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Rádio Super Notícia FM
Título: Ex- diretor da Globo Minas e ex- presidente do grupo Fiat devem compor equipe de Zema

-20h26
Editoria: Super N - Últimas Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

De acordo com fontes da administração estadual Mate deverá assumir a área da cultura no estado, já Belini seria o
indicado do governo para comandar a Codemig. Em conversa com a reportagem da Rádio Super Mate disse que não
poderia confirmar e nem negar a informação. Já o ex- presidente  do grupo Fiat não respondeu aos questionamentos
da reportagem. No último ano a Codemig foi alvo de discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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Rádio Super Notícia FM
Título: O governo Romeu Zema quita a dívida com os municípios -20h16

Editoria: Super N - Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Segundo a AMM hoje o governo fez o restante do pagamento desta semana, esse pagamento foi feito em duas
parcelas. Ontem foi feito um deposito de R$20 milhões e hoje de R$ 26 milhões. A confirmação saiu após reunião de
Julvan Lacerda com o vice-governador e com Custódio Matos. Sind-Ute entrou na justiça para pedir exonomia,
segunda ação que o governo Zema recebe. Zema ainda vai enfretar questões politicas no legislativo .Entrevista: Julvan
Lacerda- presidente da AMM
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Band
Título: Zema sanciona orçamento para 2019 - 17h07

Editoria: Band News Minas 2ª ED
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Romeu Zema sanciona o orçamento 2019 que prevê um rombo de 11 bilhões e 400 milhões de reais nas contas,
apesar da estimativa do déficit seja de quase 3 vezes maior. O texto foi apresentado pela gestão Fernando Pimentel do
PT no fim do ano passado e aprovado pela Assembleia. Ainda durante a transição, a equipe de Zema levantou a
possibilidade de que o montante chegasse à 30 bilhões.

impresso em 19/02/2019 às 04:36 5 de 193

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg12-bandnewsminas2ed-1101.mp3
http://www.interclip.com.br/


Edição do Brasil Online - MG
Título: Nova lei torna ferrovias e trens patrimônios culturais de Minas - Edição do Brasil

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Home > Cidades > Nova lei torna ferrovias e trens patrimônios culturais de Minas

Conhecido por definir qualquer coisa como "trem", o mineiro agora pode usar o termo para indicar seu novo patrimônio
cultural: as ferrovias e estações, já que cortam todo o Estado, em uso ou desativadas, passam a ser protegidas pela Lei
23.230, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais na primeira semana de 2019.

De acordo com a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na prática, além de valorizar o aspecto cultural
das ferrovias, a nova lei dificulta a eliminação de trechos de ferrovias não utilizados. O reconhecimento também se
estende aos bens móveis e imóveis - edificações que abrigam antigas e atuais estações e vilas ferroviárias, além de
rotundas, viadutos, pontes, caixas d'água, sinalizações, locomotivas e vagões - associados a linhas e ramais
ferroviários e seus remanescentes, em qualquer grau de conservação.

De acordo com o autor da PL 5.190/18 que originou a lei, deputado João Leite  (PSDB), as ferrovias construíram, ao
longo de décadas, nossa cultura. "Mais de 200 cidades mineiras têm o seu desenvolvimento associado à expansão da
malha ferroviária e centenas de cidades se beneficiaram do transporte intermunicipal de passageiros e cargas".

Para ele, o transporte ferroviário precisa ser pensado também como um projeto de mobilidade seguro. "Atualmente, o
predomínio rodoviário com seus mais de 1 milhão de acidentes, dos quais 83 mil foram fataiss, nos últimos 10 anos,
nos levam a repensar a infraestrutura de transporte no Brasil com um modal mais seguro, confortável, barato e veloz,
isso passa pelo resgate do nosso patrimônio ferroviário e a adoção de novas tecnologias", afirma.

Segundo o levantamento Patrimônio Ferroviário em Minas Gerais, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), há 985 estações no Estado, das quais o relatório especifica que 332 apresentam algum uso - não
necessariamente vinculada a memória ferroviária - e 181 não estão sendo utilizadas, totalizando 513 estações em
condições de uso e que apresentam potencial de valoração. Além dessas, há 36 estações em estado de ruína.

Pela norma, a supressão de linhas ou ramais ferroviários no Estado, ainda que sejam apenas trechos remanescentes,
de qualquer extensão, deverá ser precedida por audiências públicas com os setores afetados e dependerá do Iphan e
dos demais órgãos públicos competentes. Além disso, a eliminação do trecho só poderá ser feita se devidamente
fundamentada em estudos técnicos que demonstrem a impossibilidade de se dar destinação ferroviária, turística ou
cultural para a linha ou o ramal.

Para quem tem saudades dos áureos tempos das ferrovias ou para quem nunca viajou de trem, uma das novidades
aguardadas desde o início de 2018 é a inauguração do Trem Turístico Minas-Rio, que ligará Cataguases (MG) e Três
Rios (RJ). Segundo a presidente  da ONG Amigos do Trem, Cynthia Nascimento, a estrutura do projeto já está toda
pronta. "Já temos todo o material rodante (vagões, locomotivas, etc.), mas aguardamos a liberação do projeto que vem
da VLI (empresa responsável pela logística)", explica a presidente que não divulga data de inauguração.

Leíse Costa

Postagens relacionadas

Mitos e baixa renda fortalecem a tradição da pesca na Pampulha

Congresso reúne profissionais de eventos no Expominas BH
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BH tem 82 pontos com risco de enchentes
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Edição do Brasil Online - MG
Título: Sucessão na Assembleia segue em ritmo de consenso - Edição do Brasil

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Home > Destaques > Sucessão na Assembleia segue em ritmo de consenso

Nesta primeira quinzena de janeiro, o deputado do PDT Alencar da Silveira Júnior  foi o único parlamentar a levantar
a voz contra a marcha entabulada pelos seus pares rumo à eleição da Mesa Diretora da Assembleia. O pleito será
realizado no dia 1º de fevereiro e, em seguida, os eleitos tomam posse.

Até agora ninguém consegue entender os motivos que levam Alencar a insistir em se manter em um cargo de direção
na Casa. Sempre inquieto, o parlamentar teria ameaçado até se lançar candidato ao posto de presidente , de maneira
avulsa, para tentar tumultuar o processo. Quando se trata da eleição para a presidência, o nome de consenso, desde
dezembro, passou a ser o deputado Agostinho Patrus (PV).

Para quem conhece de perto o deputado pedetista, ele estaria apenas blefando para chamar atenção e continuar
fazendo parte do grupo de proa do Poder Legislativo Mineiro. "Mas se ele for candidato independente, como chegou a
ser propalado, deverá ter uns cinco votos", é o que diz outro deputado com longa experiência.Vale ressaltar que as
falas do ilustre político parecem não ter sido levadas a sério, inclusive dentro de sua própria Casa.

PT ou PMDB?

Se o pleito destinado à eleição do comando do Legislativo Estadual segue de maneira serena, com a opção declarada
da maioria por Agostinho Patrus , a disputa relativa ao cargo de primeiro-secretário está em pauta. Pela tradição, ele
seria destinado ao Partido dos Trabalhadores, com a maior bancada: 10 deputados . Ocorre que, para variar, os
petistas estão em atrito por conta dos antigos parlamentares que fazem a opção pelo nome de André Quintão ,
enquanto existe outra ala especulando o nome de Virgílio Guimarães , que está de volta ao parlamento mineiro
depois de mais de uma década.

Por conta deste bate-rebate, desde o mês passado, o MDB acertou essa questão com o nome de Tadeu Martins
Leite . Tadeuzinho  representa uma bancada de 7 colegas e, se não for primeiro-secretário, deverá ficar em um cargo
de destaque dentro desta estrutura a ser montada. Semana passada circularam informações, indicando que o
emedebista será o titular da primeira-secretaria, mas como o pleito ainda acontecerá daqui a 15 dias, sempre pode
haver alterações.

No que diz respeito ao PSDB, a situação é de plena calmaria. O deputado Antônio Carlos Arantes , já em seu quarto
mandato, conseguiu unanimidade junto aos seus pares para ser o candidato tucano à primeira vice-presidência. Só
para registrar: MDB e PSDB têm, igualmente, 7 deputados cada um.

Os demais cargos ao serem preenchidos são: 2º vice- presidente , 3º vice- presidente , além de segundo e terceiro
secretários, respectivamente.

Relativamente ao pleito em debate, pela primeira vez, está ocorrendo um fato inédito: o presidente  que está deixando
o poder, o parlamentar Adalclever Lopes (MDB) é o fiador de todos os entendimentos visando uma chapa de consenso
para o pleito. Ele recebeu essa incumbência no final do ano passado e manteve contato estreito com o governador
Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brant, ambos do partido Novo. Lopes promoveu reuniões, fez e desfez
acordos, jogou duro para resolver a questão em torno de um único nome, sem disputa acirrada, como era de se
esperar em tais circunstâncias, quando o governo de Minas passou a ser administrado por um grupo político
completamente novo.
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Segundo informações de bastidores, o atual presidente  da Assembleia já estaria avançando, inclusive, sobre a futura
administração da Casa: quem permanece e quem deixa os principais cargos, como diretoria-geral, comunicação, além
de outras diretorias e postos.

Jornal Edição do Brasil

Postagens relacionadas

Mobilidade urbana e esporte são prioridades de Doorgal Andrada

Discriminação é a maior barreira na luta por direitos iguais

"Após delação da JBS, teremos praticamente a República destruída"
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Itatiaia
Título: Programação da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança - 15h47

Editoria: Central dos Eventos
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Acontece até o dia 24 de fevereiro a 45ª edição da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Os destaques
de hoje são: "Liga da Justiça VS Coringa" no Pátio Savassi, "Os Saltimbancos" no Centro de Cultura Sesiminas, "Os
Três Porquinhos" no Teatro da Biblioteca, "Família Pão com Ovo" no Teatro da Assembleia , "Guia Prático de como
Educar a sua Mãe" no Centro Cultural Sesiminas e "Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso" no
Teatro Minas Clube.
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Diário de Manhuaçu - MG
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Divinews - Divinópolis (MG)
Título: Cleitinho Azevedo pode chegar na ALMG gerando desemprego ao tentar acabar com a TV

Assembleia, diz deputado criador da emissora
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Alencar da Silveira, após a declaração de Cleitinho  Azevedo, de que a TV Assembleia não era
mais necessária, Alencar direto com o Divinews, explicou que foi ele quem criou a TV Assembleia, há 24 anos, que foi
a primeira TV Legislativa implantada no Brasil, só depois que a Câmara Federal criou a sua própria emissora - O
parlamentar ficou estupefato com a proposta de Cleitinho  de querer acabar com a emissora: "É por que ele não
conhece. Ela chega em vários municípios por sinal aberto e muitas pessoas que não tem internet a assiste. Quem está
falando em acabar é por que não conhece. Ela abre espaço para a arte de cantores mineiros, entre outras
programações culturais - Ele não pode chegar falando sobre os custos dela, tudo tem custos, a internet tem, o seu
próprio site Divinews tem custo, e tudo tem que ser levado em consideração - Uma pessoa chegando e já propor isso.
Tem que no mínimo saber o que e como acontece para falar isso - Se o Cleitinho  acabar com a TV Assembleia o que
se faz com os funcionários dela, que foram concursados para trabalhar na emissora? Vamos colocar na rua, gerar
desemprego? Ele quer chegar assim no Legislativo? De uma forma negativa, mexendo no bem maior das pessoas, que
é o seu emprego?"

Alencar explicou que a Assembleia terá que continuar a pagar os salários dos concursados, passar para outro lugar,
por que são jornalistas, são relações públicas, são pessoas que fizeram concurso para a TV Assembleia. O
parlamentar disse que não pode mandar embora servidor público, "ele tem que se inteirar do assunto. Da mesma forma
que ele falou que queria morar lá dentro. A Assembleia não é Apart Hotel. Não pode ter moradia lá - Você já imaginou:
ele não vai fazer, mas pega um assessor dele pega a cama que ele dorme para fazer de motel. O prédio que ele queria
morar as 21 horas encerra as atividades, por contenção de despesa fizemos isso. Depois de 21 horas encerra, por que
não precisa ter segurança, luz ligada, elevadores, nada"

O deputado mandou ele ficar na pensão da Dona Lúcia, o mesmo local que ficam hospedados as pessoas do interior
quando vão fazer tratamento em BH. Segundo Alencar, é baratinho.

Segundo Alencar a TV Assembleia é um canal de transparência para o eleitor, pois mostra quem trabalha e quem não
trabalha, quem leva o trabalho a sério, que no caso do nosso parlamento são todos. Mas pode mostrar também quem
não trabalha, só faz cena. "Tudo que ele fizer vai para a TV e vai também para internet e para o rádio também. Ela
transmite as reuniões do plenário e das comissões . A TV Assembleia é dos mineiros, e é a primeira do legislativo do
Brasil"

( EM ANDAMENTO )

O post Cleitinho  Azevedo pode chegar na ALMG gerando desemprego ao tentar acabar com a TV Assembleia, diz
deputado criador da emissora apareceu primeiro em DiviNews.com.
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Portal Itatiaia - MG
Título: Médico propõe filiais da Assembleia e diz que Escola Sem Partido nem deveria existir

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Foto: Reprodução/ Redes sociais

O médico Paulo Valdir Ferreira (Patriota), conhecido como Dr. Paulo , deixa o cargo de vice-prefeito de Pouso Alegre,
na região Sul de Minas, para assumir a vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa  (ALMG) em fevereiro.
Casado, com 47 anos, Dr. Paulo  é pai de três filhos e tem especialização em ginecologia e como médico do trabalho.
Perito concursado do estado, ele é defensor do fortalecimento de hospitais filantrópicos.

Ouça a entrevista completa com a repórter Edilene Lopes

O deputado tem entre suas principais bandeiras aproximar a ALMG do interior do estado. "Acredito que os prefeitos e
as pequenas cidades com grande dificuldade de acesso à capital, do ponto de vista geográfico, precisam de uma
espécie de filial", defende.

A saúde pública do interior também é pauta para o parlamentar. "Os hospitais e santas casas [do interior] estão
fechando por falta de investimento. A população, por não ter atendimento local, migra para hospitais regionais, o que
sobrecarrega toda a região", ressalta.

Escola sem Partido

Para o deputado, o polêmico projeto Escola Sem Partido, que divide opiniões no Congresso e é bandeira do
presidente  da República, Jair Bolsonaro (PSL), nem existiria. "São temas polêmicos e nós temos outros assuntos de
grande relevância que podem ser discutidos com mais resolução para o cidadão."

Privatizações

O político se coloca a favor de privatizar as empresas estatais que não oferecem lucro. "O estado está ali para gerir a
população de uma forma ampla, e a estatal que não tem resultados pode ser reestatizada."

Reforma da previdência

Mesmo concursado pelo estado, o médico entende que "não há outro caminho" que não seja a reforma da previdência.
"Não só em Minas, mas em todo o país. De alguma forma, terá de ser feito. A cada dia que passa o rombo é cada vez
maior", finaliza.
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G1
Título: MG ainda não tem definição sobre salário de secretários; renúncia do valor foi promessa de

Zema
Editoria: Minas Gerais

Assunto: ALMG
Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Governador disse que somente após ser eleito soube que é obrigado a receber. Valor mensal será doado e sem
representar economia para o executivo.
Promessa de campanha do governador Romeu Zema (Novo), a renúncia ao salário dele e de secretários, por
enquanto, não representa uma economia para o governo, que precisa equilibrar as contas. Segundo o executivo, até
esta sexta-feira (11), é aguardado parecer da Advocacia-Geral do Estado sobre como será feito o pagamento salarial
do secretariado. Já Zema declarou que vai doar o valor mensal.

O G1 solicitou entrevista com os secretários para saber o que pretendem fazer com o valor -- que se chama subsídio
no caso de agentes políticos --, mas não obteve retorno do governo. O executivo informou que a renúncia até que o
salário, até que o do funcionalismo estivesse em dia, esbarrou em "aspectos legais". Veja que são os onze secretários.

"O recebimento do salário mensal é um direito Constitucional, previsto no art. 7º, incisos IV e VII da Constituição
Federal, e, por esse motivo, representa um benefício irrenunciável", diz nota do governo de Minas.

O subsídio do governador é fixado por lei em R$ 10,5 mil e do secretário de estado em R$ 10 mil.

As leis 15.013 de 15 de janeiro de 2004 e 16.658 de 5 de janeiro de 2007 tratam da remuneração dos cargos. Segundo
o Executivo, "ambas são claras em não prever o direito à renúncia do benefício". Afirma também que o direito à
remuneração está vinculado ao exercício das atribuições do cargo e que, além disso, a legislação trabalhista prevê o
princípio da irrenunciabilidade dos direitos.

"Contudo, é importante destacar que, no último dia 2, o governador Romeu Zema declarou que já fez a opção por doar,
mensalmente, o seu salário a alguma instituição de caridade localizada em Minas Gerais", disse em nota. O dinheiro do
primeiro mês irá para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade de Maravilhas, no
Centro-Oeste de Minas.

Ao dar a declaração de que o compromisso não será cumprido, Zema afirmou que não havia por parte dos secretários
a obrigação de doar.

Para a advogada Cristina Fortini, professora de Direito Administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), não há regra na esfera do estado de Minas Gerais que impeça governador e secretários de abrir mão do
subsídio. "O entendimento deve ser o de que se trata de direito irrenunciável e assim não seria possível abrir mão",
disse sobre a afirmação de Zema de que há impedimento para recusar. Ela afirma que trata-se de uma interpretação.

"Não está na Constituição Federal e na do Estado que é irrenunciável. Isso é uma interpretação", diz a professora de
Direito Administrativo Cristina Fortini.

Ainda segundo a especialista, outra possível explicação, que complementaria a primeira, seria a de que esse valor já foi
fixado a partir da iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALM).

"Diante disso, ele recebe mas dá o destino que entender correto, inclusive doando. De toda sorte, a essência do
compromisso está atendida com a doação do valor. Vale dizer, ele formalmente recebe, mas não o apropria", comenta.
Contudo, concorda, que não haverá economia por parte do governo.

Já houve em Minas, caso de governante que abriu mão do salário, como em Betim, em que o prefeito fez isso meio de
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decreto desde 2017.
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GRNews - Pará de Minas
Título: Romeu Zema sanciona Orçamento 2019 com déficit de R$ 11,44 bilhões

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada, ontem (10), no Diário Oficial de Minas Gerais, a promulgação pelo governador Romeu Zema da Lei
23.290, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das
empresas controladas pelo Estado, para o exercício financeiro de 2019. É a primeira vez que o orçamento contém as
emendas parlamentares impositivas, ou seja, sob a obrigatoriedade de execução pelo Executivo.

A lei tramitou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) como o Projeto de Lei (PL) 5.406/18, do
ex-governador Fernando Pimentel, aprovado na última Reunião Ordinária de Plenário desta legislatura, dia 20 de
dezembro do ano passado.

O orçamento fiscal para 2019 estima a receita em R$ 100,33 bilhões e fixa a despesa em R$ 111,77 bilhões,
apontando um déficit fiscal de R$ 11,44 bilhões, 41,54% maior que o registrado em 2018. Estão previstos aumento de
7,91% para as receitas e de 10,60% para as despesas.

De acordo com a Lei 23.290, as receitas do orçamento fiscal serão realizadas por arrecadação de tributos e outras
receitas correntes e de capital. Também prevê que os montantes devidos pela União referentes às perdas do Estado
com as desonerações do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados, pela Lei Kandir, vão
assegurar o pagamento dos empenhos relativos a despesas de saúde e educação que não forem pagos até 31 de
dezembro deste ano.

Em relação ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, a lei estima as fontes e fixa os
investimentos em R$ 4,99 bilhões.

Pessoal

A despesa total com pessoal prevista na lei orçamentária é de R$ 37,27 bilhões, o que representa 60,78% da Receita
Corrente Líquida (RCL), ultrapassando o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é 60%.

Tanto o Executivo quanto o Judiciário ultrapassarão os respectivos limites prudenciais estabelecidos para o gasto com
pessoal. Isto sujeita esses poderes a algumas vedações legais, relativas à concessão de vantagens, aumentos ou
reajustes, ressalvada a revisão geral anual; criação de cargos, empregos ou funções; alterações nas carreiras que
impliquem aumento de despesas; entre outras.

O Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE), deverá ter uma despesa de pessoal de R$ 1,26 bilhão, o
que representa 2,06% da RCL, para um limite de 3%. O Ministério Público deverá ter uma despesa de R$ 1,07 bilhão,
ou 1,75% da RCL, para um limite de 2%.

O Judiciário, por sua vez, deverá ter um gasto com pessoal de R$ 3,65 bilhões, ou 5,95% da RCL. Esse percentual
está abaixo do limite geral de 6%, mas acima do limite prudencial, de 5,7%.

A situação mais grave é a do Executivo, que deverá gastar R$ 31,28 bilhões com pessoal, o que representa 51,02% da
RCL. Isso é mais que o limite prudencial, de 46,55%, e também supera o limite geral para esse Poder, que é de 49%.

Emendas parlamentares definem destinação de mais de R$ 400 milhões

Com a promulgação da Emenda à Constituição Estadual 96, de 2018, o Executivo passa a ser obrigado a executar as
emendas parlamentares apresentadas ao orçamento fiscal. A cota para cada um dos 77 deputados  foi de R$
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5.574.448,00, perfazendo um valor total de R$ 429.232.496,00.

Foram acatadas um recorde de 1.621 emendas parlamentares, apenas duas delas com conteúdo não financeiro. Em
síntese, destinam recursos para instituições, projetos ou obras em todo o Estado.

A emenda 1.714, de conteúdo técnico, que foi incorporada à lei como artigo 16, dispõe que o Executivo poderá,
mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Ressalva que deve ser mantida a estrutura programática, assim como as diretrizes, os objetivos e as metas
estabelecidos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019).

A transposição, o remanejamento e a transferência não poderão resultar em alteração dos valores das programações
aprovadas nesta lei ou em créditos adicionais, mas pode haver adequação da classificação institucional e funcional ao
novo órgão.

Créditos suplementares

A outra emenda técnica, de nª 1.715, foi incorporada como parágrafos de 1º a 3º do artigo 9º da lei, que autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao seu orçamento fiscal até o limite de 40% da despesa fixada.

O parágrafo 1º define que as emendas parlamentares impositivas não podem ser consideradas para onerar o limite
para a abertura de créditos suplementares.

O parágrafo 2º determina que o Executivo remaneje, por ato, os recursos referentes as emendas parlamentares, caso
haja algum impedimento de ordem técnica ou no empenho que não tenha sido remanejado por projeto de lei,
deliberado pela ALMG até 20 de novembro.

Por fim, o parágrafo 3º, determina que nos remanejamentos constem a identificação da emenda e a do respectivo
autor. Com informações da ALMG
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Os vereadores Charlles Evangelista e Sheila Oliveira, ambos do PSL, fizeram suas despedidas do plenário da Câmara
na sessão ordinária desta sexta-feira (11). Eleitos para novas funções públicas nas eleições de outubro de 2018, os
dois apresentaram suas cartas de renúncia ao cargo no Poder Legislativo, desligamento que terá validade a partir do
dia 31 de janeiro. Como determina o Artigo 55 do Regimento Interno da Casa, o texto foi lido pelo presidente  da Mesa
Diretora, o que oficializa a comunicação da saída dos parlamentares. A partir do dia 1º de fevereiro, Charlles será
empossado como deputado federal no Congresso Nacional; e Sheila assumirá uma cadeira como deputada estadual na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Apesar de o período legislativo de janeiro se estender até a próxima terça-feira - na próxima segunda, inclusive, serão
realizadas duas sessões extraordinárias quando o projeto de reforma administrativa da Prefeitura pode ser aprovado - o
tom de despedida foi antecipado uma vez que Charlles e Sheila devem se ausentar das reuniões por conta de
compromissos partidários. Outro vereador que saiu vitorioso nas urnas em outubro passado, Roberto Cupolillo ( Betão ,
PT), também deve apresentar sua carta de renúncia no início da próxima semana. O petista já adiantou que fará a sua
despedida do plenário na próxima terça.

Com a saída do trio de vereadores formado por Charlles, Sheila e Betão , a partir de fevereiro, serão empossados os
primeiros suplentes das coligações pelas quais os parlamentares foram eleitos. Apesar de estar abrigado no PSL desde
abril do ano passado, Charlles foi eleito para a Câmara em 2016 pela chapa formada por PP e PTB e, assim, abrirá
vaga para Wagner do Sindicato (PTB). Sheila foi outra que embarcou no PSL após ter sido eleita pelo PTC, que, há
pouco mais de dois anos estava coligado com o PSD. Ela será substituída pelo ex-vereador Nilton Militão (PTC). Por
fim, a cadeira de Betão ficará com o também ex-vereador Juraci Scheffer (PT).

"Saio com a sensação de missão cumprida, com lei e propostas para elas (mulheres). Este trabalho não pode parar", se
despede a delegada (Foto: Olavo Prazeres) Tom de despedida

A primeira a se despedir na sessão desta sexta foi Sheila. "Isto traz uma mistura de sentimentos muito grande. Tenho
uma gratidão muito grande por esta Casa e por toda a população de Juiz de Fora", afirmou. A futura deputada observou
o fato de que, com sua saída da Câmara, as mulheres ficarão ainda mais sub-representadas na Casa, restando apenas
a vereadora Ana Rossignoli (MDB). "Nestes últimos dois anos, nesta Casa, as mulheres tiveram voz como nunca antes.
Saio com a sensação de missão cumprida, com lei e propostas para elas. Este trabalho não pode parar", afirmou,
defendendo que os eleitores juiz-foranos ajudem a eleger mais mulheres para a Câmara nas eleições municipais de
2020. Ela também colocou seu mandato na ALMG à disposição da cidade e da Zona da Mata.

Por sua vez, Charlles revelou estar vivenciando sensações distintas no momento de sua despedida e se disse "triste
por estar deixando amigos", mas feliz "pelos novos desafios". "Tenho certeza que poderei continuar fazendo por Juiz de
Fora, pela Zona da Mata e pelo povo mineiro", projetou. O vereador ainda fez uma avaliação de sua própria atuação no
Legislativo juiz-forano, afirmando que trabalhou para "sanar a dívida do Estado para com o cidadão de bem"; e "contra
a inversão de valores e a "corrupção". "Este período foi fundamental para minha evolução como homem público.
Cheguei aqui após oito anos em que meu pai serviu ao povo nesta Casa. Espero ter respondido às expectativas",
afirmou, lembrando a passagem do ex-vereador Chico Evangelista pela Câmara. Por fim, destacou projetos de sua
autoria - ou coautoria - como o "Programa Educacional Pé na Faixa"; a atuação da política de adoção de praças
públicas e de esportes; e questões relacionadas à proteção animal, entre outros.

"Tenho certeza que poderei continuar fazendo por Juiz de Fora, pela Zona da Mata e pelo povo mineiro", projetou o
ex-vereador (Foto: Felipe Couri) Vereadores criticam proposta de privatização da Cemig
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Após as falas de despedida dos vereadores Charlles Evangelista (PSL) e Sheila Oliveira (PSL) da Câmara durante a
sessão ordinária desta sexta-feira - os dois serão empossados como deputado federal e deputada estadual,
respectivamente, a partir de fevereiro -, vários parlamentares desejaram sorte para os colegas em suas próximas
empreitadas públicas. Além do reconhecimento, alguns recados foram dados. Também eleito deputado estadual,
Roberto Cupolillo ( Betão , PT) direcionou fala à Sheila, lembrando que os dois irão participar de discussões relevantes
na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) a partir do mês que vem e, provavelmente, terão que se
debruçar sobre a possibilidade de privatização da Cemig, alienação que foi defendida recentemente pelo governador
Romeu Zema (Novo).

Sobre o tema, Betão  foi claro ao defender posicionamento contrário à possibilidade de privatizar a empresa pública do
setor energético do Estado. Assim, o petista pediu atenção da colega ao tema. A argumentação de que a privatização
da Cemig pode significar um retrocesso foi reforçada por outros dois vereadores. "Olhe com muito carinho esta
situação. A Cemig é uma empresa estratégica", pediu Marlon Siqueira (MDB), direcionando a palavra à Sheila. Antônio
Aguiar (MDB) foi outro a se manifestar contra a possibilidade de alienação da estatal. "Que a vereadora (Sheila) resista
à privatização da Cemig. Guardada as devidas proporções, a Cemig representa para os mineiros o que a Cesama
representa para os juiz-foranos", considerou o emedebista.

Reforma previdenciária

Por fim, Charlles também ouviu pedidos de alguns colegas. Uma vez mais, quem puxou a fila foi Betão , que solicitou
ao futuro deputado federal que tenha atenção especial às discussões acerca da reforma previdenciária que deve ser
encaminhada ao Congresso Nacional ainda este ano pela equipe econômica do Governo do presidente  Jair
Bolsonaro (PSL). O petista é contra a reforma, pois considera que esta representa mais perda de direitos para os
trabalhadores brasileiros. O pleito foi endossado por Cido Reis (PSB). "É a vida do contribuinte e do cidadão. Que o
senhor esteja iluminado na hora de avaliar estas questões", solicitou. Cabe lembrar que Charlles irá integrar a base de
Bolsonaro na Câmara dos Deputados  e, ao menos em teoria, seria natural seu apoio à proposta de reforma da
Previdência da atual gestão.
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11 jan 14h39

Aneel autoriza usinas solares em Paracatu

WebReporter

Tweetar

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a elétrica francesa Engie a iniciar a operação de três usinas
de energia solar em Minas Gerais. Elas somam uma capacidade instalada de 100 megawatts. Com isso, as ações da
empresa operaram com alta de 2,46%, a R$ 36,58.

A informação da autorização sobre as usinas de energia solar é da própria Aneel, publicada no Diário Oficial da União
na última quarta (9).

As centrais de energia solar a serem operadas ficam no município de Paracatu. Cada uma delas tem capacidade de 33
megawatts e estão em nome da Solaire Paracatu Energia Solar, controlada pela Engie.

Esses empreendimentos tiveram a energia comercializada antecipadamente em um leilão feito pelo governo para a
contratação de novos projetos. Eles foram feitos no fim de 2015, em contratos de 20 anos. De acordo com as regras do
certame, no entanto, as usinas contratadas deveriam começar a operar no fim de 2018.

Fonte: sunoresearch.com.br

Projeto pedala Paracatu 2013 movimentou a cidade no final de semana Ultimas Semanas pra você indicar a
Personalidade do Ano de 2012 em Paracatu Trote Solidário: estudantes do curso de Medicina arrecadam alimentos em
Paracatu Banco Santander realiza o tradicional Café Empresarial em Paracatu Sesc Minas discute bullying em escola
pública de Paracatu Donos de Boate são presos por exploração sexual de adolescentes em Paracatu Suspeito de
arrombar caixa eletrônico em Vazante é detido com R$ 40 mil em Paracatu Kinross reabilita área equivalente a 700
campos de futebol em Paracatu Visita de Cadetes da PMMG ao 45º BPM - Paracatu Última semana para você indicar a
Personalidade do Ano de 2012 em Paracatu

Recentes 10 jan 23h01Condé afirma que "demissão de Secretários não foi política e sim incompetência" 10 jan
10h10Prefeitura anuncia reforma na Unidade Básica de Saúde do Nossa Senhora de Fátima 8 jan 09h57PM prende
homem com certificados escolares falsos no bairro Bela Vista 7 jan 10h18Prefeitura de Paracatu divulga Processo
Seletivo para cargos na área da educação 6 jan 11h07Grave acidente mata três pessoas e deixa feridos na BR 040 4
jan 16h19Assaltantes de supermercado em Cristalina são presos pela PM em Paracatu Mais Vistos 16 out 2018
17h14Grávida que teve bebê retirado da barriga é encontrada morta em João Pinheiro 18 ago 2018 10h147
Paracatuenses são candidatos a Deputado Estadual e disputam vaga na ALMG 21 dez 2018 14h03Grave acidente
entre carro e caminhão mata três crianças na MG 188 19 out 2018 08h55Forte chuva marca show de Bruno e Marrone
e camarote cai durante a festa 25 jul 2018 13h54Garotinha de 4 anos morre após ser picada por escorpião em Unaí 1
out 2018 11h17Bandidos fortemente armados explodem cofres de praça de pedágio em Paracatu
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Título: Zema aprova orçamento de Minas Gerais para 2019 - 10h04
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Sem vetos ou modificações, mas com ressalvas aos poderes Executivo e Judiciário, o governador Romeu Zema (Novo)
aprovou o orçamento de Minas Gerais para 2019, em publicação no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (10). A
previsão do déficit foi mantida em R$ 11,4 bilhões, tal qual foi apresentada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT),
algo bem longe da projeção de R$ 30 bilhões anunciada pelo governo de transição. Ainda assim, devido ao
comprometimento de 51% da receita com gastos da folha de pessoal, os poderes Executivo e Judiciário estarão
proibidos de conceder vantagens, como aumentos de salários e bonificações. Apresentador Antonélio comenda sobre
queda de braço na Assembleia Legislativa ,antes da eleição de Zema.
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Título: Governador de Minas, Romeu Zema, sanciona orçamento 2019 - 12h19
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O governador Romeu Zema sancionou nessa quinta-feira, sem vetos, a lei orçamentária para 2019. A peça que foi
produzida pelo governo anterior prevê déficit de 11 bilhões e 400 milhões de reais. O valor é inferior ao calculado pela
equipe de transição de cerca de 30 bilhões de reais. Além do orçamento, Romeu Zema sancionou o PPAG que
determina mudanças qualitativas e quantitativas nas políticas públicas do estado. Segundo informações da
Assembleia Legislativa , o projeto recebeu 159 emendas parlamentares. Entre as emendas da Comissão de
Participação Popular , 69 são decorrentes do processo participativo de revisão do PPAG e do Fórum Técnico Plano
Estadual para Políticas para Pessoas em Situação de Rua.
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11/01/2019 às 07h39min - Atualizada em 11/01/2019 às 07h39min Sancionada nova regra de licenciamento ambiental
Comentar Projeto de lei foi aprovado pelos deputados  mineiros no ano passado | Foto: Sarah Torres/ALMG A Lei
23.289/19, que altera regras relativas ao licenciamento ambiental para atividades a serem realizadas no Estado, foi
publicada ontem no Diário Oficial de Minas Gerais. A norma tramitou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) no ano passado, por meio do projeto de Lei 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. Um dos requisitos para que os municípios possam exercer a atribuição é 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. Também é 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. Outra exigência é ter um sistema de fiscalização
ambiental legalmente estabelecido. No entanto, a lei assegura que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável 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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O governador Romeu Zema (Novo) sancionou e publicou no Minas Gerais desta quinta-feira (10) o orçamento do
estado para 2019. Com um déficit fiscal de R$ 11,44 bilhões - bem menos que os cerca de R$ 30 bilhões apontados
pelo relatório da equipe de transição do atual governo - o texto foi sancionado sem vetos.

O orçamento aprovado pelos deputados  estaduais em dezembro prevê uma receita de R$ R$100.330.308.180,00 e
despesas em R$111.773.670.980,00 neste ano.

Segundo o orçamento, a despesa com pessoal este ano será de R$ 37,27 bilhões, o que representa 60,78% da Receita
Corrente Líquida (RCL) para 2019, ultrapassando o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 60%.
Pelos números, Executivo e Judiciário ficarão acima dos limites prudenciais, por isso estarão proibidos de conceder
vantagens, aumentos ou reajustes, ressalvada a revisão geral anual. Também não podem criar cargos, empregos ou
funções ou alterar carreiras que impliquem aumento de despesas.

O caso mais grave é o do Executivo. Os gastos previstos com pessoal são de R$ 31,28 bilhões, ou 51,05% da receita
corrente líquida. O percentual supera o teto de gastos do poder, que é de 49%.

Cortes - Se este percentual previsto se confirmar, ou seja, não havendo aumento na arrecadação que mude isso, a lei
determina que o Executivo reduza em 20% as despesas com cargos em comissão e função de confiança. Também fica
autorizada a exoneração de servidores não estáveis. Caso as medidas não sejam suficientes, a legislação permite até
a exoneração de estáveis.

Medidas de redução de gasto com pessoal já estão sendo tomadas pelo governo Zema. No dia da posse, foi publicada
a exoneração de mais de 6 mil comissionados pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT). A gestão de Zema
confirmou o ato, mas excluiu funcionários de atividades essenciais na sequência e, até o dia 12, está retornando com
alguns comissionados considerados necessários.

Aval para remanejar

Pelo orçamento aprovado, o Executivo tem autorização para remanejamentos e abertura de créditos suplementares de
até 40% do valor da despesa fixada. Também tem aval para contratar operações de crédito para o refinanciamento da
dívida pública estadual.

O texto aprovado prevê ainda que o Executivo possa, por decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta lei e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática".

De acordo com o Legislativo, o orçamento deste ano foi aprovado com 1.621 emendas parlamentares, um número
considerado recorde. De acordo com a Assembleia, isso ocorreu por causa da adoção das emendas impositivas, que
terão de ser executadas obrigatoriamente. "Para que isso seja viável, as emendas tornaram-se muito mais detalhadas e
específicas, aumentando também em número. É uma tendência que deve continuar nos próximos anos", informa texto
do Legislativo.

Junto com o orçamento, foram sancionadas as leis de diretrizes orçamentárias e o Plano Plurianual de Ações
Governamentais (PPAG).
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O déficit é de R$ 16 bilhões. A extinção do Fundo de Previdência de Minas, o Funpemg, em 2013, pode ser um dos
motivos para a crise atual.
POR MICKAEL BARBIERI

Presentes nos discursos do governador Romeu Zema,desde a campanha, as palavras "pacto" e "sacrifício" resumem o
que será preciso para resolver a crise financeira de Minas.

O déficit do estado previsto para 2019 beira os R$ 30 bilhões, sendo que R$ 16 bilhões se devem ao rombo que a
Previdência representa nas contas públicas. Segundo o balanço da equipe de transição de Zema, do NOVO, nos
últimos 15 anos os servidores inativos cresceram 120% ao passo que os custos do estado com pessoal ultrapassaram
mais de 80% da receita.

Na opinião do advogado e presidente  do Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, Roberto Carvalho, Romeu
Zema já poderia pensar em alguns caminhos que não dependem de questões constitucionais para melhorar a situação
do regime próprio de Previdência do servidor público mineiro.

'A única margem de manobra que a Assembleia Legislativa  tem é o aumento da contribuição previdenciária e atuar
na governança, porque Minas Gerais tem uma governança no âmbito da previdência muito deficitária. Não existe uma
únida unidade gestora que compreenda o executivo, legislativo e judiciário e essa falta desta unidade gestora, como
determina a Constituição, acaba gerando incongruência de interpretação e isso, consequentemente, agrava o déficit na
previdência no RPPS.'

Em entrevistas recentes, Zema já demonstrou afeição pelas propostas do presidente , Jair Bolsonaro, do PSL, com
relação à reforma da previdência. Entre elas, aumento das idades mínimas para aposentadoria e até adotar
capitalização para que o trabalhador possa escolher onde aplicar os recursos.

No início dos anos 2000, os servidores mineiros tiveram a chance de apostar em um Fundo de Previdência do Estado
de Minas Gerais. Os recursos eram geridos por um conselho de administração e um conselho fiscal composto de
servidores.

Quando foi extinto, em 2013, por meio de um projeto de lei enviado à Assembleia pelo ex-governador, Antônio
Anastasia, do PSDB, o Fumpeng tinha um montante de R$ 3,2 bilhões. Todo esse dinheiro foi transferido para um outro
fundo financeiro gerido pelo Estado que sofria um rombo de mais de R$ 6 bilhões.

Para o presidente do IEPREV, Roberto Carvalho, a extinção do Funpemg foi um erro.

'Se nós tivéssemos esse dinheiro capitalizado, imagina, desde o ano de 2013 até o ano de 2019 nós teríamos recursos
suficientes para, pelo menos, ter a minimização deste déficit do regime próprio de Previdência Social.'

A presidente  do Sindicato dos Servidores do Ipsemg, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais, Maria Abadia de Souza, corrobora a tese de sem o Funpemg a situação tenha piorado até o cenário atual. Ela
agora cobra de Romeu Zema mais transparência e diálogo com os servidores para não ocorrer o mesmo da época da
extinção do Fundo.

'Estava previsto que a extinção seria precedida de plebiscito realizado entre todos os contribuintes e isso não foi feito.
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O que aconteceu na Assembleia foi que, na calada da noite, retiraram esse parágrafo e, imediatamente, veio essa
extinção do fundo. Então foi uma manobra na época. O dinheiro da previdência não é pra ser usado para outras
finalidades, como vem sendo acontecendo há muitos anos, porque no final das contas não tem dinheiro.'

Com rombo nas contas, o governo mineiro parcela o salário dos servidores em até 3 vezes desde 2016. Em 2018, os
aposentados se viram diante do não-pagamento temporário do salário por falta de recurso em caixa.

A CBN procurou a Secretaria de Fazenda de Minas para comentar sobre o assunto da aposentadoria, mas a pasta não
se manifestou.

Já o ex-governador e atual senador, Antônio Anastasia, do PSDB, disse que não há lógica em dizer que a extinção do
Funpemg tennha prejudicado a previdência no estado, porque o saldo de mais de R$ 3 bilhões foi revertido para outro
fundo que tinha a mesma finalidade: exclusivamente para o pagamento de aposentadorias e pensões.

Para Anastasia, a questão previdenciária deriva do envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida,
um problema que acomete o Brasil como um todo e só será corrigido com uma reforma no âmbito da União.
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Sem vetos ou modificações, o governador Romeu Zema (Novo) aprovou o orçamento de Minas Gerais para 2019, em
publicação feita ontem no Diário Oficial do Estado. A previsão do déficit foi mantida em R$ 11,4 bilhões, como
apresentada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT), valor quase duas vezes menor que a projeção de R$ 30
bilhões anunciada pelo governo de transição. Ainda assim, devido ao comprometimento da receita com gastos da folha
de pessoal, os Poderes Executivo e Judiciário estarão proibidos de conceder vantagens, como aumentos de salários e
bonificações.

O orçamento de 2019 estima uma receita de R$ 100,33 bilhões e uma despesa de R$ 111,77 bilhões, gerando um
déficit fiscal de R$ 11,4 bilhões. A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) foi questionada sobre a previsão do déficit,
mas não informou se o governador poderá enviar novo orçamento à Assembleia, caso o valor do déficit se comprove
maior.

O principal responsável pelo arrocho do Estado são as despesas com pessoal, que somam R$ 37,27 bilhões,
comprometendo 60,78% da Receita Corrente Líquida (RCL). O valor ultrapassa o limite estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), de até 60%.

No Judiciário, o gasto com pessoal será de R$ 3,6 bilhões, o que corresponde a 5,95% da RCL - esse percentual está
acima do limite prudencial, de 5,7%. Em situação mais grave ainda, o Executivo tem previsão de gastar R$ 31,28
bilhões com a folha de pagamento, o que representa 51% da RCL e ultrapassa o limite permitido para esse poder, de
49%.

Tentando ajustar esses gastos, foram feitas 6 mil exonerações no governo em 31 de dezembro e no início desta nova
gestão. Entretanto, Zema tem reconduzido

parte dos exonerados, mas ainda não revelou qual o valor da economia gerada.

Além da aprovação do orçamento de 2019, Zema sancionou ontem dois projetos de lei aprovados na Assembleia
Legislativa no ano passado, que também dispõem sobre o orçamento estadual.

Em publicação no "Minas Gerais", sancionou o PL 5.404/18, que virou a Lei 23.287/19, sobre as diretrizes norteadoras
para elaboração e execução da lei orçamentária para 2019. Na prática, a legislação do Estado se alinha às exigências
da Emenda do Orçamento Impositivo (Emenda à Constituição 96).

Pelas novas regras, o Executivo é obrigado a executar as emendas individuais dos deputados , até o limite de 1% da
Receita Corrente Líquida (RCL). Esse limite será escalonado gradualmente até atingir 1% em 2022. Para 2019, o
percentual de aplicação será de 0,7% em cima da RCL, sendo que metade desse valor será destinado a políticas
públicas de saúde, conforme prevê a legislação.

A outra norma sancionada por Zema é a Lei 23.288/19, que apresenta a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG). Ela prevê que todos os programas e ações do governo devem estar alinhados à realidade do
orçamento aprovado.
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Maria Tereza Oliveira

Dez dias no poder e o governador Romeu Zema (Novo) já tem dores de cabeça devido à cobranças da população.
Decisões do governador dividiram opiniões dos mineiros. Tudo começou quando ele travou recursos do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) E divulgou a escala de pagamento dos servidores estaduais. Para piorar,
Zema também vetou algumas proposições, alegando que o motivo seria a crise econômica.

Com uma dívida de aproximadamente R$ 12,3 bilhões com os municípios mineiros, sendo R$ 102 milhões só para
Divinópolis, o Estado tem passado por situação financeira delicada.

Antes mesmo de vencer as eleições, Zema já afirmava ter consciência do abacaxi que tinha nas mãos. Enquanto o
governador quebra cabeça tentando solucionar a situação financeira, a população se envolve em debates acalorados
entre defensores e críticos das medidas adotadas por ele.

Povo fala

O Agora ouviu alguns cidadãos que opinaram sobre a situação do Estado e o papel do novo governante nos primeiros
dias de governo.

Larissa Santos Souza, 35, defende o atual governo e critica a gestão anterior, de Fernando Pimentel (PT).

- As pessoas torcem contra, mas não percebem que Zema vai ter de colocar a casa, que o PT destruiu, em ordem.
Muitas pessoas criticam, mas onde estão as sugestões de mudança? - pergunta.

Para ela, é preciso que se faça mudanças e corte alguns gastos.

- O povo ficou acostumado a ser bancado pelo governo. Ficaram escorados em projetos sociais, enchendo o mundo de
filho para não trabalhar e ganhar "Bolsa Família". Em outros países a disputa é justa porque existe meritocracia,
enquanto aqui, o melhor é ultrapassado por cotas. Zema vai acabar com essas injustiças e Minas vai voltar a crescer -
torceu.

Joice Chagas, 23, embora ache que cedo para fazer críticas mais intensas, já está decepcionada com algumas
medidas adotadas.

- Vendeu-se uma proposta de partido "novo", de renovação, "chega da política velha". Mas, o que de fato tem de
inovador? Dentre a equipe, alguns nomes se repetem e não vejo novidades em suas ações. É claro, é muito cedo para
julgar, dizer que piorou ou que não irá melhorar, mas, o apresentado, desde a transição, foi mais do mesmo - criticou.

Eric Henrique Cardoso, 19, criticou quem está reclamando do novo governo.

- Acredito que seja um pouco cedo para eu opinar sobre o Governo Zema, pois tomou posse recentemente. Tem de
esperar ele trabalhar - censurou.

Todavia, ele critica algumas propostas de campanha do governador.

- Fico com certo medo das privatizações. Tenho medo de ele fazer isso na área da saúde ou da educação. Como
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alguém de baixa renda poderá ingressar numa universidade? Ou fazer a utilização de hospitais em caso de
emergências? - questionou.

Vetos

No último sábado, 5, foram publicados no Diário Oficial oito vetos à proposições de leis aprovadas no ano passado pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Romeu Zema justificou que três destes vetos foram feitos, para evitar impactos nas finanças estaduais. Os outros vetos
eram de proposições voltadas para a área da saúde, meio ambiente, agricultura familiar, além de doação de imóvel.

Salários

No início da semana, o Governo Zema divulgou a escala de pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro
dos servidores estaduais. O número de parcelas em que os funcionários receberão, dividiram opiniões.

De acordo com o comunicado, na próxima segunda, 14, serão pagos até R$ 2 mil para todo o funcionalismo, incluindo
aposentados e pensionistas.

No dia 21, será acertada mais uma parcela com limite de até R$ 1 mil para as carreiras da Saúde e Segurança Pública,
no caso de quem tenha salários superiores a R$ 2 mil. No dia 28 de janeiro, o Governo de Minas promete quitar o
restante dos ordenados dos servidores do Estado.
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Assassinada em 5 de outubro de 2017, em um incêndio criminoso que também matou oito crianças, a professora Helley
de Abreu Batista agora dá nome a uma rodovia na Microrregião de Montes Claros (Norte de Minas), município onde
nasceu. A homenagem foi feita por meio da Lei 23.231, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 5 de janeiro de
2019.

A norma é derivada do Projeto de Lei (PL) 4.900/18, do deputado João Leite (PSDB), aprovada pela Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) em dezembro de 2018. A lei dá o nome da professora assassinada à Rodovia
LMG-631, que liga o município de São João da Ponte à BR-122, no município de Francisco Sá.

O autor do projeto de lei, deputado João Leite , afirmou que a homenagem é importante porque a professora "deixou
um exemplo de bravura e amor ao sacrificar a própria vida para salvar seus alunos do incêndio criminoso que acorreu
em 2017 na creche municipal Gente Inocente, no município de Janaúba, no Norte de Minas Gerais", afirmou o
deputado.

A professora teve 90% do corpo atingido pelo fogo e morreu em decorrência dos ferimentos. Ela teria salvo 25 crianças
ao retirá-las das chamas. Além disso, enfrentou o vigilante noturno Damião Soares dos Santos, 50 anos, que provocou
o incêndio. O segurança ateou fogo em seu próprio corpo e também morreu horas depois.

A professora nasceu em Montes Claros e mudou-se para Janaúba na juventude. Deixou o marido Luís Carlos Batista,
com quem foi casada 23 anos, e três filhos. Um deles era um bebê de um ano e três meses, na ocasião do crime.
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Ao melhor estilo Dilma Rousseff, de quem é amigo e ex-companheiro de militância clandestina, o ex-governador de
Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) também deu suas pedaladas para camuflar um rombo bilionário. Pior para
Romeu Zema (Novo), que agora terá de administrar um verdadeiro descalabro financeiro legado pelo antecessor. A
situação é de terra arrasada. No apagar das luzes do seu governo, Pimentel apresentou à Assembleia Legislativa
relatório no qual admitia uma dívida de R$ 11,4 bilhões de restos a pagar, despesas empenhadas, mas ainda não
honradas. Ao auditar as contas do governo, porém, a equipe de Zema descobriu um monstro muito mais feio. Até
agora, o que se verificou é que o rombo pode ultrapassar os R$ 30 bilhões. Uma parte significativa desse montante
refere-se ao não pagamento de servidores. "Tentaram maquiar o comprometimento com folha, deixando na casa do
limite prudencial, que é de 46,5%. Mas, confrontando com os dados do Tesouro, atualmente está em quase 80% esse
comprometimento", disse a ISTOÉ uma fonte da Secretaria de Fazenda do Governo de Minas.

Pacto contra o caos

Assustado com o caos nas contas públicas deixado pelo antecessor, Zema reagiu duramente. "A situação do nosso
Estado é de falência. A falta de austeridade dos últimos anos levou o Governo de Minas a um ponto sem volta",
declarou. Ele propôs um pacto por Minas envolvendo todos os setores públicos do Estado, inclusive, Judiciário, para
impedir que o montante aumente nos próximos anos. E atinja uma marca dificilmente remediável de R$ 100 bilhões de
dívida. Zema pediu que, nesse esforço, a disputa ideológica seja deixada de lado. "Por isso, peço a todos, deputados
e deputadas, com a devida deferência, que tenham consciência da gravidade da situação e reflitam a respeito sempre
que um projeto entrar em votação nesta Casa", disse o governador, em seu discurso de posse.

Um bom teste para essa aliança deve ocorrer já na primeira semana de trabalhos na Assembléia. Zema vai apresentar
projeto da reforma administrativa, que pretende enxugar a máquina pública. Essa seria uma forma de reduzir as
despesas com os servidores, inflada com o inchaço da folha de pagamento com comissionados durante a gestão de
Pimentel. No fim de 2015, ele chegou a prometer cortar em 20% o quadro de funcionários. Ao contrário, aumentou
ainda mais o número de servidores. Minas tem hoje 400 mil funcionários e gasta, por ano, quase R$ 50 bilhões, 13%
acima do que conseguiu arrecadar em tributos.

A folha de pagamento e outras despesas geradas pela irresponsabilidade de Pimentel acendeu uma luz mais que
amarela no novo governo. Um dos parâmetros do Estado para saber se as contas vão fechar é se basear na Lei de
Responsabilidade Fiscal, que determina que nenhum governo possa gastar mais do que arrecada. A lei estabelece um
limite prudencial que acende o alerta: é quando o comprometimento ultrapassa 46,5%. Porém, hoje, as despesas estão
bem acima: 79% da receita corrente líquida de Minas está comprometida. A Secretaria de Fazenda do novo governo
está fazendo um levantamento de várias áreas para saber a real situação do desgoverno deixado por Fernando
Pimentel.

BURACO SEM FUNDO O ex-governador Pimentel deixou um rombo de mais de R$ 30 bilhões (Crédito:BETO
BARATA)

A única maneira de aliviar o estrago feito pela gestão de Pimentel em Minas em curto prazo é a liberação de R$ 135
bilhões referentes ao ICMS das exportações que a União deve ao estado mineiro, com a aprovação da Lei Kandir, que
incentivava as exportações, isentando as empresas brasileiras de pagarem ICMS aos estados. Em contrapartida, o
governo subsidiava a contribuição. Desse total, sobrariam apenas R$ 45 bilhões, pois R$ 90 bilhões retornaria aos
cofres do governo federal, que também é credor do Minas Gerais. O problema é saber se o governo Bolsonaro, que
também precisa contornar suas crises, poderá mesmo ressarcir os cofres mineiros. Enquanto isso, Zema penará para
administrar um Estado falido.
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O estado que o PT quebrou

Durante a transição, o ex-governador Fernando Pimentel (PT) revelou um déficit de R$ 11,4 bilhões

> O atual Romeu Zema (Novo) estima que o rombo chegue a pelo menos R$ 30 bilhões

> Somente com relação a repasses de ICMS e IPVA a municípios, Pimentel deixou uma dívida de R$ 12 bilhões

> A dívida com a Previdência dos Servidores gira em torno de R$ 18 bilhões

> Além disso, o governo deixou de repassar aos bancos públicos R$ 2 bilhões referentes a empréstimos consignados
descontados na folha de pagamento dos funcionários

> Mesmo assim, o governador aumentou a remuneração dos servidores em 20%, passando a gastar 13% a mais do
que arrecada

As consequências da má gestão petista:

> Parcelamento dos salários dos servidores de acordo com a faixa salarial

> O décimo terceiro salário também não foi pago e não há previsão

> Alguns municípios decidiram adiar o início do ano letivo porque professores já ameaçam parar

> Servidores da Saúde também devem cruzar os braços
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Governador Romeu Zema o orçamento e prevê 11 bilhões e 480 milhões de reais de déficit, só que ele já tinha falado
ano passado a equipe de transição que esse déficit pode chegar e 30 bilhões de reais. Será que tem alguma saída para
este estado? É preciso então compor essa base aliada que fará sua defesa na Assembleia Legislativa . Mas os
números oficiais são bastante assustadoras e confirma essa grave realidade financeira do estado.
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O governador Romeu Zema sanciona o orçamento 2019, que prevê um rombo de 11 bilhões e 400 milhões de reais
nas contas, apesar da estimativa de que o déficit seria quase 3 vezes maior, na caso dos 30 bi. O texto foi apresentado
na gestão Fernando Pimentel do PT, no fim do ano passado, e aprovado pela Assembleia. Ainda durante a transição a
equipe de Zema levantou a possibilidade de que o montante chegasse a 30 bilhões. As despesas previstas para este
ano devem ser de quase 112 bilhões de reais e as receitas na casa dos 100 bilhões, o gasto com o pessoal de 37
bilhões de reais supera o teto da lei de responsabilidade fiscal de 60%.
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A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais não tem respeitado a lei de acesso a informação quando o assunto é o
auxílio-moradia repassado aos deputados  estaduais. Nossa reportagem  solicitou nesta semana a informação sobre
quais parlamentares fazem uso da verba indenizatória, mas não obteve resposta. O mesmo pedido foi feito em dez em
cujo o valor mensal individual é de mais de R$4.300,porém não recebeu resposta. A única informação que consta no
Portal da Transparência da ALMG é o gasto global com o auxílio-moradia. Em 2018, foi de R$ 2,05 milhões, sem
especificar em quais meses nem quais dos 77 deputados fizeram o pedido de ressarcimento.
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A discussão veio à tona depois de o governador Romeu Zema (Novo) mudar seu discurso de campanha e afirmar, em
entrevista à RecordTV Minas, que pretende privatizar a companhia. No entanto, para que essa negociação seja
concluída, é necessário, de acordo com a Constituição do Estado, a realização de um referendo.O deputado estadual
eleito Guilherme da Cunha  (Novo) disse que, apesar de os parlamentares não terem conversado ainda sobre essa
pauta, esse é um assunto de muita relevância para Minas Gerais. Segundo ele, o tema é apontado como essencial
para a recuperação fiscal do Estado e para a eficiência do serviço prestado para os mineiros. Na opinião do futuro
deputado, por esse motivo, a Casa estará aberta ao diálogo.Para Gustavo Valadares  (PSDB), porém, o governo do
Estado precisa ter cautela em relação à venda da estatal. O tucano ainda ressaltou que é preciso elencar
prioridades.Já Alencar da Silveira Júnior  (PDT) foi taxativo ao declarar sua opinião sobre a privatização a
companhia.O deputado estadual Cristiano Silveira  (PT) também não concorda com a desestatização e acredita que
não será fácil a aprovação da pauta na Casa.
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Apesar de discordar do tamanho do déficit do orçamento para este ano a equipe de Romeu Zema disse que o
governador sancionou a peça porque caso contrário se vetasse o orçamento teria que enviar outro para Assembleia
Legislativa  o que atrapalharia o início da gestão, já que terei que governar com orçamento dividido em doze partes
iguais até que uma nova peça fosse aprovada.
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Inconfidência FM
Título: Governador de Minas, Romeu Zema, sanciona orçamento 2019 com déficit e previsão de

corte de pessoal - 07h01
Editoria: Jornal da Inconfidência

Assunto: ALMG
Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema sancionou nessa quinta-feira, sem vetos, a lei orçamentária para 2019. A peça que foi
produzida pelo governo anterior prevê déficit de 11 bilhões e 400 milhões de reais. O valor é inferior ao calculado pela
equipe de transição de cerca de 30 bilhões de reais. Além do orçamento, Romeu Zema sancionou o PPAG que
determina mudanças qualitativas e quantitativas nas políticas públicas do estado. Segundo informações da
Assembleia Legislativa , o projeto recebeu 159 emendas parlamentares. Entre as emendas da Comissão de
Participação Popular , 69 são decorrentes do processo participativo de adesão do PPAG e do Fórum Técnico Plano
Estadual para Políticas para Pessoas em Situação de Rua.
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Itatiaia
Título: Entrevista deputado Dr. Paulo - 07h55
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Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

O médico Paulo Valdir Ferreira, conhecido como Dr. Paulo  vai deixar o cargo de vice-prefeito de Pouso Alegre para
assumir a vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa . Casado, 47 anos, pai de três filhos é filiado ao
Patriota. Entrevista: Dr. Paulo - deputado estadual.
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Itatiaia
Título: Uma reunião nesta sexta-feira vai discutir o atraso no repasse do ICMS pelo governo do

estado para as prefeituras mineiras- 07h08
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

O secretário de governo do Romeu Zema, Custódio Matos se reúne hoje com o presidente  da Associação Mineira de
Municípios, Julvan Lacerda, que espera resolver a situação dos repasses atrasados pelas prefeituras. A segunda
semana do mês é a que tem o maior volume de repasse de recursos do ICMS, para a semana que vem as prefeituras
aguardam R$ 420 milhões. O repasse de ICMS que teria que ser feito na última terça-feira não foi quitado no valor de
R$ 45,6 milhões. Depois do governador ter dito a empresa que a Cemig estaria na lista de privatizações a assessoria
do governo de Minas informou por meio de nota que o tema está em discussão pelas equipes técnicas para que as
privatizações sejam realizadas com responsabilidade de modo que haja benefícios para o estado e para o povo.
Segundo o texto não há prazo definido para que o tema seja encaminhado para apreciação na Assembleia
Legislativa . Nesta quinta-feira Romeu Zema visitou a APAC, em Itaúna.
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Estado de Minas Online
Título: Números de tirar o sono
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Orçamento com rombo de R$ 11,44 bi, calculado pela gestão petista, é sancionado por Zema. Se receita não aumentar
ao longo do ano, governo pode ser obrigado por lei a cortar pessoal
Ao sancionar ontem, sem vetos, o orçamento do estado, o governador Romeu Zema (Novo) passa a trabalhar
efetivamente com números herdados do governo de Fernando Pimentel (PT). O déficit de R$ 11,44 bilhões - quase três
vezes menos que os cerca de R$ 30 bilhões apontados pelo relatório da equipe de transição de Zema - é resultado de
uma previsão de despesas de R$ 111,77 bilhões para uma receita de R$ 100,33 bilhões. Os gastos com pessoal serão
foco de preocupação, uma vez que o orçamento projeta que a soma dos salários do funcionalismo chegará a R$ 37,27
bilhões. O valor representa 60,78% da Receita Corrente Líquida (RCL) para 2019, ultrapassando o limite estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 60%.

Pelos números, Executivo e Judiciário ficarão acima dos limites prudenciais, por isso estarão proibidos de conceder
vantagens, aumentos ou reajustes, ressalvada a revisão geral anual. Também não podem criar cargos, empregos ou
funções ou alterar carreiras que impliquem aumento de despesas.

O caso mais grave é o do Executivo. Os gastos previstos com pessoal são de R$ 31,28 bilhões, ou 51,02% da RCL. O
percentual supera o teto de gastos do poder, que é de 49%.

O Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE), deverá ter uma despesa de pessoal de R$ 1,26 bilhão, o
que representa 2,06% da RCL, para um limite de 3%. O Ministério Público deverá ter uma despesa de R$ 1,07 bilhão,
ou 1,75% da RCL, para um limite de 2%. O Judiciário, por sua vez, deverá ter um gasto com pessoal de R$ 3,65
bilhões, ou 5,95% da RCL. Esse percentual está abaixo do limite geral de 6%, mas acima do limite prudencial, de 5,7%.

Se o percentual de gasto com pessoal, de 60,78%, se confirmar, ou seja, não havendo aumento na arrecadação que
leve a uma mudança no cenário, a LRF determina que o Executivo reduza em 20% as despesas com cargos em
comissão e função de confiança. Também autoriza a exoneração de servidores não estáveis. E vai além: caso isso não
seja suficiente, a legislação permite até a exoneração de estáveis.

Medidas de redução de gasto com pessoal já estão sendo tomadas pelo governo Zema. No dia da posse, foi publicada
a exoneração de mais de 6 mil comissionados pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT). A gestão de Zema
confirmou o ato, mas excluiu funcionários de atividades essenciais na sequência e, até amanhã, retornará com alguns
comissionados considerados necessários.

CRÉDITO SUPLEMENTAR Pelo orçamento aprovado, o Executivo tem autorização para remanejamentos e abertura
de créditos suplementares de até 40% do valor da despesa fixada. Também tem aval para contratar operações de
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

O texto estabelece ainda que o Executivo pode, por decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta lei e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática".

EMENDAS IMPOSITIVAS De acordo com A Assembleia Legislativa , o orçamento deste ano foi aprovado com 1.621
emendas parlamentares, número considerado recorde. De acordo com a Assembleia, isso ocorreu por causa da
adoção pela primeira vez das emendas impositivas, que terão de ser executadas pelo Executivo obrigatoriamente.
"Para que isso seja viável, as emendas tornaram-se muito mais detalhadas e específicas, aumentando também em
número. É uma tendência que deve continuar nos próximos anos", informa texto do Legislativo. As emendas somam R$
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429,23 milhões - cada um dos 77 parlamentares tinha direito a uma cota de R$ 5,57 milhões para destinar a
instituições, projetos ou obras em todo o estado.

Zema sancionou também as leis de diretrizes orçamentárias e o Plano Plurianual de Ações Governamentais (PPAG).

VISITA O governador visitou ontem a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) em Itaúna, na
Região Centro-Oeste de Minas, a primeira implantada no estado. Acompanhado do vice-governador Paulo Brant e do
secretário de Estado de Segurança Pública, general Mario Araujo, entre outras autoridades da área, Zema conheceu as
dependências do sistema semiaberto e fechado, e acompanhou as atividades dos detentos da unidade. Minas tem
cerca de 3,3 mil pessoas cumprindo penas nas 83 Apacs, o maior número no país dessas instituições consideradas
referência no sistema prisional.

"Saio daqui muito impressionado com o trabalho digno que é feito. São quase 200 recuperandos recebendo e tendo
oportunidade de aprender uma atividade que vai ser muito útil para eles. Vejo que é um caminho que temos que
incentivar mais em Minas", afirmou Zema. O governador visitou espaços como padaria, marcenaria, horta e cozinha e
acompanhou o trabalho de montagem de peças automotivas. Para o general Araujo, as Apacs passam uma mensagem
de "esperança".
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Diário do Comércio online - BH (MG)
Título: Déficit fiscal deve atingir R$ 11 bilhões

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Foi publicada ontem no Diário Oficial de Minas Gerais, a promulgação pelo governador Romeu Zema da Lei 23.290,
que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das
empresas controladas pelo Estado, para o exercício financeiro de 2019. É a primeira vez que o orçamento contém as
emendas parlamentares impositivas, ou seja, sob a obrigatoriedade de execução pelo Executivo.

A lei tramitou na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) como o Projeto de Lei (PL) 5.406/18, do
ex-governador Fernando Pimentel, aprovado na última Reunião Ordinária de Plenário desta legislatura, dia 20 de
dezembro do ano passado.

O orçamento fiscal para 2019 estima a receita em R$ 100,33 bilhões e fixa a despesa em R$ 111,77 bilhões,
apontando um déficit fiscal de R$ 11,44 bilhões, 41,54% maior que o registrado em 2018. Estão previstos aumento de
7,91% para as receitas e de 10,60% para as despesas.

De acordo com a Lei 23.290, as receitas do orçamento fiscal serão realizadas por arrecadação de tributos e outras
receitas correntes e de capital.

Também prevê que os montantes devidos pela União referentes às perdas do Estado com as desonerações do ICMS
sobre as exportações de produtos primários e semielaborados, pela Lei Kandir, vão assegurar o pagamento dos
empenhos relativos a despesas de saúde e educação que não forem pagos até 31 de dezembro deste ano.

Em relação ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, a lei estima as fontes e fixa os
investimentos em R$ 4,99 bilhões.

Pessoal - A despesa total com pessoal prevista na lei orçamentária é de R$ 37,27 bilhões, o que representa 60,78% da
Receita Corrente Líquida (RCL), ultrapassando o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é
60%.

Tanto o Executivo quanto o Judiciário ultrapassarão os respectivos limites prudenciais estabelecidos para o gasto com
pessoal. Isto sujeita esses poderes a algumas vedações legais, relativas à concessão de vantagens, aumentos ou
reajustes, ressalvada a revisão geral anual; criação de cargos, empregos ou funções; alterações nas carreiras que
impliquem aumento de despesas; entre outras.

O Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE), deverá ter uma despesa de pessoal de R$ 1,26 bilhão, o
que representa 2,06% da RCL, para um limite de 3%. O Ministério Público deverá ter uma despesa de R$ 1,07 bilhão,
ou 1,75% da RCL, para um limite de 2%.

O Judiciário, por sua vez, deverá ter um gasto com pessoal de R$ 3,65 bilhões, ou 5,95% da RCL. Esse percentual
está abaixo do limite geral de 6%, mas acima do limite prudencial, de 5,7%.

A situação mais grave é a do Executivo, que deverá gastar R$ 31,28 bilhões com pessoal, o que representa 51,02% da
RCL. Isso é mais que o limite prudencial, de 46,55%, e também supera o limite geral para esse Poder, que é de 49%.
Com informações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

impresso em 19/02/2019 às 04:36 52 de 193

http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/deficit-fiscal-deve-atingir-r-11-bilhoes/
http://www.interclip.com.br/


Diário do Comércio online - BH (MG)
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Com a promulgação da Emenda à Constituição Estadual 96, de 2018, o Executivo passa a ser obrigado a executar as
emendas parlamentares apresentadas ao orçamento fiscal. A cota para cada um dos 77 deputados  foi de R$
5.574.448,00, perfazendo um valor total de R$ 429.232.496,00.

Foram acatadas um recorde de 1.621 emendas parlamentares, apenas duas delas com conteúdo não financeiro. Em
síntese, destinam recursos para instituições, projetos ou obras em todo o Estado.

A emenda 1.714, de conteúdo técnico, que foi incorporada à lei como artigo 16, dispõe que o Executivo poderá,
mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Ressalva que deve ser mantida a estrutura programática, assim como as diretrizes, os objetivos e as metas
estabelecidos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2016-2019).

A transposição, o remanejamento e a transferência não poderão resultar em alteração dos valores das programações
aprovadas nesta lei ou em créditos adicionais, mas pode haver adequação da classificação institucional e funcional ao
novo órgão.

Créditos suplementares - A outra emenda técnica, nº 1.715, foi incorporada como parágrafos de 1º a 3º do artigo 9º da
lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao seu orçamento fiscal até o limite de 40% da
despesa fixada.

O parágrafo 1º define que as emendas parlamentares impositivas não podem ser consideradas para onerar o limite
para a abertura de créditos suplementares.

O parágrafo 2º determina que o Executivo remaneje, por ato, os recursos referentes as emendas parlamentares, caso
haja algum impedimento de ordem técnica ou no empenho que não tenha sido remanejado por projeto de lei,
deliberado pela ALMG até 20 de novembro.

Por fim, o parágrafo 3º, determina que nos remanejamentos constem a identificação da emenda e a do respectivo
autor. Com informações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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Portal O Tempo
Título: ALMG omite dados sobre auxílio-moradia dos deputados

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 11-01-2019 Link para a Notícia

Casa não informa número de parlamentares que solicitaram o benefício nem por quanto tempo; somente em 2018,
foram gastos R$ 2,05 milhões com a verba indenizatória
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) não divulga os dados sobre o pagamento de auxílio-moradia aos
deputados  estaduais. As informações deveriam ser públicas e disponíveis para qualquer cidadão, mas não é o que
acontece.

A reportagem de O TEMPO solicitou nesta semana a informação sobre quais parlamentares fazem uso da verba
indenizatória, mas não obteve resposta. O mesmo pedido foi feito em dezembro do ano passado e não teve retorno.
Anteriormente, em 2015, O TEMPO também já havia feito solicitação semelhante à assessoria de imprensa. Sem
resposta, a reportagem optou por fazer um pedido pela Lei de Acesso à Informação (LAI). A solicitação foi
simplesmente ignorada e não teve nenhuma resposta.

Segundo a LAI, "todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, portanto, acessíveis
a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas", o que
não é o caso da destinação de dinheiro público para o auxílio-moradia.

A única informação que consta no Portal da Transparência da ALMG é o gasto global com o auxílio-moradia. Em 2018,
foi de R$ 2,05 milhões, sem especificar em quais meses nem quais dos 77 deputados  fizeram o pedido de
ressarcimento. O valor mensal do benefício é de R$ 4.377,73.

A questão em torno do auxílio-moradia, tanto para parlamentares quanto para magistrados, tem sido debatida nos
últimos meses em todo o país, devido à grave crise financeira pela qual passa a maioria dos Estados.

Minas Gerais é um dos nove Estados que continua a pagar o benefício, inclusive para parlamentares que residem ou
têm imóvel próprio na região metropolitana de Belo Horizonte.

Essa norma até foi alterada em dezembro de 2013, restringindo o pagamento do benefício para parlamentares que não
possuem residência na região metropolitana. No entanto, o Projeto de Resolução 4.784/2013 durou pouco.

Em fevereiro de 2015, no início da atual Legislatura, os deputados  aprovaram o retorno da verba indenizatória para
qualquer deputado que solicitasse o benefício, inclusive para quem possui imóvel na região metropolitana. O retorno do
auxílio-moradia foi aprovado em uma sessão-relâmpago, que durou cerca de 20 minutos. Na ocasião, 36 deputados
votaram pela extensão do benefício; 22 votaram contra; 11 se abstiveram; e nove não registraram presença.

Somente no período em que a limitação existiu, a ALMG reduziu em quase 70% o gasto com o auxílio-moradia. Em
2013, último ano antes da alteração, a Assembleia gastou R$ 2,3 milhões com o benefício. Já em 2014, ano em que
vigorou a regra de restrição, a Casa pagou R$ 692 mil da verba indenizatória.

Com o retorno do benefício para todos aqueles deputados  estaduais que fizessem o requerimento junto à Mesa
Diretora, o custo do auxílio saltou quase 59%, passando de R$ 692 mil em 2014, para R$ 1,6 milhão em 2015. No ano
seguinte, a Casa pagou R$ 2,1 milhões, e valor quase igual em 2017.

Balanço. Nos nove Estados brasileiros, o auxílio-moradia custa R$ 12,4 mi ao ano. Além de Minas, Bahia, Tocantins,
Goiás, Santa Catarina e Rondônia pagam o benefício a todos. Em São Paulo, Rio e Amazonas, há restrições.

Deputados estaduais divergem sobre a verba indenizatória
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O retorno da verba indenizatória para todos os deputados  estaduais, cancelada em dezembro de 2013, ocorreu em
votação-relâmpago logo no primeiro mês que a nova Legislatura assumiu, em fevereiro de 2015. Alguns parlamentares
que participaram daquela sessão foram reeleitos para mais um mandato. Questionado pela reportagem, Cássio
Soares (PSD), natural de Passos, disse que votou a favor em 2015 e defendeu a manutenção do benefício.

"Votei essa matéria considerando que sou do interior e tenho custos de moradia na cidade. Estou num período
transitório, exerço uma função e tenho despesas consideráveis para moradia em Belo Horizonte. Não concordo com
quem é de BH, que tenha imóvel em BH lance mão do auxílio-moradia, porque aí é um desvirtuamento do benefício",
disse.

Já o deputado Cristiano Silveira  (PT) tem um caso curioso. Apesar de ter sido favorável em 2015, garante nunca ter
recebido um centavo do auxílio.

"Foi um acordo da bancada para fazer uma regulamentação para manter a isonomia com os demais Poderes. Mas, se
o assunto voltar à pauta, meu voto é contrário. Eu já morava em BH, tenho um apartamento financiado, e, na minha
cabeça, ter um imóvel na cidade, mesmo financiado, e receber o auxílio-moradia é imoral", disse o parlamentar.

Antônio Carlos Arantes  (PSDB) segue linha parecida. Do interior e sem imóvel na capital, ele votou a favor do
retorno do benefício. O deputado garante que já abriu mão da verba há dois meses e que mudaria de posição caso o
tema voltasse à discussão.

"Cada um julga por si, não quero entrar no mérito, não tenho imóvel em BH, por isso recebia. Mas, diante do clamor da
população, o desgaste, achei melhor entender o recado (e abrir mão)", explicou.

Já Laura Serrano  (Novo), que vai para seu primeiro mandato, garante que não vai aceitar o benefício. "Não é
necessário para a execução do serviço prestado. Faz parte da política de austeridade a contenção dos gastos
públicos," afirmou.

Casa segue valores do judiciário

Até abril de 2015, cada deputado podia receber R$ 2.850 referente ao auxílio-moradia. Porém, no dia 13 de abril
daquele ano, a Mesa Diretora da Casa aprovou aumento de 53%, elevando para R$ 4.377,73. A justificativa foi a de
que se seguiu o critério do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Procuradoria Geral da República (PGR),
observando os mesmos critérios do Judiciário.

No fim de 2018, o mesmo CNJ determinou que apenas magistrados designados para trabalhar em locais distintos de
sua atuação original podem receber o benefício. A medida ocorreu após o ministro Luiz Fux suspender o pagamento do
benefício de forma generalizada.
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Título: Privatização da Cemig agrada ao mercado financeiro
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Consultor espera efeito semelhante ao da venda das teles; o sindicato dos empregados, porém, teme que serviço piore
e preço suba

A declaração do governador Romeu Zema (Novo) de que pretende enviar à Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG) projeto de privatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e de outras estatais teve
impacto positivo no mercado. As ações da concessionária de energia tiveram alta 1,77% na Bolsa de Valores nessa
quinta-feira (10), resultado bem superior ao da semana, que registrava queda de 0,22%.

Zema ressaltou, durante entrevista à RecordTV Minas, na última quarta-feira, que o Tesouro Nacional exige, para a
renegociação da dívida de Minas, que empresas do Estado sejam privatizadas. Fora do mundo financeiro, porém, a
medida divide opiniões. Para o coordenador geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria
Energética de Minas Gerais (Sindieletro-MG), Jefferson Silva, a privatização da Cemig deve ter impactos negativos
para os consumidores, com aumento da tarifa e precarização dos serviços oferecidos. "Para os trabalhadores também
não é bom, já que o acontece nesses casos é a flexibilização, ou seja, redução dos direitos", diz.

Ele afirma que as experiências anteriores de privatização não foram boas, como aconteceu com a venda de quatro
usinas administradas pela Cemig em setembro de 2017 - o que, conforme Silva, contribui para aumentar o valor da
tarifa. Na ocasião, o governo federal arrecadou R$ 12,13 bilhões com o leilão. Foram para as mãos da iniciativa privada
as usinas de Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande. O maior dos empreendimentos foi para as mãos de
investidores chineses.

O coordenador do Sindieletro-MG defende que manter o setor elétrico nas mãos do Estado é questão de soberania
nacional. "O que o novo governador propõe é um Estado mínimo", analisa.

Já o consultor do setor elétrico Rafael Herzberg, no mercado há 40 anos, defende a privatização não só da Cemig, mas
do setor elétrico como um todo. Ele ressalta que o segmento de telecomunicações no país deu um salto depois da
privatização. "Antigamente era caro ter um telefone, era um bem que devia ser declarado no Imposto de Renda. O
acesso ampliou de forma considerável", analisa. Embora defenda a venda, o especialista também ressalta que é
necessário ter cuidado com a questão das tarifas. "A empresa vencedora no leilão deve ser a que oferecer a menor
tarifa e ampliar a capacidade", diz.

Tentativas anteriores falharam

Não é de hoje que a privatização da Cemig vem à tona. O governo Azeredo tentou entregar o controle da empresa a
norte-americanos. Em 2001, junto com o então governador Itamar Franco e deputados  aliados, o Sindieletro-MG
atuou contra. Em consequência, a PEC 50 foi aprovada na Assembleia como dispositivo de defesa das empresas
estatais de gás, saneamento e do setor elétrico. No governo Anastasia houve nova tentativa. Em 2014, surgiu a PEC
68, que permitiria transferência de ações das empresas de administração indireta para a iniciativa privada, mas não
vingou.

Campos de gás estão à venda

A Cemig pretende vender sua participação nos consórcios de exploração de petróleo e gás natural em Minas Gerais e
na Bahia. O valor de balizamento para lances é de R$ 20,5 milhões para o conjunto das participações de 24,5% nos
cinco consórcios. A Comissão Especial  de Alienação poderá aceitar valores inferiores, desde que haja deliberação e
aprovação prévia da estatal mineira.
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A oferta pública das cotas de participação está marcada para o próximo dia 18, na sede da Cemig, em Belo Horizonte.
O engenheiro de desenvolvimento de negócios da companhia, Anderson Fleming de Souza, esclarece que os recursos
serão utilizados no caixa da companhia para fazer frente aos diversos compromissos financeiros que ela possui.

Quatro desses campos estão localizados na bacia do São Francisco, no Norte de Minas. O quinto está na bacia do
Recôncavo, na Bahia. Atualmente, os trabalhos se encontram na etapa de prospecção, com expectativa de existência
de reservas de gás no São Francisco e de petróleo no Recôncavo.

Nos blocos localizados em Minas Gerais, evidências coletadas nas pesquisas já realizadas tanto pelos consórcios dos
quais a Cemig participa quanto por outras empresas confirmam a expectativa de gás. Entretanto, ainda não é possível
dimensionar as reservas potenciais, pois se trata de uma bacia de "nova fronteira", ou seja, existe pouca informação
geológica no que diz respeito aos recursos existentes.

Quanto ao bloco localizado na bacia do Recôncavo, estima-se a existência de petróleo, considerando ser uma bacia
"madura" e com atividades produtivas na região já em estudo.

Desinvestimento. O engenheiro Anderson Fleming de Souza, da Cemig, explica que a venda faz parte do programa de
desinvestimento iniciado em 2017. "Há um esforço da companhia para focar os negócios considerados prioritários, que
são geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, sinalizando para o mercado um alinhamento dos
negócios", frisa. O valor do portfólio atual do programa de desinvestimento é de R$ 5,46 bilhões.

De acordo com a empresa, o programa de desinvestimento continua vigente, buscando oportunidades para venda de
participação em ativos como a Renova, a usina hidrelétrica de Santo Antônio e a Light, concessionária de energia do
Rio de Janeiro.

Informações. O edital de oferta pública dos lotes está no portal de compras no site da Cemig (www.cemig.com.br), onde
os interessados poderão ter acesso às condições de participação.
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Parlamentares pedem cautela na discussão sobre a mudança do controle da companhia
O governo estadual terá que se esforçar muito para aprovar a venda da Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Apesar de alguns parlamentares se mostrarem abertos
ao diálogo, outros afirmam que são contrários à venda da estatal e duvidam da capacidade do governo de conseguir
fazê-la. A discussão veio à tona depois de o governador Romeu Zema (Novo) mudar seu discurso de campanha e
afirmar, em entrevista à RecordTV Minas, que pretende privatizar a companhia. No entanto, para que essa negociação
seja concluída, é necessário, de acordo com a Constituição do Estado, a realização de um referendo.

O deputado estadual eleito Guilherme da Cunha  (Novo) disse que, apesar de os parlamentares não terem
conversado ainda sobre essa pauta, esse é um assunto de muita relevância para Minas Gerais. Segundo ele, o tema é
apontado como essencial para a recuperação fiscal do Estado e para a eficiência do serviço prestado para os mineiros.
Na opinião do futuro deputado, por esse motivo, a Casa estará aberta ao diálogo.

"Acredito que teremos um campo fértil na ALMG para essa discussão. Não creio que esse tema será tratado como um
tabu. Sobretudo porque, como é preciso um referendo da população para a aprovação da pauta, vai ser um debate
mais tranquilo, livre de receios dos parlamentares, uma vez que a decisão poderá estar em sintonia com a escolha dos
mineiros", explicou.

Para Gustavo Valadares  (PSDB), porém, o governo do Estado precisa ter cautela em relação à venda da estatal. O
tucano ainda ressaltou que é preciso elencar prioridades. "Acho que a reforma administrativa é um primeiro ponto. A
minha preocupação é que o governo está indo com muita pressa para resolver questões que são delicadas, em
especial esse caso da Cemig. É melhor agir com calma, abrir a conversa com o governo federal, que obviamente é
necessário para resolver o problema do Estado", disse.

Já Alencar da Silveira Júnior  (PDT) foi taxativo ao declarar sua opinião sobre a privatização a companhia. "A minha
posição é uma só: contrária", declarou. Para o deputado do PDT é preciso ter criatividade para administrar o Estado.
"Não é vendendo as coisas que se resolve o problema. Fica muito mais fácil se o governador for vender tudo que tem
hoje em vez de administrar o Estado. E na hora que acabar tudo que tem para vender? A Cemig bem administrada dá
lucro. O que ela não pode é virar um cabide de emprego como foi no passado", afirmou, dizendo que acha difícil que a
venda avance.

O deputado estadual Cristiano Silveira  (PT) também não concorda com a desestatização e acredita que não será
fácil a aprovação da pauta na Casa. Ele explicou que qualquer operação que o Estado venha a fazer nesse sentido
pode gerar a capitalização de curto prazo, mas ponderou que no longo prazo isso pode representar prejuízo, o que
para ele é realmente preocupante. "Sou contra e vou fazer essa discussão, porque eu acho que a Cemig é uma
empresa que tem bons resultados. A estatal investiu mais de R$ 5 bilhões na ligação de 50 mil pontos de luz do
Programa Luz para Todos, teve uma eficiência de economia de gestão de R$ 400 milhões nesse último exercício e teve
o lucro de quase R$ 1 bilhão", afirmou.

Rejeição. A pesquisa Minas no Brasil 2018, um projeto de O TEMPO, mostrou, em junho do ano passado, que só
32,9% dos mineiros aprovavam a venda da Cemig.
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