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Parlamentares debatem proposta de 
CPI sobre a tragédia de Brumadinho

A instalação de uma comis-
são parlamentar de inquérito 
(CPI) para apurar o rompi-
mento da barragem de rejei-
tos de minério na Mina Cór-
rego do Feijão, da mineradora 
Vale, em Brumadinho (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte), esteve no centro das 
discussões entre parlamenta-
res, na Reunião Ordinária de 
Plenário realizada na tarde de 
ontem. Foi a terceira reunião 
de Plenário da 19ª Legislatura, 
que teve início na sexta-feira, 
1º de fevereiro.

Nos debates de ontem, 
parlamentares da base do 
governo e da oposição exal-
taram a importância das in-
vestigações sobre a tragédia 
de Brumadinho. Alguns deles 
advertiram, entretanto, para 
o risco de se utilizar o assunto 
com interesses políticos.

O tema veio à tona depois 
que dois deputados do PSL, 
Bruno Engler e Coronel San-
dro, estreantes na Assembleia 
Legislativa, reclamaram que 
postagens nas redes sociais os 
acusavam de não ter assinado 
requerimento para a instala-
ção de uma CPI na ALMG.

Coronel Sandro afirmou 
que assinou os requerimen-
tos de CPI propostos pelos de-
putados Sargento Rodrigues 

(PTB) e Doutor Wilson Batista 
(PSD) e que só não foi signa-
tário do pedido encabeçado 
pela deputada Beatriz Cer-
queira (PT) porque ela não 
teria solicitado sua adesão. 
Ele defendeu que a comissão 
seja suprapartidária e afir-
mou não acreditar que haja 
risco de utilização da propos-
ta para fins políticos.
Congresso – Bruno Engler, por 
sua vez, acusou o PT de não 

ter assinado o pedido de CPI 
similar no Congresso Nacio-
nal, mas ele foi contestado 
pela deputada Beatriz Cer-
queira e pelo deputado Dou-
tor Jean Freire (PT). Segundo 
a parlamentar, das 130 assina-
turas colhidas para a comissão 
mista (com deputados fede-
rais e senadores), 53 são de 
parlamentares de seu partido.

Beatriz Cerqueira pro-
pôs que a discussão sobre a 

tragédia seja tratada com a 
seriedade necessária. “Não 
vamos fazer palanque em 
cima dos corpos, da dor 
das pessoas”, afirmou. O 
deputado Cleitinho Azeve-
do (PPS) também criticou 
o uso do assunto como 
palanque político. “A gen-
te precisa se unir para que 
não aconteçam mais tragé-
dias como essa”, defendeu 
o parlamentar.

Discussões sobre a possível CPI da mineração ocorreram na Reunião Ordinária de Plenário 

 Willian Dias

Reforma da previdência
A reforma da previdência 
foi tema da fala do deputa-
do Betão (PT), que estreou 
na tribuna do Plenário. 
Segundo ele, a proposta 
apresentada pelo governo 
federal ignora as conclu-
sões de uma comissão do 
Senado, cujo relatório fi-
nal foi aprovado em 2017. 
“Eles concluíram que não 

há déficit, e sim superávit. 
Em quatro anos, R$ 125 bi-
lhões foram descontados 
dos trabalhadores e não 
repassados à Previdência. É 
uma falácia dizer que essa 
reforma é necessária”, cri-
ticou. Ele atacou, ainda, 
a ideia de ampliar a idade 
mínima de aposentadoria 
para 65 anos. “A cereja do 
bolo é a capitalização indi-

vidual, modelo mal sucedi-
do no Chile e que está sen-
do inclusive abandonado”, 
acrescentou. Em aparte, o 
deputado Coronel Henrique 
(PSL) falou da proposta de 
criação de escolas cívico-mi-
litares. A deputada Beatriz 
Cerqueira (PT) defendeu a 
realização de um ciclo de 
debates sobre a reforma 
administrativa do Estado.



2 • sexta-feira – Assembleia Informa 8 de fevereiro de 2019

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama (reprise) – Gravidez na adolescência
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Sala de Imprensa – Cobertura jornalística da tragédia em 

Brumadinho
 2h30 Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 

com Thales Chagas Machado 
 5h Geração – Adriana Buzelin: BH + inclusiva
 5h30 Via Justiça – Direito aos alimentos
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Gravidez na adolescência
 9h Sala de Imprensa – Cobertura jornalística da tragédia em 

Brumadinho
 9h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 5/2/2019
 11h Memórias Rompidas

 12h Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho
 13h Mundo Político 
13h30 Compactos de Comissões
 14h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 6/2/2019 
15h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 7/2/2019 
17h30 Geração – Adriana Buzelin: BH + inclusiva
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Cecília Pacheco e Luiza Anastácio
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Narrativas (inédito) – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 21h30 Panorama – Tragédia em Brumadinho: como lidar com o luto? 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Contrato de imóveis
23h30 Zás – Danação
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Barragens
A deputada Andréia de Jesus 
(Psol) apresentou temas que 
pretende defender em seu 
primeiro mandato na Assem-
bleia. Ela também ressaltou 
a importância de se instalar 
uma comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) da mine-
ração na ALMG e disse que 
a Vale e outras mineradoras 
devem responder criminal-

mente por tragédias como 
a ocorrida em Brumadinho. 
Na opinião da deputada, é 
preciso rever todos os li-
cenciamentos de minera-
doras no Estado. Andréia 
de Jesus também defendeu 
uma política de “seguran-
ça cidadã”, construída com 
moradores de ocupações 
urbanas. Em aparte, a de-
putada Leninha (PT) de-

nunciou que professores de 
Montes Claros estão sem 
receber salários. Os depu-
tados Professor Cleiton (DC) 
e Virgílio Guimarães (PT) e a 
deputada Ana Paula Siqueira 
(Rede) exaltaram a presença 
das mulheres no Parlamen-
to. O deputado Delegado 
Heli Grilo (PSL) defendeu 
uma política para egressos do 
sistema carcerário.

Direitos humanos
O deputado Cristiano Silvei-
ra (PT), eleito 2º-vice-presi-
dente da ALMG, traçou um 
panorama de seu trabalho 
como presidente da Comis-
são de Direitos Humanos na 
legislatura passada. “Setores 
da mídia fazem uma constru-
ção equivocada do que são 
direitos humanos, a garantia 
de direitos individuais que to-

dos nós temos”, disse o par-
lamentar. Segundo ele, seu 
trabalho no novo cargo será 
orientado pelo Regimento 
Interno e pela Constituição 
do Estado, enquanto sua 
atuação parlamentar será 
marcada pela boa convivên-
cia democrática. Em aparte, 
o deputado Coronel Sandro 
(PSL) salientou que “o cida-
dão de bem está preso em 

casa, enquanto os bandidos 
estão soltos”. A deputada 
Beatriz Cerqueira (PT) agra-
deceu Cristiano Silveira por 
sua atuação na Comissão 
de Direitos Humanos. O de-
putado João Vítor Xavier 
(PSDB) também elogiou o 
trabalho da comissão em 
sua atuação conjunta com a 
Comissão Extraordinária das 
Barragens.

Privilégios
A deputada Marília Campos 
(PT) anunciou a apresentação 
de projetos de sua autoria 
que têm com objetivo acabar 
com o que ela considera privi-
légios dos deputados. Ela pro-
põe, entre outras coisas, o fim 
do pagamento automático de 
valores referentes a diárias 
de viagem. Também afirmou 

ser contra o que chamou de 
“verba-paletó”, paga aos par-
lamentares no início e no fim 
da legislatura. Marília Campos 
propõe, ainda, acabar com o 
auxílio-moradia. A deputada 
lamentou que nove estados 
brasileiros, entre os quais Mi-
nas Gerais, estejam reivindi-
cando autorização para redu-
zir salários dos servidores. Ela 

criticou aspectos da reforma 
administrativa encaminhada 
pelo governador Romeu Zema 
e a mudança no cálculo de 
despesas com pessoal. A par-
lamentar sugeriu que se pen-
se, ao contrário, em formas de 
aumentar as receitas, como, 
por exemplo, cobrar da União 
o ressarcimento com os prejuí-
zos provocados pela Lei Kandir.
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