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PL 3.676/16 tem como objetivo prevenir a ocorrência de tragédias como a que destruiu Bento Rodrigues

Semana tem outras audiências e uma visita
rapêuticas, no âmbito do pro-
grama Aliança pela Vida.

Na agenda da semana, 
está prevista, ainda, uma visi-
ta da Comissão de Segurança 
Pública ao Hospital Militar, 
em Belo Horizonte, na quin-
ta-feira (22), às 10 horas. O 
objetivo é conhecer o fun-
cionamento da instituição e 
as condições de trabalho de 
seus funcionários.

do órgão, realizado em todas 
as regiões do Estado pelo Sin-
dicato Único dos Trabalhado-
res em Educação (Sind-UTE).

Também na quarta, às 
15h30, a Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de Cra-
ck e Outras Drogas faz reunião 
no Plenarinho IV para debater 
a interrupção dos encami-
nhamentos de dependentes 
químicos a comunidades te-

dário de atividades para 2018. 
Foram convidados para a audi-
ência representantes de enti-
dades ligadas à causa.

A situação do Ipsemg será 
tema de audiência da Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Assistência Social, na 
quarta-feira (21), às 9h30, no 
Auditório do andar SE. O de-
bate terá como base diagnós-
tico sobre as perícias médicas 

Outras duas audiências estão 
marcadas para amanhã. Às 
9h30, no Plenarinho IV, a Co-
missão de Segurança Pública 
discute os índices de criminali-
dade nos Bairros Pilar e Olhos 
d’Água, em Belo Horizonte, que 
seriam crescentes. Às 16 horas, 
no Plenarinho I, a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência se reúne para 
debater e elaborar seu calen-

de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, que 
busca conciliar o aumento da 
segurança nas barragens com 
compensações proporcionais 
ao porte dos empreendimen-
tos minerários.

O texto aprovado ainda 
assegura que as mulheres 
terão espaço e tempo em au-
diências públicas realizadas 
no âmbito do licenciamento 
ambiental das barragens. 

de entidades ambientais e so-
ciais e da indústria minerária.

O objetivo do PL 3.676/16 
é estimular alternativas téc-
nicas às barragens de con-
tenção, proibindo-se a cons-
trução de novas estruturas 
pelo método conhecido como 
“alteamento a montante”, uti-
lizado na barragem da Samar-
co. Ele foi aprovado em 1º tur-
no, em Plenário, na forma do 
substitutivo nº 2, da Comissão 

do PL 3.676/16 na Comissão de 
Minas e Energia, que ele presi-
de. O projeto aguarda parecer 
da comissão em 2º turno. Essa 
análise, conforme requerimen-
to aprovado no Plenário, será 
feita de forma conjunta com a 
Comissão de Administração Pú-
blica. Daí, a importância da re-
alização da audiência conjunta, 
para a qual foram convidados 
representantes do governo do 
Estado, do Ministério Público, 

As comissões da Assembleia Le-
gislativa retomam, nesta sema-
na, a agenda de audiências pú-
blicas. Estão previstas reuniões 
para debater assuntos como a 
fiscalização de barragens, a cri-
minalidade em Belo Horizonte, 
o tratamento de dependentes 
químicos e a situação do Insti-
tuto de Previdência dos Servi-
dores do Estado (Ipsemg). 

As barragens serão discu-
tidas amanhã (20), em audi-
ência conjunta das Comissões 
de Administração Pública e de 
Minas e Energia, no Plenarinho 
II, às 14h30. Estará em pauta 
o Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que dispõe sobre a fiscalização 
e o licenciamento ambiental 
dessas estruturas. A matéria é 
de autoria da Comissão Extra-
ordinária das Barragens, criada 
após a chamada “Tragédia de 
Mariana”, em 5 de novembro 
de 2015. Na ocasião, o rompi-
mento de uma barragem de re-
jeitos da mineradora Samarco 
soterrou o distrito de Bento Ro-
drigues, na cidade de Mariana, 
provocou ao menos 19 mortes 
e poluiu as águas da Bacia do 
Rio Doce, entre outras conse-
quências ambientais e sociais.

A audiência de amanhã 
foi requerida pelos deputados 
Tadeu Martins Leite (PMDB) e 
João Vítor Xavier (PSDB), relator 

Comissões se reúnem para debater 
projeto que altera regras das barragens
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 0h Zás – Joaci Ornelas
 0h30 Comissão de Meio Ambiente (7/12) – Debate problemas no 

abastecimento de água em comunidades na Serra da Moeda 
 4h Palestra – O parlamento entre a representação e a participação, 

com Patrus Ananias
 6h30 Sala de Imprensa – Robôs e debate público virtual
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Brasil Eleitor 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direito do consumidor 
 9h Minas é Muitas – Pedras de Maria da Cruz  
 9h45 Comissão Extraordinária das Mulheres (19/10) – Debate o 

modelo e boas práticas de assistência à mulher / Hospital Sofia 
Feldman

 13h Geração – Cantora Mylena Jardim (The Voice Brasil)
 13h30 Compactos de Comissões

 13h50 Comissão de Participação Popular (14/12) – Debate a 
situação do setor de pesca profissional e artesanal, inclusive as 
proposições legislativas, a importância da política estadual do 
setor  

 17h30 Segunda Musical – Eládio Pérez-González e Berenice Menegale
 18h Sala de Imprensa – Robôs e debate público virtual
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (30/11) – Debate a 

comercialização do queijo artesanal  
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

Segunda-feira (19/2)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 1º ano do ensino médio do Centro 

de Ensino Grau Técnico, de Belo Horizonte

Terça-feira (20/2)

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a pre-

sença de convidados, os índices de criminalidade nos Bairros Pilar e  
Olhos d´Água, em Belo Horizonte. Requerimento: deputado Sargento 
Rodrigues

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissões de Administração Pública e de Minas e Energia (Plenarinho 

II) – debater, com a presença de convidados, o PL 3.676/16, que dispõe 
sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens. Requeri-
mento: deputados Tadeu Martins Leite e João Vítor Xavier

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– elaborar o calendário das atividades relacionadas com a competência 
da comissão. Requerimento: deputado Duarte Bechir

Quarta-feira (21/2)

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

9h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Auditório 

SE) – debater, com a presença de convidados, a situação do Ipsemg e 
das perícias médicas, a partir de diagnóstico realizado pelo Sind-UTE. 

Requerimento: deputado Rogério Correia
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – debater, com a presença de convidados, a interrupção dos 
encaminhamentos de dependentes químicos a comunidades terapêuti-
cas por meio do programa Aliança pela Vida. Requerimento: deputado 
Antônio Jorge

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (22/2)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Mi-

litar, em Belo Horizonte, para conhecer as condições de trabalho dos 
servidores e o funcionamento da instituição. Requerimento: deputados 
Sargento Rodrigues, João Leite e Coronel Piccinini

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de Cidadão Honorário de 

Minas Gerais a Felipe Santa Cruz Scaletsky. Requerimento: deputado  
Roberto Andrade

ACONTECE NA SEMANA


