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Editorial
A nova oposição mineira
Nos mandatos anteriores, durante
os Governos de Aécio Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, compus
a base governista na ALMG. A minha
opção se baseava na convicção sobre
o que seria melhor para Minas Gerais.
Em 2014 o povo mineiro foi iludido por uma campanha eleitoral de
falsas promessas, que culminou na
eleição do Governador Fernando
Pimentel do PT. Assumi assim, também por convicção, ao tomar posse
em primeiro de fevereiro de 2015, o
papel de opositor.
Desde o início da legislatura, quando
fui eleito o líder da Oposição por meus
companheiros, mantenho a postura de
atuar com responsabilidade, questionando o que deve ser questionado e
me opondo ao que é evidentemente
errado, mas jamais me posicionando
contra uma proposta que beneficie a
população mineira. Infelizmente, nos
sete primeiros meses do mandato do
Governador Pimentel quase todas as
suas poucas ações foram contrárias
aos interesses da população, como,
por exemplo, a criação de novas secretarias, gerando mais despesas para a
sociedade e a apresentação do projeto de “confisco” dos depósitos judiciais
de municípios, empresas e cidadãos.
Neste segundo semestre de 2015
vamos trabalhar com a mesma coerência, atentos às ações do Governo
e tentando sempre levar a verdade
para todos os mineiros, não medindo esforços, também, para propor
leis e ações que contribuam para o
desenvolvimento dos municípios e
de Minas Gerais.
Um grande abraço!!
Gustavo Corrêa
Expediente:
Boletim do Mandato Gustavo Corrêa
Elaboração: Assessoria de Comunicação
Diagramação: Gustavo Aureliano
Fontes: Gustavo Corrêa e Site ALMG

Atuação Parlamentar
Na 18ª legislatura, o Deputado Gustavo Corrêa foi escolhido
para liderar o Bloco de Oposição, Verdade e Coerência, papel
que vai desempenhar até o final de 2016. Atualmente, Gustavo Corrêa é também membro efetivo da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e da Comissão de
Administração Pública, além de membro do Conselho de
Ética da ALMG.
Em 2015, o Deputado Gustavo Corrêa já apresentou 23
Projetos de Lei (PL), sendo 11 de proposições que trarão
benefícios para todo o Estado de Minas Gerais, como as
elencadas abaixo:
PL 2282 2015
Institui a Política Estadual de Combate à Obesidade e dá outras providências, tendo como principais objetivos: I - promover e desenvolver programas, projetos e ações intersetoriais
que efetivem o direito humano universal à alimentação e à nutrição adequadas; II - combater a obesidade infantil na rede
escolar; III - utilizar locais públicos, como parques, escolas e
postos de saúde, como espaços de implementação da Política
de que trata esta lei, dentre outros.
PL 1686 2015
Acrescenta parágrafo à Lei nº 6763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências, sendo esta a alteração:
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma,
no prazo e nas condições previstos em regulamento, a reduzir
a carga tributária para até 0% (zero por cento) nas operações
internas com os medicamentos usados em tratamentos quimioterápicos contra o câncer.
PL 2281 2015
Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de
bebidas alcoólicas.
As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e comercializadas no estado conterão a seguinte advertência: “Se beber, não dirija”.
PL 1925 2015
Altera a Lei nº 14086, de 6 de dezembro de 2001, para incluir o
financiamento de iniciativas e projetos voltados à pessoa com
deficiência entre as finalidades do Fundo Estadual de Defesa
de Direitos Difusos - Fundif.
PL 1683 2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de orientações
de segurança e procedimentos de emergência nos recintos
onde são realizados eventos que reúnam o público em geral.
PL 1680 2015
Dispõe sobre a criação de cursos para capacitar trabalhadores
que atuem nas atividades de coleta seletiva de lixo e de aproveitamento de materiais recicláveis.
PL 1623 2015
Obriga as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações a distribuir gratuitamente aos seus funcionários, que
exercem atividades ao ar livre, protetores ou filtros solares e
dá outras providências.
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Ações e Participações
Arcos

O Deputado Gustavo Corrêa
participou das grandes festividades do Dia do Trabalhador em Arcos, ao lado do
Prefeito Claudenir de Melo,
o Baiano.
O Deputado apresentou na
ALMG o PL 2048/15, que
autoriza o Estado a doar
ao Município de Arcos
imóvel para a instalação
de apoio operacional da
Prefeitura e a realização
de atividades de interesse
social da comunidade.

Juruaia

Participação na abertura da 18ª Felinju (
Feira de Lingerie e Salão da Moda Íntima
de Juruaia), evento que mostra a força
empreendedora da cidade do Prefeito
Álvaro Mariano Júnior. A Feira marca o
lançamento da coleção outono/inverno
e na edição de 2015 contou com a ampliação do leque de negócios, ampliando
para outros segmentos, além de lingerie.
O Deputado Gustavo Corrêa apresentou o Projeto de Lei nº2.556/15 na Assembleia Legislativa que institui o Polo
de Moda e Lingerie de Juruaia, o que
beneficiará o desenvolvimento do município e da região.

Salto da Divisa

O Deputado Gustavo Corrêa participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde de Salto da
Divisa, juntamente com o Prefeito Ronaldo Peixoto. A UBS atenderá aproximadamente 2.300 pessoas dos bairros Nossa Senhora do Carmo e Cansanção e na zona rural. Ela conta com salas de
vacina, triagem, curativo, esterilização, consultórios odontológico e médico.
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Buritizeiro

O Deputado Gustavo Corrêa, em visita a Buritizeiro, participou de um encontro com lideranças e com o Prefeito Luizinho Carneiro, para discutir e
ouvir demandas dos moradores para melhorias na cidade. Após o encontro o Deputado seguiu para o Arraiá dos Buritis, festa junina tradicional da
cidade e que contou com concursos, shows, parque de diversões e vários
outros atrativos para a população.

Carandaí
O Deputado Gustavo Corrêa visitou a cidade de Carandaí para um encontro com
o ex-prefeito Kiko Dutra, vereadores, lideranças e a população do município. Durante a reunião discursaram vários dos
presentes, ressaltando a importância de
um Deputado estadual atuante e vigilante
nas questões do município.

Capelinha
O Deputado Gustavo Corrêa marcou presença na abertura da 29ª
Festa do Capelinhense ausente, ao lado do Prefeito Zezinho. A tradicional festa do Vale do Jequitinhonha é feita para recepcionar os
naturais de Capelinha em uma grande celebração, mas o público de
cidades vizinhas e de outras regiões do Estado se reúne para celebrar
também. A edição de 2015 foi sucesso absoluto.
O Deputado Gustavo Corrêa apresentou na Assembleia Legislativa os
seguintes Projetos de Lei do interesse de Capelinha:
PL 1668 2015 - Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar
São Vicente de Paulo.
PL 1635 2015 - Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capelinha imóvel destinado a atividades de
interesse social e instalação de uma unidade básica de saúde.
PL 1190 2015 - Declara de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha - Taxicap.
No 1º semestre de 2015 foram entregues à população de Capelinha várias obras de asfaltamento
executadas com verbas liberadas pelo Governo do Estado em 2014, conforme solicitação do Deputado Gustavo Corrêa.
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Águas Vermelhas
O Deputado Gustavo Corrêa, recepcionado pelo
Prefeito Nilson Campos,
participou do Festival de
Inverno de Águas Vermelhas. O evento tradicional
da cidade chegou a sua
trigésima terceira edição
e contou com diversos
shows e atrações variadas,
além da presença maciça
da população Água-Vermelhense e também de
diversas lideranças do Vale
do Jequitinhonha.

Almenara
Além disso, o Deputado Gustavo
Corrêa também não 4somou esforços junto ao Governo Federal e ao
Governo do Estado para a construção da nova ponte sobre o córrego
Rubim do Sul, na Rodovia BR – 367
entre Almenara e Jacinto (foto).
Em resposta, a Superintendência
do DNIT (Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes) comunicou ao Deputado Gustavo Corrêa, por meio do ofício 505/2015/
Pagamento pelo Governo do Estado de segunda parcela do GAB/SREMG/DNIT, o lançamento
convênio nº021/2014, no valor de R$ 70.700,00, para obras de do Edital nº 0304/15-06 para a conpavimentação solicitado pelo Deputado Gustavo Corrêa.
tratação de projetos para a obra.

Divisópolis
Pagamento pelo Governo do Estado de parcelas de R$ 135.000,00,
referente ao convênio nº
448/2014, para melhoria
no Mercado Municipal e
R$ 135.000,00, referente
ao convênio nº 464/2014,
para pavimentação de
trecho da Av. Paulo Cezar Viana, relativos a
emendas do Deputado
Gustavo Corrêa.
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Setubinha
O Deputado Gustavo Corrêa destinou para o município de Setubinha,
em 2014, uma emenda no valor de R$
208.553,56 para pavimentação de ruas
do município. Gustavo liberou também
dois veículos, um para atender o Conselho Tutelar e outro para a Saúde do
município de Setubinha.

Alterosa
O Deputado Gustavo Corrêa
destinou uma emenda parlamentar no valor de R$150
mil reais para o Lar São Vicente de Paulo. Situado na
cidade de Alterosa, com a
presidência de José Eduardo Nunes de Souza (irmão
do Prefeito Marcelo Nunes),
o Lar precisava do valor para
ampliação de sua área física. A ampliação possibilita o
atendimento com qualidade
para mais idosos na cidade
de Alterosa.

Angelândia
Para Angelândia, do
Prefeito Thiago Pimenta, o Deputado Gustavo
Corrêa trabalhou pela
liberação de R$100 mil
em 2014, para compra de equipamentos
laboratoriais, através
de convênio com a Secretaria Estadual de
Saúde. Gustavo Corrêa também obteve a
doação de um veículo
para o Conselho Tutelar de Angelândia.
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Visitas ao Gabinete
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1- Dep. Gustavo Corrêa
com a prefeita de Uruana de Minas, Tânia Menezes; 2- Dep. Gustavo
Corrêa entre o ex-prefeito Honório e o professor Eduardo, de Bicas;
3- Dep. Gustavo Corrêa
com Fabinho, ex-prefeito
de Cachoeira do Pajeú;
4- Dep. Gustavo Corrêa entre o vereador e o
ex-prefeito de Guarará,
Helivelton e Lair; 5 - Dep.
Gustavo Corrêa com Maria Cleusa de Paulistas;
6- Dep. Gustavo Corrêa com o ex prefeito de
Itambacuri Henrique e os
vereadores Lúcio e João;
7- Dep. Gustavo Corrêa
com o Prefeito de Capelinha Zezinho; 8- Dep.
Gustavo Corrêa com a
vereadora de Paulistas
Carla Oliveira e amigos;
9- Dep. Gustavo Corrêa
entre o vereador Adilson,
o secretário de saúde
Luíz Zanuto Júnior e o
funcionário da secretaria
Carlos, todos de Delta.
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Fotos de Viagens
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1- Dep. Gustavo Corrêa com o ex-prefeito de Pedra Azul Ricardo Mendes / 2 - Dep. Gustavo Corrêa
com o ex-prefeito de Buritizeiro Luiz Carneiro e com o atual prefeito Luizinho Carneiro Junior, durante
o arraia dos Buritis / 3 - Dep. Gustavo Corrêa na Felinju / 4 - Dep. Gustavo Corrêa com lideranças em
Carandaí / 5 - Dep. Gustavo Corrêa em visita a Arinos, com o ex-prefeito Carlos Alberto, o vereador
Mixirra e família / 6 - Dep. Gustavo Corrêa com o Prefeito Baiano em visita a Arcos. AGC

