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Notícias

Câmara aprova MP que libera verba para municípios

atingidos pela seca

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG)

comemorou a aprovação pelo Plenário da Câmara, nesta

terça-feira (28), da Medida Provisória 583/12, que abre crédito

extraordinário de R$ 676 milhões para os municípios brasileiros

que sofrem com a escassez de chuva. O parlamentar, no entanto,

continua se empenhando junto à Presidência da República para

destinar mais recursos desta verba para Minas Gerais.
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O assunto foi, inclusive, um dos temas do seu pronunciamento no

Grande Expediente, no dia 22 de novembro, quando pediu à

presidente Dilma um destaque maior a Minas no plano do

governo federal contra a seca, anunciado no início do mês.

Na primeira fase do plano, que prevê a aplicação imediata de R$

1,06 bilhão, o Estado será contemplado apenas com a conclusão

da Barragem de Mato Verde, no valor de R$ 48 milhões.

Bernardo Santana destacou a importância e urgência de ajudar

os Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte do Estado, regiões

afetadas com a seca.

Os recursos da MP serão destinados ao Ministério da Integração

Nacional, responsável pelas ações de defesa civil no País.

Segundo o governo, R$ 500 milhões serão reservados a ações

como aquisição de alimentos, entrega de cestas básicas e

abastecimento de água para consumo por meio de carros-pipa.

O restante do crédito (R$ 176 milhões) será usado na concessão

do Auxílio Emergencial Financeiro.

Criado pela Lei 10.954/04, o auxílio fornece apoio financeiro para

famílias com renda até dois salários mínimos e que residem nos

municípios em estado de calamidade pública ou situação de

emergência. De acordo com o Executivo, o auxílio priorizará

pequenos agricultores não enquadrados no Seguro Garantia

Safra.

A MP será enviada para análise do Senado.
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