidora numa verdadeira areia movediça. Embora o limite permitido por
lei para crédito consignado seja de 30% sobre o valor do salário, mais 10% no cartão de crédito, llma conta que já teve
mais de 90% do salário comprometido com esse tipo de dívida e está negativada há exatos três anos. "Meu nome está
no SPC e no Serasa, e meus devedores ficam me ligando, mas não tenho como parcelar porque não sei que dia nem
quanto vou receber", diz.

A diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde-MG), Núbia Dias, coordena
um programa de apoio a superendividados, aqueles que têm mais de 30% da renda comprometida com empréstimos.
Segundo ela, só na área da saúde, 88% dos funcionários públicos pagam algum empréstimo consignado. Desses, 75%
já estão superendividados. "É um índice altíssimo. Embora seja só da saúde, reflete a realidade das demais áreas em
todo o Estado", afirma. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) não informou o total de servidores com empréstimos
na folha de pagamento.

Núbia participa da comissão da folha de pagamento do Estado, que reúne 14 sindicatos e as secretarias de Estado de
Fazenda, de Governo e de Planejamento (SEF, Segov e Seplag).

Atualmente, 44 instituições financeiras têm o aval da Secretaria de Fazenda para oferecer crédito consignado aos
servidores. Na avaliação de Núbia, uma das explicações para o superendividamento é a forma como o governo
desrespeita os limites do consignado.

"A legislação estadual permite que o servidor pegue 30% do salário e 10% no cartão. Além disso, quando há verbas
extras na renda, o governo deixa estender um pouco mais esse limite. Tem gente com mais de 90% da renda
comprometida, e há casos de pessoas com empréstimos em até 12 instituições financeiras diferentes", destaca.

Humilhação

Uma enfermeira com 40 anos de serviços prestados ao Estado, que pediu para não ter o nome identificado, conta que
a situação é recorrente. "Eu vivo pegando um empréstimo para pagar o outro. Em dezembro, quando saiu a primeira
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parcela do salário, de R$ 2.000, fui ao banco e tinha R$ 0,90. Eu tinha uma prestação de R$ 2.900 para pagar, o banco
descontou R$ 2.000, e o resto eu pedi para renegociar", conta. Aos 60 anos, ela tem três empréstimos na folha, que
comprometem 50% do salário.

Outra servidora, que também pediu anonimato, conta que os consignados foram a única saída diante da incerteza do
salário. "Tenho uma mãe idosa com vários problemas de saúde, assim como eu. Nossos medicamentos não podem
esperar o pagamento do Estado, nem aluguel, comida, água e telefone. Chegamos a esse ponto de viver com a ajuda
de terceiros. Isso é muito humilhante para quem trabalha", desabafa.

Programa reduz dívida em até 80%

O Programa de Apoio aos Superendividados do Sind-Saúde-MG, em parceria com o Procon Assembleia , já
conseguiu reduzir em até 80% dívidas de servidores da Secretaria de Saúde. O projeto, de julho de 2018, tem 380
participantes, 68 negociações finalizadas e 1.200 servidores na fila de espera.

"O programa tende a dar uma conscientização financeira para o servidor. Fazemos uma mesa-redonda com os bancos
e negociamos a dívida. Depois, o servidor não poderá pegar empréstimos consignados por dois anos", conta Núbia
Dias, coordenadora. A dívida passa por uma auditoria interna e pela avaliação de um perito judicial. "Identificamos
cobranças indevidas e taxas administrativas abusivas", diz a representante do Procon Assembleia  no projeto,
Alexandra França.

"Com o pagamento parcelado, virei uma superendividada. Mas hoje pago só 20% do que pagava antes", diz uma
servidora que participa do projeto e pediu anonimato.

Com O Tempo
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Portal Itatiaia - MG
Título: Deputado mineiro diz ser contra Escola Sem Partido e que momento não é de privatizações

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Foto: Reprodução/Facebook

00:00 00:00

Após ter sido prefeito de Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, três vezes, Marquinho Lemos (PT) foi eleito para o
primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O parlamentar usou na campanha o nome
Marquinho Durval  e herdou muitos votos de Durval Ângelo, ex-líder do Governo Pimentel na Casa e atualmente
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Dono de um hotel em Carbonita, Marquinho afirma que o momento não é de privatizações, ao contrário do que quer o
governador Romeu Zema (Novo). Ele também se posicionou contrário ao projeto Escola Sem Partido.

Um de seus focos será impulsionar vocações do Jequitinhonha. "O principal, que é o que a gente sempre defendeu, é
que o governo volte um pouco mais para o desenvolvimento regional, principalmente a nossa região".
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Blog Fala Varginha - MG
Título: Prefeitura de Varginha poderá conceder licença ambiental para projetos de menor impacto

Editoria: Posts
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada, nesta quinta-feira (10/1/19), no Diário Oficial de Minas Gerais, a Lei 23.289/19, que altera regras relativas
ao licenciamento ambiental para atividades a serem realizadas no Estado. A norma tramitou, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), por meio do Projeto de Lei (PL) 1.602/15, do deputado Ivair Nogueira (MDB).

Com a aprovação da proposição, foi modificada a Lei 21.972/16, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

O texto delega aos municípios a atribuição de conceder licença ambiental nos casos de empreendimentos cujo impacto
seja apenas local. São estabelecidos os termos e as condições de delegação, do Estado aos municípios, da
competência para promover o licenciamento e fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos poluidores.

Para que os municípios possam exercer a atribuição, deverão atender a requisitos como:

- ter um conselho municipal de meio ambiente de caráter colegiado com representação da sociedade civil paritária à do
poder público, com competência consultiva, deliberativa e normativa;

- possuir órgão técnico-administrativo na estrutura do Executivo municipal ou no âmbito de consórcio público
intermunicipal constituído com essa finalidade e com equipe técnica multidisciplinar em número compatível com a
demanda;

- ter um sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido, dentre outras exigências.

No entanto, a lei assegura que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)
poderá retomar, de ofício ou mediante provocação dos órgãos e entidades vinculadas ao Sisema, a competência que
delegou ao município conveniado.
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Portal EM
Título: MG recebe técnicos para iniciar renegociação de dívida com União

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

O primeiro passo para renegociação da dívida de Minas Gerais com a União foi dado nesta segunda-feira (14). O
anúncio da chegada de uma equipe técnica do Tesouro Nacional foi feito pelo governador Romeu Zema (NOVO) nas
redes sociais. A medida foi apontada por ele, em entrevistas, como uma das condições para que o 13º salário do
funcionalismo que não foi pago pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT) seja quitado.

De acordo com o governador, o objetivo é levantar as primeiras informações de como será o processo junto ao governo
federal.

Zema incumbiu o secretário da Fazenda Gustavo Barbosa de explicar a situação em um vídeo. De acordo com ele, as
informações econômicas e financeiras serão repassadas aos técnicos. "Isso faz parte do processo do plano de
recuperação fiscal. Eles vão entender as contas de Minas e com isso nos auxiliar a construir um plano que consiga
reequilibrar finanças do estado. Mais um passo importante para voltarmos à normalidade", disse.

Nas primeiras entrevistas depois de empossado no cargo, o governador Romeu Zema condicionou o pagamento do 13º
salário atrasado do funcionalismo a essa renegociação. O governo encerrado pelo petista Fernando Pimentel se negou
a fazer um acordo com a União por causa das contrapartidas exigidas, como privatização de estatais e aumento na
alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos.

Zema já acenou positivamente para essas duas hipóteses. Na semana passada, em entrevista à TV Record, o
governador disse preparar um pacote de projetos para enviar à Assembleia Legislativa  no qual incluiu a privatização
de estatais. Também admitiu rever a contribuição previdenciária dos servidores.

A renegociação dos estados com a União permite aos estados ficar sem pagar o serviço da dívida por três anos, o que
daria um alívio imediato aos cofres mineiros.
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Rádio UFMG Educativa
Título: Novos partidos na Assembleia Legislativa de Minas - 12h54

Editoria: Jornal UFMG
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Política - A próxima legislatura da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais vai contar com novos partidos que não
estiveram nas gestões anteriores. A expectativa para os eleitos é colocar em pauta no plenário as principais pautas
ideológicas defendidas pelas legendas que vão de mais participação popular à defesa do Estado mínimo. Ao todo, oito
partidos terão sua primeira representação na 19ª legislatura da Assembleia de Minas  Gerais: PRTB, PRT, REDE,
PSOL conseguiram uma cadeira cada; o Solidariedade conquistou duas vagas no plenário e o NOVO ficou com três
vagas. Já o PSL, do candidato à presidente Jair Bolsonaro, tem seis deputados  para o próximo mandato de 2019
até 2023. Além disso, o PHS, que no início do mandato em 2014 tinha deputados  na Casa, mas perdeu a
representação durante a gestão, volta com três membros, e a Democracia Cristã, que passou a ter representante na
Casa após o período de trocas de partidos, manteve sua representação, desta vez elegendo um deputado. Entrevista:
Andréa de Jesus  (deputado estadual - PSOL); Weldel Mesquita (deputado estadual - Solidariedade); Bartô (deputado
estadual - NOVO).
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Itatiaia
Título: Assembleia Legislativa que tem o maior orçamento do Brasil - 10h31

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

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

O brasileiro deve desembolsar cerca de R$ 24 bilhões para arcar com o gasto da administração pública federal e
estadual do país. Levantamento do jornal O Tempo mostra que a Assembleia Legislativa  que tem o maior orçamento
do Brasil é a de Minas Gerais. De acordo com o valor que foi sancionado por Romeu Zema no orçamento, o governo
mineiro deve gastar mais de R$ 1 bilhão. Eustáquio Ramos diz que o dinheiro que sustenta a Assembleia Legislativa
, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Tribunal de Contas e o executivo a fonte é a mesma. Eustáquio diz que
nunca vai entender porque a legislação dá brecha para que só o executivo fique em crise.
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Rádio CBN
Título: Desafios do Partido Novo no comando do governo de Minas e em bancada da Assembleia -

10h14
Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Além de ter o comando do poder executivo aqui em Minas Gerais, o partido NOVO do governador Romeu Zema, terá
também um novo desafio uma bancada na Assembleia Legislativa , três deputados  eleitos pela legenda do estado,
Laura Serrano , Bernardo Bartô Moreira e Guilherme da Cunha . E a legenda já buscam ter a liderança dentro da
casa. Ent: Guilherme da Cunha (deputado estadual eleito)
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Itatiaia
Título: Entrevista Zé Reis - 07H55
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 13-01-2019 Link para a Notícia

Em mais uma entrevista especial com os parlamentares eleitos para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa
de Minas, vamos apresentar hoje um pouco das propostas do futuro deputado estadual Zé Reis do PHS.
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Divinews - Divinópolis (MG)
Título: Posse de deputados mineiros deve ser acompanhada por 1,7 mil pessoas

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Cerca de 1.700 pessoas devem acompanhar a posse dos deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), em solenidade na sexta-feira do dia 1º de fevereiro de 2019 - A Reunião
Preparatória terá início às 14 horas, no Plenário, e será acompanhada por prefeitos, presidentes de câmaras
municipais, deputados  federais, autoridades do Estado, convidados e familiares dos parlamentares. Logo após, será
eleita a Mesa da Assembleia para o primeiro biênio.

A cerimônia de posse começa às 13h30, com a entrada solene dos deputados , por um corredor formado pelos
Dragões da Inconfidência, grupamento de honra da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Espaço Democrático
José Aparecido de Oliveira (Hall das Bandeiras), ao som da banda do Centro de Atividades Musicais desta corporação.

Em seguida, os parlamentares serão recepcionados por prefeitos e presidentes de câmaras e receberão os
cumprimentos de representantes dos outros Poderes (Executivo e Judiciário)

Os deputados  seguirão então para o Plenário para prestar o juramento e consolidar a posse no mandato. A reunião
será presidida pelo deputado mais idoso, no caso, Hely Tarqüínio (PV), 78 anos, que foi eleito para seu sétimo
mandato. Antes do ato, será executado o Hino Nacional Brasileiro.

Depois dos juramentos, será declarada a instalação da 19ª Legislatura (2019/2023) e de sua 1ª Sessão Legislativa
Ordinária (primeiro ano de trabalho). Nesse momento, é feita a leitura da mensagem do governador Romeu Zema,
seguida de uma apresentação musical.

Eleição da Mesa - Após a posse, terá início a eleição da Mesa da Assembleia. São designados os escrutinadores e
anunciadas as chapas ou candidaturas avulsas registradas.

Primeiro, os deputados vão escolher o novo presidente  e, depois, os representantes para os demais cargos - três
vice-presidentes e três secretários. A posse é feita imediatamente após a apuração, e o novo presidente  faz um
discurso para encerramento desta primeira reunião da nova legislatura.

Acesso - O acesso à ALMG será livre, excetuando-se as áreas restritas aos convidados (Plenário, Galerias e Espaço
Democrático), onde serão apresentados cartões de identificação, que serão trocados por pulseiras. Os demais
convidados ou cidadãos interessados em comparecer à posse poderão circular livremente pela Assembleia e ser
recebidos nos gabinetes parlamentares.

A reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelo Portal da Assembleia e pela página da ALMG no
Facebook.

Confira a programação da posse dos deputados

12 horas: Fim do prazo de registro para candidaturas na eleição da Mesa da Assembleia

13 horas: Recepção dos deputados no Salão Nobre

13h30: Deputados  vão para o Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, onde ocorre encontro dos Três
Poderes e a saudação dos prefeitos

14 horas: Abertura da Reunião Preparatória, com entrada de cadetes militares e execução do Hino Nacional
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15h30: Intervalo para organização da eleição da Mesa

16 horas: Eleição da Mesa da Assembleia

O post Posse de deputados  mineiros deve ser acompanhada por 1,7 mil pessoas apareceu primeiro em
DiviNews.com.
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Jornal Voz Ativa - Ouro Preto
Título: Nova Lei altera regras de licenciamento ambiental em Minas e municípios poderão conceder

licença para empreendimentos de menor impacto ambiental
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Tino Ansaloni 2019-01-14T19:38:53 00:00

Início » Noticias » Nova Lei altera regras de licenciamento ambiental em Minas e municípios poderão conceder licença
para empreendimentos de menor impacto ambiental

Foto - Empreendimentos de impacto apenas local terão licenciamento mais ágil

Crédito - Arquivo ALMG - Foto: Pollyanna Maliniak

Foi publicada, nesta quinta-feira (10/1/19), no Diário Oficial de Minas Gerais, a Lei 23.289/19, que altera regras relativas
ao licenciamento ambiental para atividades a serem realizadas no Estado. A norma tramitou, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), por meio do Projeto de Lei (PL) 1.602/15, do deputado Ivair Nogueira (MDB).

Com a aprovação da proposição, foi modificada a Lei 21.972/16, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

O texto delega aos municípios a atribuição de conceder licença ambiental nos casos de empreendimentos cujo impacto
seja apenas local. São estabelecidos os termos e as condições de delegação, do Estado aos municípios, da
competência para promover o licenciamento e fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos poluidores.

Para que os municípios possam exercer a atribuição, deverão atender a requisitos como:

ter um conselho municipal de meio ambiente de caráter colegiado com representação da sociedade civil paritária à do
poder público, com competência consultiva, deliberativa e normativa; possuir órgão técnico-administrativo na estrutura
do Executivo municipal ou no âmbito de consórcio público intermunicipal constituído com essa finalidade e com equipe
técnica multidisciplinar em número compatível com a demanda; ter um sistema de fiscalização ambiental legalmente
estabelecido, dentre outras exigências.

No entanto, a lei assegura que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)
poderá retomar, de ofício ou mediante provocação dos órgãos e entidades vinculadas ao Sisema, a competência que
delegou ao município conveniado.

Em Ouro Preto-MG

Segundo o Secretário de Meio Ambiente de Ouro Preto (SEMMA/PMOP), Antenor Barbosa, sob a égide da Lei
21.972/16, a Prefeitura Municipal, em parceria com o Laboratório Interdisciplinar de Gestão Ambiental da Universidade
Federal de Ouro Preto (LiGA/UFOP), realizou no ano de 2017 um Seminário tendo como tema a Municipalização do
Licenciamento Ambiental em Contexto de Restrição Orçamentária. O Seminário, que ocorreu no período de 26 a 27 de
outubro de 2017 e que contou com o apoio da Fapemig, Gerdau, Vale e Hindalco, foi voltado para gestores, analistas e
técnicos de órgãos ambientais municipais de Ouro Preto e da região dos Inconfidentes.

Durante os dois dias do evento, ocorreu um ciclo de palestras conduzidas por renomados profissionais e discutiram-se
as ações de governo para a defesa do meio ambiente no país, com ênfase nos municípios, tratando-se, em particular,
dos sistemas de gestão ambiental municipais em contexto de restrição orçamentária. E, como não poderia deixar de
ser, em uma Mesa Redonda, avaliou-se a pertinência de o município aderir ao chamamento da Lei, municipalizando o
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Licenciamento Ambiental.

Entre as conclusões do Seminário, concluiu-se já àquela época pela necessidade de o município contar com equipe
técnica multidisciplinar e estrutura de fiscalização composta por profissionais devidamente habilitados para absorver as
demandas delegadas pelo órgão estadual.

Atualmente, ante as dificuldades financeiras por que passa o Município, estuda-se a possibilidade da formalização do
convênio com o órgão estadual sem a necessidade de sua imediata estruturação, mediante adesão a consórcio público
intermunicipal.

Finalmente, é conveniente destacar, chama a atenção o disposto no §3º do art. 1º da Lei 23.289/19. Por tal dispositivo
fica assegurada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) o direito de
retomar, de ofício ou quando provocado por órgãos e entidades vinculadas ao Sisema, a competência que tiver
delegado ao município conveniado. Tal dispositivo, acabará, por certo, em aumentar a insegurança dos gestores
públicos municipais quanto ao investimento em pessoal e demais infraestrutura necessária à absorção do
licenciamento municipal.

Comentar com o facebook
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Os Novos Inconfindentes - BH (MG)
Título: Acordo evita disputa e sela eleição de Patrus na ALMG

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

O presidente da ALMG, Adalclever Lopes (MDB), acaba de selar a eleição consensual do seu candidato a sucessor,
Agostinho Patrus (PV), tirando do páreo o deputado que ameaçava disputar o cargo, Arlen Santiago  (PTB). "Não
poderia deixar de atender um pedido de Adalclever", disse o petebista ao confirmar sua desistência definitiva e adesão
ao grande acordo que vem sendo construído pelo presidente  em torno de Patrus, agora candidato único e a caminho
de uma votação consagradora no dia 01 de fevereiro.

CAUTELA E ENTENDIMENTO

Santiago poderá ocupar a 2ª ou 3ª secretaria na nova mesa diretora da ALMG dependendo de conversas a ocorrerem
nestes próximos 15 dias até a eleição. A exemplo da presidência, os demais cargos na mesa estão sendo negociados
entre os partidos, conforme o peso das respectivas bancadas, nas costuras lideradas por Adalclever e seu virtual
sucessor Agostinho Patrus . O relato corrente nos bastidores é de que está prevalecendo entre os deputados
estaduais um sentimento de disposição ao entendimento interno; ao que parece a grande maioria está preferindo
começar a nova legislatura com cautela, sem gerar polêmicas ou ruídos excessivos ou desnecessários. Afinal, ninguém
sabe o que vem por aí após as mudanças drásticas feitas pelos eleitores nos rumos políticos de Minas Gerais.

FECHO DE OURO

O mandato de Adalclever termina no dia 31 de janeiro. Ele não disputou a reeleição ao mandato de deputado,
concorrendo ao governo do Estado em campanha lançada às pressas a dois meses do pleito após a desistência do
ex-prefeito Marcio Lacerda, de quem era vice. O presidente  da ALMG, não obstante o poderio político do cargo, ficou
em quarto lugar nas urnas e teve apenas 2,77% dos votos válidos. Essa derrota eleitoral agora é compensada pela
expressiva vitória política que é a eleição do sucessor com maioria esmagadora de votos - se não de todos os
deputados , reeleitos e novatos. É possível, inclusive, que votar no candidato de Adalclever seja uma forma de muito
deputados o prestigiarem. O fato é que o presidente  vai deixando o legislativo com uma mostra de popularidade na
casa. Não é à toa que seu nome é lembrado com frequência para posições de poder no Estado, seja no executivo ou
no próprio legislativo.
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Sete Lagoas
Título: Zema anuncia chegada de equipe técnica do Tesouro Nacional para iniciar renegociação da

dívida de Minas com a União
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

O primeiro passo para renegociação da dívida de Minas Gerais com a União foi dado nesta segunda-feira (14). O
anúncio da chegada de uma equipe técnica do Tesouro Nacional foi feito pelo governador Romeu Zema (NOVO) nas
redes sociais. A medida foi apontada por ele, em entrevistas, como uma das condições para que o 13º salário do
funcionalismo que não foi pago pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT) seja quitado.

De acordo com o governador, o objetivo é levantar as primeiras informações de como será o processo junto ao governo
federal.

Zema incumbiu o secretário da Fazenda Gustavo Barbosa de explicar a situação em um vídeo. De acordo com ele, as
informações econômicas e financeiras serão repassadas aos técnicos. "Isso faz parte do processo do plano de
recuperação fiscal. Eles vão entender as contas de Minas e com isso nos auxiliar a construir um plano que consiga
reequilibrar finanças do estado. Mais um passo importante para voltarmos à normalidade", disse.

Nas primeiras entrevistas depois de empossado no cargo, o governador Romeu Zema condicionou o pagamento do 13º
salário atrasado do funcionalismo a essa renegociação. O governo encerrado pelo petista Fernando Pimentel se negou
a fazer um acordo com a União por causa das contrapartidas exigidas, como privatização de estatais e aumento na
alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos.

Zema já acenou positivamente para essas duas hipóteses. Na semana passada, em entrevista à TV Record, o
governador disse preparar um pacote de projetos para enviar à Assembleia Legislativa  no qual incluiu a privatização
de estatais. Também admitiu rever a contribuição previdenciária dos servidores.

A renegociação dos estados com a União permite aos estados ficar sem pagar o serviço da dívida por três anos, o que
daria um alívio imediato aos cofres mineiros.

Com Estado De Minas
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Sem receber 13º, Polícia Civil de Minas Gerais ameaça parar

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Em razão da ausência de pagamento do 13º salário, entidades representativas dos servidores públicos do estado,
ligados à Intersindical de Minas Gerais, se reunirão, na próxima quarta-feira (16), em Belo Horizonte, para unificação
das pautas da categoria em busca de negociação com o governador Romeu Zema (Novo). Entretanto, organizações
como o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Sindpol) têm agendas próprias. A
categoria já ameaça realizar greve geral caso não haja entendimento com o Governo de Minas.

"Estamos nos articulando com o Governo, mas, também, mobilizando as ruas. Se o Governo Zema não cumprir, uma
assembleia geral unificada das forças de segurança será convocada na próxima semana, e um colapso no sistema de
segurança pública pode ocorrer", afirmou Marcelo Armstrong, vice- presidente  do Sindpol. Nesta quarta, às 14h, o
sindicato fará uma manifestação na Praça Sete de Setembro, na capital mineira.

Conforme o sindicalista, em caso de insucesso na negociação com o Executivo, a intenção é mobilizar uma greve
geral. "O desrespeito é muito grande. (O governador) já repassou verba para as prefeituras e não priorizou o servidor
público. Os recursos humanos são o que Minas têm de mais importante e valioso. O pessoal está indignado. Queremos
um planejamento. O grande problema é esse. O governador está desrespeitando toda a categoria quando não tem nem
um cronograma (para pagamento) do décimo terceiro."

Junto aos policiais civis, os policiais militares farão, na próxima quinta-feira (17), às 8h, na Academia de Polícia Militar,
no Bairro Prado, em Belo Horizonte, ato na posse do novo c comandante-geral da corporação, Giovane Gomes da
Silva, nomeado por Zema.

Eleita deputada em outubro, Beatriz Cerqueira  (PT), ex-coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em
Educação (Sind-UTE), também está mobilizando sindicalistas de várias categorias, na quarta, no gabinete do deputado
Rogério Correia (PT), no Legislativo. A proposta é dialogar com futuros quadros do parlamento mineiro, que tomam
posse no dia 1º de fevereiro na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Em nota encaminhada à reportagem, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) responsabilizou a gestão Fernando
Pimentel (PT) pela falta de pagamento. "Conforme entrevistas concedidas pelo governador Romeu Zema, haverá todos
os esforços para que o décimo terceiro salário seja pago ainda neste ano. (...) Também há possibilidade, ainda sendo
analisada pela equipe de finanças, de que haja, infelizmente, o parcelamento do décimo terceiro, em face da situação
financeira crítica do Estado de Minas Gerais."

Sindifisco critica priorização de categorias

Outra entidade que irá participar do encontro da Intersindical será o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual de Minas Gerais (Sindifisco). Conforme o presidente  do Sindifisco, Marco Antonio Couto dos Santos,
embora não descarte a possibilidade de paralisação, a prioridade é conversar com o Executivo. "A gente não descarta
nenhuma hipótese. Primeiro, a gente quer sentar com o Governo e ouvi-lo. Não tivemos ainda a oportunidade.
Inclusive, temos outras demandas que estamos reivindicando."

Entretanto, críticas como a priorização de determinadas categorias na escala de pagamento dos salários referentes a
dezembro foram feitas. "O Governo entrou há dez dias, mas já se equivocou na escala, privilegiando categorias em
detrimento de outras."

O presidente  Sindifisco lembrou, ainda, os problemas causados pela exoneração em massa. "A Secretaria de
Fazenda está travada, inclusive, com possibilidade de ter até queda da receita. As unidades executivas - delegacias
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fiscais e administrações fazendárias - estão desarticuladas. Não tem nenhum delegado nem coordenador reconduzido.
Uma série de serviços estão sendo prejudicados, arrastados, nesses últimos dez dias."
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Band
Título: Professora que morreu salvando crianças da Creche Gente Inocente é homenageada -

9h51
Editoria: Band News Minas 1a.ED

Assunto: ALMG
Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

A Professora que morreu tentando salvar as crianças vítimas do incêndio criminoso na creche Gente Inocente, em
Janaúba, do Norte de Minas, é homenageada ao ter o nome colocado em uma rodovia. ALMG-631, que corta o
município de Francisco Sá, no Norte do estado, passou a ser chamar Rodovia Professora Helly Abreu Batista. A
aprovação do nome foi votada pela Assembleia Legislativa e publicada no Diário Oficial de Minas Gerais.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Novo quer Guilherme da Cunha como líder, mas deputados da base defendem nome

experiente - 06h53
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

A possibilidade de o deputado estadual eleito, Guilherme da Cunha  (Novo) ser escolhido como líder do governo de
Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) - como gostaria o partido do governo - não
tem agradado parlamentares de outras legendas na Casa. O principal motivo para a rejeição dos políticos a Cunha
seria a falta de experiência para ocupar um cargo de tamanha responsabilidade.Nos bastidores, deputados  afirmam
que falta preparo ao deputado eleito, que assume no dia 1º de fevereiro o seu primeiro mandato político. De acordo
com parlamentares ouvidos pelo Aparte, a indicação teria gerado até um conflito interno no Novo. Na Assembleia,
circula a informação de que mesmo o secretário de governo, Custódio Mattos, estaria desconfiado da capacidade de
articulação de Cunha na Casa.
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Itatiaia
Título: Entrevista Marquinho Durval - 07h55

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

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

A Itatiaia dá sequência hoje a mais uma semana de entrevistas com os deputados  eleitos  para o primeiro mandato
em Minas. Depois de ter sido prefeito por três vezes  Marquinhos Lemos  que na campanha usou o nome de
Marquinho Durval é sucessor de Durval  ngelo na Assembleia Legislativa  e foi eleito com 41.852 votos. Defensor
do desenvolvimento regional, ele afirma que terá como foco impulsionar vocações no Vale do Jequitinhonha e que vai
defender questões dos municípios, como a redistribuição do ICMS. E outras pautar levantadas por prefeitos. Entrevista:
Marquinho Durval - deputado estadual.
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Itatiaia
Título: O plano de privatizações da equipe do governador Romeu Zema pode encontrar obstáculos

na Assembleia Legislativa - 07H13
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Das 12 empresa públicas mais conhecidas que o estado administra ou tem participação apenas quatro tem viabilidade
econômicas, seriam atraentes para a venda, segundo especialistas integrantes de carreira da própria estrutura do
executivo que preferiram não ser identificados. A Cemig do ramo de energia elétrica e a Copasa do setor de água de
esgoto prestam serviços essenciais e estão entre as que gerariam interesse. Cemig e Copasa são de economia mista,
o estado detém o controle de pouco mais de 50% das ações, a Codemig que detém o direito de exploração do nióbio é
100% administrada pelo estado. No BDMG o executivo é dono de cerca de 70% das ações, para vender parte de
qualquer estatal, segundo advogado, o governo precisa de autorização da Assembleia, mas no caso da Cemig e da
Copasa é mais difícil de acordo com ele. Ele diz que em relação a Gasmig a um certo debate, pois ela é controlada
indiretamente pelo estado.  Entrevista: Reinaldo Bertin - advogado  membro do instituto dos advogados de Minas
Gerais.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Salários dos parlamentares consomem R$ 558 milhões no país - 06h10

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Em um país marcado pela desigualdade social, os deputados  federais e senadores apresentam remuneração quase
34 vezes maior do que a de um trabalhador que recebe o salário mínimo, atualmente em R$ 998. Em relação aos
deputados  estaduais e distritais, a quantia é 25 vezes superior. Com isso, anualmente, os brasileiros pagam R$ 558,4
milhões para quitar os generosos vencimentos de um grupo seleto de 1.653 parlamentares - entre 81 senadores, 513
deputados  federais e 1.059 estaduais. Isso sem contar o 13º salário, que nem todas as assembleias pagam ou
disponibilizam os dados. As informações são de levantamento feito pela reportagem , embasado nos portais da
Transparência das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional.Entrevistado: Vladimir Feijó (professor IBMEC).
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Rádio Super Notícia FM
Título: Custando R$ 1,6 bi, Assembleia de Minas é mais cara do Brasil - 06h05

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Os contribuintes brasileiros devem desembolsar até 23,920 bilhões de reais para arcar com os gastos da Câmara dos
Deputados ,do Senado,da Câmara Legislativa do Distrito Federal e de 23 Assembleias Legislativas do país.O
levantamento foi feito pela reportagem com base nas quantias que foram separadas nos orçamentos de 2019 dos
governos estaduais e da União para custearem as despesas do legislativa no país.O levantamento também mostra que
a Casa Legislativa que tem o maior orçamento do Brasil, em termos absolutos, é a de Minas Gerais. De acordo com o
Orçamento mineiro, o valor previsto para o órgão em 2019 é de R$ 1,646 bilhão de reais.Entrevistado: Vladimir Feijó
(professor IBMEC).
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Portal O Tempo Contagem
Título: A Parte - Novo quer Guilherme da Cunha como líder, mas deputados da base defendem

nome experiente
Editoria: Últimas Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

A possibilidade de o deputado estadual eleito, Guilherme da Cunha  (Novo) ser escolhido como líder do governo de
Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) - como gostaria o partido do governo - não
tem agradado parlamentares de outras legendas na Casa. O principal motivo para a rejeição dos políticos a Cunha
seria a falta de experiência para ocupar um cargo de tamanha responsabilidade.

Nos bastidores, deputados  afirmam que falta preparo ao deputado eleito, que assume no dia 1º de fevereiro o seu
primeiro mandato político. De acordo com parlamentares ouvidos pelo Aparte, a indicação teria gerado até um conflito
interno no Novo. Na Assembleia, circula a informação de que mesmo o secretário de governo, Custódio Mattos, estaria
desconfiado da capacidade de articulação de Cunha na Casa.

O futuro líder da gestão Zema terá um trabalho árduo de articulação na ALMG, para tentar fazer com que projetos
importantes para o governo sejam aprovados. O maior desafio será o de aprovar matérias - algumas com medidas
impopulares - que visam alcançar o equilíbrio das contas do Estado. Em 2019, o Orçamento do governo de Minas
prevê um déficit de R$ 11,4 bilhões. Dentre os desafios que mais pesam, Zema terá que buscar alternativas para voltar
a pagar o salário do funcionalismo em dia, quitar o 13º salário de 2018 e regularizar os repasses constitucionais
devidos às prefeituras mineiras que, segundo a Associação Mineira dos Municípios (AMM), alcançam R$ 12,5 bilhões.

Diante desse cenário, alguns deputados  acreditam também que o nome de Cunha venha a ser substituído na última
hora. Na visão dos parlamentares, o líder de governo deveria ter um perfil parecido com o do próprio secretário
Custódio Mattos, para que as reformas profundas que o Executivo precisa fazer não fracassem na Casa. Mesmo assim,
os parlamentares garantem que Cunha tem afirmado que não abre mão do cargo e que os outros dois deputados
estaduais eleitos pela legenda, Laura Serrano e Bartô, estariam defendendo a indicação dele.

Apesar das críticas levantadas pelos futuros colegas da ALMG, Guilherme da Cunha  diz que tem feito o trabalho de
articulação com os deputados  e que a grande maioria já entendeu que o momento crítico das contas pede a união. "A
Assembleia já entendeu que pautas importantes serão discutidas. O que pode existir, sobre mim, entre alguns
deputados , é o rótulo por ser um parlamentar em primeiro mandato", afirmou.

Desde o resultado das eleições, em outubro do ano passado, Guilherme da Cunha  tem estado diariamente na ALMG
para tentar conversar com outros deputados . Segundo ele, o trabalho tem caminhado bem. "Eu acredito que a gente
já encontrou alguns consensos. Conseguimos quebrar algumas barreiras para a construção de uma base. Buscamos
espaço para as convergências. A gente não precisa concordar em tudo. Porém, quando discordar, que seja com
respeito", disse. Mesmo às vésperas de tomar posse do cargo de deputado estadual, Cunha não confirma que tenha
conversas avançadas para ser o indicado a líder de governo. "A gente nunca parou para conversar sobre isso. Não
aconteceu ainda. No dia a dia conversamos com a equipe de governo sobre diversas questões recentes", explicou.

O parlamentar também enalteceu a boa relação que tem com o secretário de governo, Custódio Mattos. "Temos
identificado cenários e posicionamentos. Temos tido conversas muito boas", ressaltou Cunha. (Bruno Menezes)
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Minas 1
Título: Em mês de recesso, deputados contratam 124 assessores

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

(foto: Leonardo Prado/Camara dos Deputados )

Recordista de nomeações é o suplente Gustavo Mitre  (PHS-MG), que colocou em seu gabinete 22 secretários
parlamentares. Mitre assumiu a vaga no lugar de Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), nomeado como ministro do
Turismo

Fonte: Estadão Conteúdo

A menos de um mês para o fim do atual mandato, deputados  federais que não se reelegeram nomearam 124
assessores para trabalhar em seus gabinetes na Câmara. A maioria das contratações - 74 - foi feita por suplentes que
assumiram seus postos no início do mês e ficarão só até o dia 31 no cargo. As nomeações foram publicadas nas
edições do Diário Oficial da União (DOU) do dia 2 até sexta-feira.

No curto período em que ficarão lotados nos gabinetes, os assessores não terão muito o que fazer, pois a Câmara está
em recesso, sem atividades ou votações em plenário e em comissões . A maioria dos deputados  está fora de
Brasília. Nesta época, é comum parlamentares darem férias para os funcionários e manterem uma estrutura mínima na
Casa para serviços como atendimento ao público.

Como o cargo de secretário parlamentar - o nome oficial do posto - é de confiança, cada deputado é livre para escolher
quem quiser. Cada parlamentar pode nomear até 25 assessores para trabalhar em Brasília ou em seu Estado, com
salários entre R$ 980,98 e R$ 15.022,32.

Campeão O recordista de nomeações é o suplente Gustavo Mitre  (PHS-MG), que colocou em seu gabinete 22
secretários parlamentares. Mitre assumiu a vaga no lugar de Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), nomeado como
ministro do Turismo. Segundo ele, os assessores nomeados haviam sido exonerados no fim de 2018, quando o titular
renunciou ao mandato.

"Resolvi trabalhar neste mês, mesmo sendo recesso, porque queria tentar de fato ser um bom representante e deixar o
meu eleitor orgulhoso", disse Mitre, que em fevereiro trocará a Câmara pela Assembleia Legislativa  de Minas, para
onde foi eleito. Ele tem usado seu mês como deputado federal para tentar fazer contatos em ministérios.

Já Marfiza Galvão (PSD-AC) nomeou dez assessores para a sua equipe. Ela assumiu o mandato no dia 2, após o
titular da vaga, Rocha (PSDB), renunciar para tomar posse como vice-governador do Acre. "Resolvi assumir o mandato
quando fui convocada porque, se não fosse eu, alguém ia assumir. Entendo que é recesso, mas o povo que votou em
mim está na expectativa de que eu faça algo em Brasília, trabalhando", afirmou.

Marfiza é mulher do senador reeleito Sérgio Petecão (PSD-AC). Mesmo que apresente algum projeto no período, o
destino será o arquivo antes mesmo de ser votado, como ocorre com as propostas no fim do mandato. A sua
esperança é que algum deputado da próxima legislatura adote suas ideias.

O suplente Giovanni Queiroz (PDT-PA), que nomeou dois assessores, também quer deixar propostas. "Mesmo com
pouco tempo, quero fazer muito. Trouxe 15 itens que vou deixar como projetos, decretos e outros tipos de legislação.
Poderia contratar 25 assessores, mas nomeei dois e vou nomear mais dois para me ajudar. Dispensei meu salário e
auxílio-moradia."

O também estreante no Congresso, Júnior Coringa (PSD-MS), assumiu o mandato na vaga deixada pelo agora ministro
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da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS). Ele manteve parte dos funcionários antigos do gabinete e nomeou
outros nove para atuarem na capital e em Campo Grande, sua cidade. "Eles vão ouvir a população", disse.

Remuneração

Além do salário proporcional aos dias trabalhados, os assessores nomeados terão direito a benefícios como
auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Ao fim do período, também receberão os pagamentos referentes a férias e 13.º
salário proporcionais. Ao todo, 40 deputados  que não se reelegeram ou nem sequer concorreram em outubro
nomearam assessores desde o início deste mês.

A reportagem procurou os demais suplentes que contrataram auxiliares, mas não obteve resposta. A Câmara afirmou
que as nomeações ficam a critério do parlamentar.
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Portal O Tempo
Título: Salários dos parlamentares consomem R$ 558 milhões no país

Editoria: Política
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Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

Deputados  federais e senadores recebem 34 vezes o equivalente ao salário mínimo vigente no Brasil; valor não inclui
13º e penduricalhos, como auxílio-moradia
Em um país marcado pela desigualdade social, os deputados  federais e senadores apresentam remuneração quase
34 vezes maior do que a de um trabalhador que recebe o salário mínimo, atualmente em R$ 998. Em relação aos
deputados  estaduais e distritais, a quantia é 25 vezes superior. Com isso, anualmente, os brasileiros pagam R$ 558,4
milhões para quitar os generosos vencimentos de um grupo seleto de 1.653 parlamentares - entre 81 senadores, 513
deputados  federais e 1.059 estaduais. Isso sem contar o 13º salário, que nem todas as assembleias pagam ou
disponibilizam os dados. As informações são de levantamento feito pela reportagem de O TEMPO, embasado nos
portais da Transparência das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional.

Os vencimentos dos deputados  estaduais está definido pela Constituição e são regulamentados pelos parlamentares
em suas respectivas Casas Legislativas. De acordo com o texto, a remuneração pode ser de até 75% do valor pago a
um deputado federal ou a um senador. O salário bruto destes últimos hoje é de R$ 33.763, o que anualmente chega a
R$ 240,6 milhões. Com isso, o salário básico dos parlamentares dos Estados normalmente é de R$ 25.322,25.
Somente cinco Assembleias fogem dessa regra, sendo que Alagoas e Paraíba, no Nordeste, apresentam os menores
vencimentos, de R$ 20.042,34. Elas possuem 27 e 36 deputados , respectivamente.

Contudo, a remuneração dos políticos pode crescer e muito. Isso porque cada Legislativo pode adicionar penduricalhos
aos vencimentos, como auxílio-paletó, auxílio-moradia, ganhos adicionais para os parlamentares que ocupam cargos
na Mesa Diretora ou presidem alguma comissão. Para a população em geral, não fica claro quanto de fato o político
ganha, porque é tortuoso o caminho para se descobrir os números. Eles deveriam ser claros, como prevê a Lei de
Acesso à Informação. Em vários portais, a reportagem não conseguiu obter dados de 13° salário, por exemplo. Em
alguns desses sites, foi difícil até mesmo saber o subsídio básico do deputado.

Fora isso, os custos do mandato de um parlamentar estadual ou federal também variam conforme o Estado. Incluem
nessa conta auxílio-moradia, verba de gabinete para contratar assessores e verba indenizatória para, entre outras
coisas, cobrir gastos com viagens, combustível e advogados.

Estado. Em Minas Gerais, os 77 deputados  recebem R$ 25.322,25 de vencimentos, 13º salário, auxílio-paletó em
valor correspondente a um subsídio no início e ao final da Legislatura, de quatro anos, e têm até R$ 27 mil por mês de
verba indenizatória. Os mineiros ainda têm direito a auxílio-moradia de R$ 4.377,73, independentemente se moram na
capital ou no interior.

Como O TEMPO já mostrou, a ALMG não divulga os dados sobre quem utilizou esse benefício. As informações
deveriam ser públicas e disponíveis para qualquer cidadão, mas isso não ocorre. A única informação que consta no
Portal da Transparência é que o gasto global com a rubrica no ano passado foi de R$ 2,05 milhões.

Legislação e número de vagas inflam gastos

O professor de direito constitucional e especialista em direito público do Ibmec de Minas Gerais Vladimir Feijó explica
que um dos motivos para o Legislativo no país ser tão caro para a população é por conta da quantidade de
representantes eleitos - são 1.653 senadores, deputados  estaduais e federais em exercício no Brasil -, o que
aumenta a folha de pagamento. Ainda segundo ele, outro fator decisivo é a quantidade de benefícios que os
parlamentares recebem, como verba para contratar servidores comissionados.

Feijó, no entanto, explica que talvez a grande responsável por essa previsão de R$ 23,920 bilhões em 2019 seja um
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dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Enquanto a norma fixou que os Poderes Legislativo, Judiciário e
Ministério Público devem ter um percentual garantido do Orçamento para garantir autonomia, a LRF abriu uma brecha
que, na prática, determina que se o Poder não utilizar todo o dinheiro que foi reservado para ele no Orçamento no ano
posterior, ele não poderá solicitar uma quantia maior do que a que foi gasta.

"Os Poderes que têm autonomia têm feito de tudo para gastar a verba do ano para garantir que no ano que vem
tenham pelo menos isso de Orçamento e, eventualmente, possam pedir mais. Isso faz com que eles tenham folga e até
mesmo um descuido se comparado com a iniciativa privada. A LRF veio para moralizar e reduzir a interferência do
Executivo. Mas, com isso, ao invés de se enxergarem como parte de uma sociedade que têm dificuldades econômicas,
em que uma das metas constitucionais é reduzir a desigualdade social, eles têm criado uma casta muito bem
remunerada, não necessariamente dando o retorno que a sociedade gostaria dos serviços que eles prestam", avalia o
especialista.

impresso em 19/02/2019 às 04:40 44 de 167



Super Notícia
Título: Vittorio Medioli - Minas em frangalhos

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 51 de 167

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


Super Notícia
Título: Vittorio Medioli - Minas em frangalhos

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 52 de 167

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


O Tempo
Título: Teatro - 45ª Campanha de Popularização Teatro & Dança

Editoria: Magazine
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 61 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 103 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 104 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 105 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 106 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 107 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 108 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 109 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 110 de 167

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


O Tempo
Título: Assembleia de MG custa R$ 1,6 bi e é a mais cara do país

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 111 de 167

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


Estado de Minas
Título: Excelências lancham e nós é que pagamos

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 121 de 167

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


Estado de Minas
Título: Excelências lancham e nós é que pagamos

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 122 de 167

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


Estado de Minas
Título: Excelências lancham e nós é que pagamos

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 123 de 167

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


Hoje em Dia
Título: Mateus Simões - Os dois lados do Jordão

Editoria: Dois Pontos
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019

impresso em 19/02/2019 às 04:40 129 de 167

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


G1
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De projetos monitorados pelo G1 em 2018, apenas exploração de malha rodoviária das BR-135, MG-231 e LMG-754
saiu do papel.
Em um ano, leilões, concessões e abertura de capital de rodovias, escolas, prédios e empresas estaduais que eram
avaliados pelo governo de Minas Gerais pouco avançaram. De projetos monitorados pelo G1, apenas um saiu, de fato,
do papel entre 2018 e 2019.

A crise financeira pela qual passa o estado se agravou no último ano. De R$ 8 bilhões no ano passado, a previsão de
déficit saltou para R$ 11,4 bilhões neste ano. Apesar de ter sancionado o orçamento que estima esse valor, o
governador mineiro recém-empossado, Romeu Zema (Novo), disse diversas vezes acreditar que o déficit poderia
chegar a R$ 30 bilhões em Minas.

Na nova gestão, o tema das privatizações está em discussão, segundo a assessoria do governo.

Em 2018, apenas o projeto de exploração de 363,95 quilômetros de malha rodoviária das BR-135, MG-231 e LMG-754
foi concluído. O contrato de concessão foi assinado em junho do ano passado, por um período de 30 anos. A
concorrência teve como vencedor o grupo Ecorodovia.

De acordo com a assessoria do governo Fernando Pimentel (PT), que deixou o Executivo estadual na virada do ano, a
previsão de aportes de recursos por parte da concessionária é de R$ 3,1 bilhões ao longo dos 30 anos, entre
investimentos, manutenções e prestações de serviços, sendo R$ 1,36 bilhão nos primeiros cinco anos.

Em dezembro, a empresa Eco135, do grupo Ecorodovias, iniciou o serviço de assistência aos usuários, com socorro
mecânico, remoção de veículos e atendimento pré-hospitalar.

Uma das apostas do governo Pimentel para amenizar a crise em Minas era a divisão da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Segundo a assessoria do governo petista, em janeiro, ela foi
transformada em sociedade de economia mista, voltando a ter a personalidade jurídica que possuía até 2011.

Entretanto, em março, Pimentel enviou um novo projeto de lei à Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG),
que prevê que a Codemig seja dividida em duas: uma assumiria o papel da estatal, e a outra - que poderia ter parte
vendida - seria criada para cuidar da mina de nióbio de Araxá, no Alto Paranaíba.

A proposta foi motivo de polêmica na Assembleia e alegação para obstrução da pauta durante grande parte do ano
passado pela oposição, que argumentava que o projeto traria "péssimos resultados" e prejuízo para os mineiros.

Em julho, o governo chegou a afirmar que o retorno do pagamento dos servidores no quinto dia útil dependia da
aprovação de projetos, entre eles o da Codemig. Desde 2016, o pagamento salário do funcionalismo mineiro é feito de
forma escalonada. A quitação do décimo terceiro de 2018 segue sem previsão.

Causa de muito desentendimento, o projeto teve pouco andamento e tramita em primeiro turno em comissões .

Outra polêmica em 2018 foi o projeto para concessão da MG-424. Em abril, moradores da Região Metropolitana de
Belo Horizonte fizeram um protesto contra a instalação de praça de pedágio na rodovia e chegaram a fechar o trânsito
no local.

Já em junho a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Setop) suspendeu a licitação para concessão do trecho, que
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havia sido aberta em março. A decisão foi tomada depois de uma decisão liminar.

O processo licitatório é para a concessão por um período de 30 anos de cerca de 51 quilômetros da rodovia e para
construção dos contornos de Matozinhos e Prudente de Morais. O investimento previsto é de cerca de R$ 1 bilhão,
sendo mais de R$ 400 milhões até o sexto ano de concessão.

Em dezembro, a assessoria do governo Pimentel informou que a Setop recorreu da decisão.

Também não saiu do papel o projeto para exploração de 379,5 quilômetros de rodovias BR-459, BR-146, MG-290,
MG-295, MG-455 e MG-459. De acordo com a gestão petista, audiências públicas foram realizadas. Porém, o processo
de concessão se encontra paralisado.

A Rota das Grutas Peter Lund é um dos projetos que está em estudo. O objetivo é conceder a gestão de áreas das
unidades de conservação Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e
Monumento Natural Estadual Peter Lund.

Segundo a gestão petista, em 2018, buscou-se avaliar qual seria o melhor modelo de operacionalização (concessão de
serviços ou PPP). A meta para o próximo ano, de acordo com o governo Pimentel, será finalizar o estudo e apresentar
a melhor proposta, levando em consideração a vocação dessas unidades de conservação e o contexto em que estão
inseridas.

Quatro projetos que estão dentro da segurança do estado, todos em modelos de PPP, também não tiveram conclusão
em 2018.

Um deles é a concessão do serviço de remoção, guarda e alienação de veículos penhorados apreendidos em infrações
em Belo Horizonte. Outro é a construção e gerenciamento de infraestrutura a nova sede do Departamento de Trânsito
de Minas Gerais (Detran-MG), também na capital. Um terceiro projeto é a concessão da implantação, operação,
manutenção e distribuição de placas e tarjetas automotivas. Também entre as iniciativas na área da segurança, está a
construção e manutenção do Centro de Ciências Forenses Criminais.

Sobre essas propostas, a gestão Pimentel se limitou a dizer que "os projetos relacionados à Polícia Civil não foram
implementados até o momento".

Pelo menos outros dois projetos de PPP estão suspensos, sem previsão de retomada: a manutenção e operação de
128 escolas da rede pública do estado de Minas Gerais em mais de 50 cidades e a criação do Expominas II, um
empreendimento que pretende abranger a construção e operação de um centro de convenções e de um parque de
exposições agropecuárias.

No levantamento anterior do G1, o governo havia informado que valor estimado do contrato sobre as escolas estava
dividido em quatro lotes de valores que somam quase R$ 1,2 bilhão. Já valor estimado de investimento privado relativo
ao Expominas II era de R$ 436 milhões.

De acordo com a gestão Pimentel, duas iniciativas que haviam sido propostas pelo governo anterior não tiveram
continuidade. São elas a recuperação dos trens de passageiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte e entorno
como alternativa de mobilidade urbana e a construção do Centro de Treinamento e Capacitação Aeroespacial de Minas
Gerais, em Lagoa Santa, cuja previsão de investimento era de R$ 94 milhões.

O G1 questionou a nova gestão do governo de Minas sobre a intenção de manutenção dos projetos que estavam em
curso. Em resposta, a assessoria do governo Zema disse que os órgãos estaduais estão realizando análises sobre a
realidade financeira do estado.

O novo governador já manifestou, por diversas, a intenção de privatizar estatais como a Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Entretanto, não há prazos para que
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as iniciativas sejam postas em prática.

"O governo de Minas Gerais informa que o tema privatizações está em discussão pelas equipes técnicas para que
sejam realizadas com responsabilidade, de modo que haja benefícios para o estado e, consequente, para o povo
mineiro. Não há, no entanto, prazo definido para que o tema seja encaminhado para apreciação da Assembleia
Legislativa ", disse o Executivo.

Enquanto o assunto está em análise, a Cemig colocou à venda a participação em consórcios para exploração de
petróleo e gás natural. A cotas são em cinco blocos, quatro deles localizados na Bacia do São Francisco, no Norte de
Minas Gerais, e uma na Bacia do Recôncavo, na Bahia. A oferta pública será no dia 18 de janeiro.

A companhia informou que o lance de referência é de R$ 20,5 milhões para o conjunto das participações de 24,5% nos
cinco consórcios, mas, mediante análise e aprovação, poderão ser aceitos valores menores.
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Blog do PCO
Título: Jogo Aberto - Os tucanos sinalizam...

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 14-01-2019 Link para a Notícia

*Os tucanos sinalizam que vão ficar em cima do muro na Assembleia Legislativa . De Minas. A tendência porém é
de, discretamente, ficaram na base de apoio ao governo Zema. Quem está trabalhando para isto é Gustavo
Valadares  (foto) que fez o possível e o impossível para inviabilizar uma candidatura independente para a presidência
da Casa, articulando apoio a Agostinho Patrus , do PV, que no governo de Pimentel liderou o que chamava de "bloco
independente" que apoio o governo em todos os projetos. Patrus Filho, que foi secretário de Turismo no governo
Anastasia, aderiu à candidatura do atual governador tão logo foi divulgado o resultado do primeiro turno das eleições.
Agora é o nome mais cotado para presidir a Assembleia com apoio do governo.
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