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Causas do desastre ainda são desconhecidas
O deputado João Vitor Xavier 
(PSDB), que solicitou a reu-
nião, questionou os represen-
tantes da Anglo American so-
bre as causas que motivaram 
o rompimento do minerodu-
to, as ações a serem adotadas 
pela empresa para recuperar 
a área afetada e a previsão de 
retorno da operação.

Segundo Ivan Simões Fi-
lho, diretor da Anglo Ameri-
can, o vazamento se encontra 
completamente estancado e 
as causas do acidente ainda 
estão sendo investigadas.

Ele informou que foram 
instaladas 36 barreiras de 
contenção, que têm retido 
grande parte do minério des-
pejado no Ribeirão Santo An-

tônio. “O prazo final para a 
retirada dos resíduos é 31 de 
maio, mas acreditamos que 
vamos concluir o trabalho an-
tes”, afirmou.

Ivan Simões Filho disse 
ainda que as medidas exigi-
das pelo Ministério Público, 
pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad) 
e pelo Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
já estão sendo implementa-
das e que o retorno às ativi-
dades da Anglo American de-
penderá de autorização dos 
órgãos responsáveis.

O superintendente do 
Ibama em Minas Gerais, Jú-

lio César Grillo, explicou que 
a equipe que analisa o caso 
já emitiu notificações à em-
presa, mas que, só depois de 
concluir os procedimentos 
de avaliação, decidirá sobre a 
autorização de retomada dos 
trabalhos da companhia.

O deputado João Vitor 
Xavier solicitou à empresa 
que envie à comissão o rela-
tório com os estudos sobre as 
causas do acidente, que co-
munique o retorno das ativi-
dades e que informe sobre a 
conclusão das medidas de re-
cuperação da área.
Abastecimento – De acordo 
com Albino Campos, repre-
sentante da Companhia de 
Saneamento de Minas Ge-

rais (Copasa), já foi realizada 
intervenção emergencial no 
Córrego Salgado, permitindo 
o abastecimento de 100% de 
Santo Antônio do Grama.

A prefeita do município, 
Alcione Albuquerque Lima, 
ressaltou que a nova fon-
te de captação de água vai 
contribuir para o enfrenta-
mento dos períodos de chu-
vas, quando a cidade tam-
bém sofre com a falta de 
abastecimento. 

O subsecretário de Esta-
do de Fiscalização Ambiental, 
Cláudio Castro, afirmou que 
ainda estão sendo estudadas 
as infrações cometidas para 
que sejam aplicadas as pena-
lidades correspondentes.

Parlamentares defendem retorno de 
atividades da mineradora Anglo American
Em audiência pública da Co-
missão de Minas e Energia 
realizada ontem, parlamenta-
res cobraram a apuração das 
causas que levaram ao rom-
pimento do mineroduto Mi-
nas-Rio, da Anglo  American, 
ocorrido no último dia 12, 
em Santo Antônio do Grama 
(Zona da Mata), mas também 
defenderam a continuidade 
das atividades de mineração 
no município.

Os deputados Gustavo 
Valadares (PSDB), Agostinho 
Patrus Filho (PV), Tadeu Mar-
tins Leite (PMDB) e Roberto 
Andrade (PSB) lembraram a 
ruptura da barragem de rejei-
tos em Mariana (Região Cen-
tral do Estado), em novem-
bro de 2015, o que ocasio-
nou a paralisação das ativida-
des da mineradora Samarco.

Para os parlamentares, o 
incidente em Santo Antônio 
do Grama, que seria de me-
nor impacto, não justificaria 
a interrupção por tempo in-
determinado das operações 

da Anglo American. Gustavo 
Valadares ressaltou que isso 
acarretaria prejuízos à eco-
nomia do Estado. 

Agostinho Patrus Filho, 
por sua vez, ponderou que 

as ações de contenção do va-
zamento de minério promo-
vidas pela Anglo American 
e o rápido restabelecimen-
to do abastecimento de água 
minimizaram eventuais des-

dobramentos negativos pa-
ra a população. Também Ta-
deu Martins Leite e Rober-
to Andrade reconheceram os 
esforços da mineradora no 
atendimento aos moradores.

Comissão de Minas e Energia ouviu representantes da mineradora Anglo American 

Willian Dias
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Entidades sugerem mobilização contínua
pela construção de uma agenda feminista
A importância de unir os di-
versos movimentos, levar a 
luta das mulheres para as ruas 
e dar continuidade à mobiliza-
ção pela construção de uma 
agenda feminista foi destaca-
da ontem, em audiência de 
convidados da Comissão Ex-
traordinária das Mulheres.

O objetivo foi avaliar a 
programação comemorativa 
do Dia Internacional da Mu-
lher promovida pelo Poder 
Legislativo neste ano. Essa 
programação contou com um 
evento diferenciado, realiza-
do na Praça Sete, na Capital, 
com a participação de 40 co-
letivos de mulheres.

A subsecretária de Esta-
do de Políticas para as Mulhe-
res em exercício, Isabel Cristi-
na Lisboa, destacou que es-
sa parcela da população tem 
ocupado as ruas e se torna-
do protagonista de diversas 
lutas. Para ela, a discussão 
sobre o dia 8 de março está 

avançando em Minas, com o 
incentivo do governo do Esta-
do para que eventos ocorram 
em outros municípios.

Na sua opinião, a mobili-
zação deve continuar, em es-
pecial com a proximidade das 
eleições, para garantir uma 
maior representação das mu-
lheres na política.
Integração – Também de acor-
do com a coordenadora da Re-
de Estadual de Enfrentamento 
à Violência contra a Mulher, 
Terezinha Lúcia de Avelar, de-
pois de unir os movimentos 
e defender uma pauta única, 
agora é necessário dar conti-
nuidade ao trabalho.

Na mesma linha, a dele-
gada Ana Paula Lamego desta-
cou a importância da mobiliza-
ção para auxiliar as mulheres a 
romperem o silêncio em rela-
ção à violência que as atinge.

A superintendente do Con-
sórcio Regional de Promoção da 
Cidadania Mulheres das Gerais, 

Ermelinda Melo, por sua vez, 
cobrou a aprovação do Projeto 
de Resolução (PRE) 49/17, que 
transforma em permanente a 
Comissão das Mulheres, e da 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 16/15, que assegu-
ra a presença de ao menos uma 
mulher na Mesa da Assembleia.

A presidente da comis-
são, deputada Marília Cam-
pos (PT), ressaltou a importân-

cia de se organizar uma agen-
da feminista no Estado para 
que a mobilização continue e 
afirmou que vai apresentar re-
querimentos para colocar em 
prática as sugestões apresen-
tadas durante a reunião.
Marielle Franco – Na audiên-
cia, também foi feita uma ho-
menagem à vereadora do Rio 
de Janeiro Marielle Franco, 
assassinada no último dia 14. 

Comissão avaliza proteção de militares
A Comissão de Segurança Pú-
blica emitiu parecer de 1º tur-
no favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 1.388/15, do deputado 
Durval Ângelo (PT), na manhã 
de ontem. A matéria trata da 
proteção e da assistência aos 
policiais e bombeiros militares, 
policiais civis e agentes peni-
tenciários do Estado, quando 
expostos a ameaça ou risco à 
integridade física em virtude do 
desempenho de suas ativida-
des ou do lugar onde moram.

O relator foi o presidente 

da comissão, deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT). Ele 
opinou pela aprovação do 
projeto na forma do substi-
tutivo nº 1, que promoveu al-
guns ajustes na proposição e 
ampliou seu conteúdo.
Audiências – Na mesma re-
união, a comissão aprovou, 
entre outros requerimentos, 
solicitação do deputado Sar-
gento Rodrigues para realiza-
ção de audiência pública que 
deverá analisar o PL 1.388/15.

Atendendo a pedido do 

deputado Doutor Jean Freire 
(PT), a Comissão de Participa-
ção Popular realizará audiência 
para mo nitorar e discutir os re-
sultados das propostas de ação 
legislativa (PLEs) que foram 
aprovadas durante a revisão 
do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG) 2016-
2019 para o exercício de 2018. 

Já a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, a requerimen-
to da deputada Marília Cam-
pos (PT) pretende se reunir 

em Brumadinho, para cobrar 
a instalação de um sistema 
de abastecimento de água no 
bairro Casa Branca, no mes-
mo município. 

A Comissão de Esporte, a 
de Cultura e a de Desenvolvi-
mento Econômico vão reali-
zar audiência conjunta para 
debater o Projeto de Lei (PL) 
4.773/17, que propõe novos 
critérios para a distribuição do 
ICMS a municípios mineiros. A 
solicitação é do deputado Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB).

COMISSÕES

Clarissa Barçante

Comissão avaliou as comemorações do Dia Internacional da Mulher

PLENÁRIO

Deputado comunica mudança de partido
Três comunicações que alte-
ram o panorama partidário 
na Assembleia foram lidas 
na Reunião Ordinária do Ple-
nário de ontem. O deputado 
Dirceu Ribeiro informou sua 
desfiliação do Partido Huma-
nista da Solidariedade (PHS) e 

sua filiação ao Podemos. Foi 
informada, ainda, pela dire-
ção do Podemos, sua adesão 
ao bloco parlamentar Com-
promisso com Minas Gerais.

O líder desse bloco, de-
putado Agostinho Patrus Fi-
lho (PV), também comunicou 

no Plenário a adesão do Po-
demos. Apesar da mudança, o 
Bloco Compromisso com Minas 
Gerais, autodenominado inde-
pendente, continua reunindo 
oito partidos e 23 deputados.

Mudanças de partido são 
comuns em anos eleitorais. As 

próximas eleições terão o pri-
meiro turno em 7 de outubro 
e, segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), quem pre-
tende concorrer deve se filiar 
a um partido político até o dia 
7 de abril, ou seja, seis meses 
antes da data das eleições. 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico e analista da Defensoria Pública. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
atendimento e acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas 
de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 

de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 20.608, 
de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

ORADORES

Lula 
O deputado André Quintão 
(PT) repudiou os ataques à 
caravana do ex-presidente 
Lula pelo Sul do País. Se-
gundo o parlamentar, eles 
representam afrontas aos 
direitos de ir e vir e ao exer-
cício da cidadania e reforçam 
o clima de intolerância que 
já extrapola a política. Para 
o deputado, tudo começou 

quando os derrotados nas 
últimas eleições presidenciais 
não reconheceram o resulta-
do do pleito democrático e 
partiram para ataques que, 
agora, culminam no que ele 
classificou como “atos abo-
mináveis” que vitimam uma 
das maiores lideranças po-
líticas do Brasil. “São essas 
pessoas que querem gover-
nar o País?”, questionou. De 

acordo com Quintão, os ata-
ques mostram uma vontade 
política deliberada de retirar 
o ex-presidente Lula da cor-
rida presidencial. “Até uma 
série da Netflix entra nesse 
conjunto de ações sórdidas, 
ao induzir a interpretação 
equivocada dos fatos”, com-
pletou. “Mas nós vamos der-
rotar essa direita sórdida. O 
PT não tem medo”, finalizou.

Codemig 
O deputado Sargento Rodrigues 
(PDT) exibiu matéria publica-
da na imprensa com notícia 
de que servidores da Code-
mig foram surpreendidos 
com a troca da placa no edi-
fício da empresa, no Bairro 
Santa Efigênia, na qual apare-
ce o nome Codemge. A mu-
dança, segundo ele, traduz o 
total desrespeito do governa-

dor com a independência da 
Assembleia, já que o projeto 
que permite a cisão da em-
presa, que então mudaria de 
nome, ainda não foi aprova-
do. Sargento Rodrigues ain-
da lembrou que o Executivo 
teria sido interpelado pela 
Justiça em virtude de já ter 
registrado a nova empresa 
na Junta Comercial. “É uma 
afronta ao Poder Legislativo; 

isso é debochar da socieda-
de”, afirmou. O parlamentar 
também criticou o ex-presi-
dente Lula, que teria pedido 
proteção da Polícia Militar no 
Sul do País, mesma corpora-
ção cuja extinção seria de-
fendida pelo PT. Por fim, lem-
brou auditoria do TCU que 
apontou falhas no uso das 
verbas federais da merenda 
escolar em Minas Gerais.

Agricultura 
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) parabenizou 
os técnicos agrícolas, que ti-
veram seus conselhos fede-
ral e regional reconhecidos 
pelo governo federal. Além 
de ganhar legitimidade no 
exercício das funções, o ato, 
na avaliação do parlamentar, 
também reverterá em bene-
fícios práticos para a catego-

ria. “Os técnicos agrícolas, 
ao manter a força da nossa 
agricultura, fazem a diferen-
ça em nosso País. Se o Brasil 
ainda está de pé é por causa 
do campo”, afirmou. O depu-
tado ainda criticou suposta 
declaração do ex-presidente 
Lula de que os produtores 
dão calote nos financiamen-
tos que obtêm. “Ele falou 
como se esse segmento fizes-

se mal à sociedade, mas é o 
contrário. Há produtores en-
dividados, mas, quando você 
coloca o dinheiro no campo, 
às vezes não dá pra saber o 
resultado”, justificou. O de-
putado ainda censurou o go-
verno estadual pela retenção 
de repasses aos municípios 
e pelo abandono de institui-
ções como o Instituto São Ra-
fael, na Capital.Fo
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co-
missão

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 834/15 (1º turno), do deputado Alencar 
da Silveira Jr., que define medidas para combater o tabagismo no Estado 
e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre três proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o 
PL 2.833/15 (1º turno), do deputado Doutor Jean Freire, que dispõe so-
bre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que serão 
submetidos a cirurgias eletivas realizadas com recursos do SUS 

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar propo-

sições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 1.583/01, do deputado Alencar da Silveira Jr., que 
autoriza o Estado a reduzir a alíquota do ICMS incidente sobre o queijo 
artesanal 

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

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h05 Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 
Legislativo mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

 1h Panorama – Você dorme bem?
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (10/11) – Debate os marcos legais da 

cultura de MG
 5h10 Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Alienação parental 
 7h Zás – Leri Faria 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Você dorme bem?
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Jornalista Paulo Markun 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz
 21h Assembleia Debate – Violência contra a mulher 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Bernardo Esteves 
(editor-geral)

Revisão: Leonardo Santana (GPCV)
Diagramação: Diogo Magalhães (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH – 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

ORDEM DO DIA (cont.)
Veto Total à Proposição de Lei 23.848

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei alterna denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)


