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Retomada da mineração no entorno de 
parques estaduais preocupa moradores

Projeto de lei altera carreiras na FJP
públicas, com impactos na 
FJP. Atualmente, os servi-
dores da fundação estão 
posicionados nos grupos de 
atividades de ciência e tec-
nologia, o que, segundo o 
governador, não atende às 
especificidades da FJP.

to à técnica legislativa, para 
evitar questionamentos acer-
ca da constitucionalidade.

A proposição altera a 
Lei 15.466, de 2005, pa-
ra instituir as carreiras do 
grupo de atividades de pes-
quisa e ensino em políticas 

tuição e Justiça (CCJ).
O relator, deputado Leo

nídio Bouças (MDB), apre-
sentou o substitutivo nº 1. O 
novo texto inclui sugestões 
de emendas apresentadas 
pelo próprio governador e vi-
sa aprimorar o projeto quan-

O Projeto de Lei 5.000/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que faz adequações 
no quadro de pessoal da 
Fundação João Pinheiro (FJP), 
recebeu ontem parecer pela 
constitucionalidade, em reu-
nião da Comissão de Consti-

Ricardo Barbosa

Segundo participantes da reunião, mineradoras tentam retomar atividades atualmente embargadas

Jardim Taquaril, Arthur Nico-
lato criticou a lei que prevê 
o licenciamento corretivo, 
modalidade utilizada para 
permitir que empreendimen-
tos já em funcionamento se 
regularizem.

Representante da  Semad, 
Hildebrando Rodrigues Neto 
ressaltou ações do governo do 
Estado na fiscalização dos em-
preendimentos minerários.

A deputada Marília Cam-
pos e os deputados Glaycon 
Franco (PV) e Fred Costa  (Patri) 
destacaram a preocupação da 
comissão com a fiscalização 
da atividade minerária. Marí-
lia Campos apoiou a proposta 
de formação de um grupo de 
trabalho para acompanhar a 
situação nos dois parques.

prejudicar as áreas de conser-
vação, a atividade minerária 
pode comprometer o abaste-
cimento de água na RMBH.

Segundo Júlio César  Grilo, 
do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente (Ibama), não 
existe nem mesmo um balan-
ço hídrico dos mananciais. A 
representante da Copasa, Sil-
vana Mônica Vaz, disse que o 
uso da água subterrânea do 
Quadrilátero Ferrífero não é 
bem conhecido.

A Copasa solicitou estu-
dos sobre os impactos dos em-
preendimentos de mineração, 
que serão levados ao Conselho 
Estadual de Política Ambiental, 
responsável por decidir sobre 
o licenciamento das empresas.

Morador do Bairro  Cidade 

to ambiental. Desde então, 
a mineradora vem tentando 
reiniciar a exploração. 

Outro ponto de confli-
to é a Mina de Casa Branca, 
que fica ao lado do Mirante 
dos Veados, no município de 
Brumadinho. A área era de 
responsabilidade da empre-
sa MGB, mas as atividades 
foram suspensas em 2001, 
em razão da falta de com-
pensação de danos ambien-
tais. Para financiar a recu-
peração, a empresa solicita 
autorização para minerar a 
área por seis anos.
Abastecimento – Moradores 
do entorno dos Parques do 
RolaMoça e da Baleia e re-
presentantes de órgãos públi-
cos argumentam que, além de 

O impacto da mineração em 
áreas verdes da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH) foi tema de audiên
cia realizada ontem pela Co-
missão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável. Em pauta, o temor de 
que empreendimentos atual-
mente embargados retomem 
suas atividades nos Parques 
Estaduais da Serra do Rola 
Moça e da Baleia. A reunião 
foi requerida pela deputada 
Marília Campos (PT).

No Parque da Baleia, a 
ameaça viria da Mina Corumi, 
no Bairro Cidade Jardim Ta-
quaril, que é explorada pela 
Empresa de Mineração Pau 
Branco. Em junho deste ano, a 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Semad) determi-
nou a suspensão da explo-
ração na área. A mineradora 
teria descumprido um termo 
de ajustamento de conduta 
(TAC) firmado em 2017 e uma 
decisão judicial de 2009, que 
prevê ações de recuperação 
da área degradada.

No caso do Parque do 
RolaMoça, a preocupação é 
com a possível reativação de 
duas minas vizinhas à área 
de preservação. Uma delas 
é explorada pela empresa 
Santa Paulina. As atividades 
no local foram embargadas 
pelo Ministério Público em 
2009, devido a questiona-
mentos sobre o licenciamen-
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação de Mulheres Empreendedoras e 
Filhos (Galeria de Arte)

9 horas
• Comissão Extraordinária PróFerrovias Mineiras (Auditório SE) – debater 

a situação do modal ferroviário na Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte. Requerimento: deputadas Marília Campos e Ione Pinheiro

10 horas
• Comissão Extraordinária PróFerrovias Mineiras (Auditório SE) – discutir 

e votar proposições da comissão
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – dis-

cutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-

mara Municipal de Itabira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Belo Horizonte) – visita ao Tri-

bunal de Justiça para verificar a possibilidade de criação de um juizado 
de violência doméstica em Contagem. Requerimento: deputada Marília 
Campos

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Danação: solo de Eduardo Moreira

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Maçonaria. Requerimento: 

deputado Fabiano Tolentino

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 5.301/18

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza abertura de crédito suple-
mentar em favor do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministé-
rio Público. Discussão em turno único

PL 5.329/18
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a abertura de crédito 
suplementar em favor do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do 
Poder Judiciário. Discussão em turno único

PL 4.909/18
Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Transforma cargos de provi-
mento em comissão da Secretaria do Tribunal. Discussão em 2º turno

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para 
não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara 
de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 
1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – O papel do Legislativo no controle das 

contas públicas, com Wesley Matheus e Gustavo Terra Elias 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (5/6) – Debate sobre ações 

de inteligência e prevenção a explosões, roubos, sequestros e 
arrombamentos em agências de cooperativas de crédito 

 4h55 Palestra – Poder Legislativo e cidadania, com Antônio Calhau, 
José Alcione Bernardes, Bernardo Motta e Alexandre Bossi 

 6h30 Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo

 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 Memória e Poder – Cozinheira Dona Lucinha
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Aleitamento materno 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Maçonaria 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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Proposição prevê suplementação para TCE
de investimentos e outras 
despesas correntes.

Também foram recebi-
dos em Plenário dois vetos 
totais e três vetos parciais 
do governador a proposi-
ções de lei.

Os recursos para o TCE 
se destinam a cobrir despe-
sas com pessoal e encargos 
sociais. A origem da verba é 
o excesso de arrecadação. Já 
o crédito em favor do Fundo 
destinase a cobrir despesas 

mentar em favor do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
até o limite de R$ 15 milhões. 
A proposição também pre-
vê crédito para o Fundo do 
TCE, com limite de cerca de  
R$ 480 mil.

O Plenário recebeu ontem, 
na Reunião Ordinária, men-
sagem por meio da qual o 
governador Fernando Pimen-
tel encaminha o Projeto de 
Lei 5.367/18, que autoriza 
a abertura de crédito suple-

PLENÁRIO


