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Gilson Reis entrega o cargo, e Kalil vai assumir interlocução com os
vereadores
A pressão feita por vereadores de Belo Horizonte surtiu efeito. Nessa quarta-feira

(15), Gilson Reis (PCdoB) entregou o cargo de líder de governo na Câmara. Além

disso, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) resolveu assumir a interlocução com os

parlamentares. Antes, esse diálogo estava sob a responsabilidade do vice-prefeito,

Paulo Lamac (Rede), que acumula a função de secretário de Governo. Os

vereadores estavam insatisfeitos com a maneira como Lamac conduzia as

negociações.

Como o Aparte adiantou, os vereadores “pediram as cabeças” de Lamac e Reis.

Além da queixa dos parlamentares sobre a falta de diálogo de ambos, a principal

crítica feita ao vice era a de que ele estaria realizando nomeações políticas no

Executivo.

Interlocutores confidenciaram à coluna que, em um almoço com 13

parlamentares nessa quarta-feira (15), Kalil teria admitido que houve um erro nas

negociações com a Câmara e afirmou que é ele quem cuidará desse diálogo.

“Perguntaram ao prefeito se ele ia dar conta, por ser mais uma função, e ele disse

que no Atlético ele visitava 400 conselheiros e aqui vai conseguir conversar com

41 vereadores”, afirmou um vereador em anonimato.

Ainda segundo ele, Kalil não revelou se Paulo Lamac vai deixar a pasta de

Governo, mas deixou claro que já deu um “puxão de orelha” nele. “Mostramos a

nossa insatisfação com o Lamac por causa da falta de diálogo. A gente não

conseguia marcar reuniões com os secretários porque era o Lamac quem decidia.

Agora, o prefeito disse que até as demandas comunitárias é ele quem vai

resolver”, completou.

Outro parlamentar, que também pediu para não ser identificado, disse que, sobre

as nomeações na prefeitura, o prefeito afirmou que nomeados puramente

políticos serão exonerados.

Professor Wendel (PSB), que também participou do almoço, considerou

importante o gesto de Kalil de conversar com os vereadores. “Queremos diálogo,

nunca pedimos cargos, e o prefeito garantiu que vai dialogar”, explicou.

Sobre a saída de Reis da liderança do Governo menos de um mês após assumir o

posto, a assessoria da prefeitura afirmou que ele entregou o cargo Nessa

quarta-feira (15) e que Kalil ainda não escolheu um substituto. Alguns vereadores

já sugeriram Juliano Lopes (PTC) para o posto.

De acordo com Reis, em um vídeo publicado no Facebook, alguns parlamentares

acreditam que a relação “construída entre os Poderes tem que ser através

fornecimento de cargos” e que Kalil “tem tentado inaugurar e buscar novas

formas nas relações entre os Poderes”, gesto que ele defende, mas que “diante da

ofensiva de novos e velhos vereadores resolvi entregar o meu cargo”, afirmou ele.

(Fransciny Alves)
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Formiga

O prefeito Eugênio Vilela (PP)

sancionou nessa quarta-feira (15) o

aumento de 6,58% nos salários dos

vereadores de Formiga, no Centro-

Oeste. Nessa terça-feira (14), os

parlamentares aprovaram a elevação

remuneratória, por 7 votos a 2, mesmo

em meio a protestos de moradores da

cidade. Os vencimentos passaram de

R$ 6.491,28 para R$ 6.918,41. O

projeto também previa o aumento de

7% nos salários de efetivos e

comissionados do Legislativo. Os

vereadores favoráveis ao aumento

foram Piruca (PSL), Mauro César (SD),

Flávio Couto (PSC), Marcelo

Fernandes (PCdoB), Flávio Martins

(PSC), Sidney Ferreira (PDT) e

Sandrinho da Looping (PDT). Os que

se posicionaram contra foram Cabo

Cunha (PMN) e Joice Alvarenga (PT).

A presidente da Casa, Wilse Marques

(PP), não votou.

Avenida Dona Marisa

O vereador Reis (PT) apresentou um

projeto de lei na Câmara Municipal de

São Paulo para homenagear a

ex-primeira-dama Marisa Letícia com o

nome de uma avenida que ainda está

em construção na zona Sul da capital.

A proposta do parlamentar petista

prevê que o prolongamento da avenida

Chucri Zaidan até a rua Laguna, na
Chácara Santo Antônio, seja nomeado
como “avenida Dona Marisa Letícia”
quando for concluído. O trecho ainda
está em construção pela prefeitura com
recursos arrecadados com a venda de
títulos imobiliários na Operação
Urbana Água Espraiada. O custo
supera os R$ 320 milhões, e a
inauguração deve ocorrer neste ano. “É
uma importante homenagem pelo
papel que ela desenvolveu ao lado do
presidente Lula”, disse Reis.

Escola de Governo II

Os estudantes recém-formados na
Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro aguardam uma reunião com o
secretário estadual de Planejamento e
Gestão, Helvécio Magalhães, para
discutir o impasse em sua nomeação.
Como o Estado extrapolou o limite
máximo de despesas da Lei de
Responsabilidade Fiscal, não será
possível nomear os egressos pelo

R$ 30 mil é o montante que a Câmara
Municipal de Sarzedo, na região
metropolitana de BH, pretende gastar
com salgados para “reuniões e eventos”
neste ano. O edital do pregão prevê
cem centos de salgados tradicionais, 50
centos de salgados finos e 500 tortas
de frango, entre outros itens. O pregão
será realizado no dia 3 de março.

Escola de Governo I

O senador Antonio Anastasia (PSDB),
ex-governador de Minas, publicou
nessa quarta-feira (15) em sua página
no Facebook um vídeo repercutindo o
impasse vivido atualmente pelo Estado
com relação à nomeação dos recém-
formados na Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro. Anastasia,
que foi servidor de carreira e
presidente da instituição nos anos 90,
classificou como “triste e muito grave”
o entrave envolvendo a nomeação dos
egressos e a continuidade do curso:
“Faço votos de que uma breve solução
seja encontrada, para que não
percamos esse grande ativo, esse
verdadeiro patrimônio da
administração pública mineira e
brasileira”.

Propaganda

Após fazer uma polêmica cirurgia de
redução de estômago, o senador
Romário (PSB-RJ) defendeu o
procedimento na tribuna do Senado. A
técnica, chamado de gastrectomia
vertical com interposição ileal, não é
regulamentada pelo Conselho Federal
de Medicina. O ex-jogador perdeu mais
de 10 kg e conseguiu, segundo ele,
conter seu diabetes. O senador
defendeu a cirurgia a que foi
submetido e se comprometeu a lutar
pelos diabéticos no Congresso.
“Defendo que o Sistema Único de
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menos até maio. Segundo André
Lobato, que representou a turma
durante reunião realizada nessa
terça-feira (14) na fundação, o
secretário teria dito que está disposto a
receber os formados para discutir “uma
solução provisória” para a questão.

Saúde disponibilize essa cirurgia de
forma gratuita a todos os brasileiros”,
discursou.
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