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Relator distribui cópias de seu
parecer sobre projeto das barragens

O Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
da Comissão Extraordinária 
das Barragens, que trata do 
licenciamento ambiental e 
da fiscalização de barragens 
no Estado, está mais próximo 
de sua aprovação definitiva 
na Assembleia.

Em reunião na noite de 
ontem, o deputado João Ma-
galhães (MDB), presidente da 
Comissão de Administração 
Pública e relator da matéria, 
determinou a distribuição de 
cópias (avulsos) do parecer 
de 2º turno sobre a matéria. 
O parlamentar opina pela sua 
aprovação na forma do substi-
tutivo nº 1 ao texto aprovado 
em 1º turno.

Foram convocadas reu-
niões da comissão às 11 ho-
ras e às 14h30 de hoje, para 
votação do parecer. O projeto 
já está na pauta da Reunião 
Extraordinária de Plenário, 
marcada para as 18 horas.

O novo substitutivo con-
tou com o trabalho coletivo 
de parlamentares, técnicos 
da ALMG, movimentos sociais 
e órgãos estaduais e federais. 
O texto acata, quase na to-
talidade, propostas contidas 
no PL 3.695/16, de iniciati-
va popular, conhecido como 
“Mar de lama nunca mais”, e 
no PL 5.316/18, do deputado 
João Vítor Xavier (PSDB), que 
institui a Política Estadual de 
Segurança de Barragens.

Uma das novidades pro-
postas no substitutivo é uma 
seção sobre descomissiona-
mento (desativação) de barra-
gens, sugerida pelo Ibama. A 
medida implica a retirada de 
toda a água dessas estruturas.

Outra inovação impor-
tante é a proibição da ins-
talação de barragem de 
rejeitos pelo método de al-
teamento a montante. O em-
preendedor responsável por 
barragem alteada a montan-
te ainda em operação terá o 
prazo de até três anos para 
migrar para outro modelo. 

Isso inclui adotar tecnolo-
gia alternativa de acúmulo 
ou disposição de rejeitos e 
resíduos e promover a des-
caracterização da barragem, 
na forma de regulamento do 
órgão ambiental.

Também foi acatada pro-
posta da Agência Nacional de 
Mineração de proibir a con-
cessão de licença ambiental 
para construção, instalação, 
ampliação ou alteamento de 
barragem em cujos estudos 
de cenários de rupturas seja 
identificada comunidade na 
zona de autossalvamento.

A zona de autossalva-
mento é a porção do vale a 
jusante (abaixo) da barragem 
em que não há tempo sufi-
ciente para uma intervenção 
da autoridade competente 
em situação de emergência.

O substitutivo ainda pre-
vê que, para a delimitação 
da extensão dessa zona, será 
considerada a maior entre as 
seguintes distâncias a partir 
da barragem: 10 km ao longo 
do curso do vale ou a porção 
do vale passível de ser atin-
gida pela onda de inundação 
em um prazo de 30 minutos.

Prazo de discussão gera divergência
Pela manhã, em audiência pú-
blica realizada pela comissão 
sobre o projeto, foi intensa a 
discussão sobre a necessidade 
de se aprovar rapidamente 
regras mais duras ou se pro-
longar ainda mais o debate, 
para garantir a participação 
mais ampla da sociedade civil.

Os deputados João Ma-
galhães, Guilherme da Cunha 
(Novo), Osvaldo Lopes (PSD), 
Coronel Sandro (PSL) e Alen-
car da Silveira Jr. (PDT) apoia-
ram uma solução ágil para a 
situação das barragens. 

Por outro lado, a deputa-
da Andréia de Jesus (Psol), o 

deputado Cleitinho Azevedo 
(PPS) e representantes de 
movimentos sociais defen-
deram uma discussão mais 
ampla, com mais tempo para 
a participação da sociedade. 

Já o deputado Professor 
Cleiton (DC) sugeriu que a le-
gislação inclua, entre outros 

pontos, um comprometimen-
to formal de acionistas e exe-
cutivos de empresas com a 
segurança de suas barragens.

A criação da CPI da Mine-
ração na ALMG foi defendida 
por deputados como Sargen-
to Rodrigues (PTB), Raul Be-
lém (PSC) e Léo Portela (PR).

O substitutivo da Comissão de Administração Pública foi distribuído em avulso (cópias)

Daniel Protzner
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Parlamentares defendem pagamento
imediato de repasses devidos a Brumadinho

A Assembleia pretende enca-
minhar ofício ao governador 
Romeu Zema solicitando que 
todos os repasses do Estado 
devidos ao município de Bru-
madinho (RMBH) sejam pa-
gos imediatamente.

Requerimento para envio 
do ofício foi assinado por líde-
res e representantes de todas 
as bancadas, ontem, durante 
reunião com o prefeito da ci-
dade, Avimar Barcelos, mais 
conhecido como “Neném”.

O presidente da ALMG, de-
putado Agostinho Patrus (PV), 
garantiu que será apresentada 
uma emenda ao Projeto de Lei 
(PL) 3.676/16, que dispõe sobre 
o licenciamento ambiental e a 
fiscalização de barragens no Esta-
do, definindo que as multas am-
bientais aplicadas às mineradoras 
sejam divididas meio a meio com 
o município atingido pelo rompi-
mento de barragens de rejeitos.

Após a reunião, o prefei-
to e alguns deputados deram 
entrevistas na Sala de Impren-
sa da ALMG. O 3º-vice-presi-
dente, Alencar da Silveira Jr. 
(PDT), reafirmou o compro-
misso da Assembleia para que 

o PL 3.676/16 já seja aprovado 
com a definição sobre a parti-
lha das multas ambientais. 

O líder do Governo, depu-
tado Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB), assegurou que vai se 
empenhar para que o Executi-
vo repasse os créditos devidos 
à cidade o mais rapidamente 
possível. Segundo a prefeitura, 
o valor devido à cidade de Bru-
madinho é de R$ 23 milhões.

De acordo com o pre-
sidente Agostinho Patrus, a 
ALMG também solicitará ao 
Governo do Estado e ao Minis-
tério Público que a Prefeitura 
de Brumadinho tenha partici-
pação garantida em todas as 
mesas de negociação sobre as 
ações de reparação de danos 
referentes à tragédia. 
Crise – Avimar Barcelos pediu 
o apoio dos deputados para 
que a cidade se reerga. Segun-
do ele, a primeira preocupação 
é com as famílias das vítimas, 
que ainda buscam os restos de 
seus parentes, mas também 
causa apreensão a sobrevivên-
cia econômica do município, 
uma vez que 80% da sua recei-
ta vinha das operações da Vale.

Avimar Barcelos pediu aju-
da da Assembleia para que as 
decisões do Ministério Público 
referentes a outras minerado-
ras também fechadas no mu-
nicípio sejam revistas, uma vez 
que não foram vistoriadas an-
tes da adoção dessa medida.

O líder do Bloco Liberdade 
e Progresso, deputado Cássio 
Soares (PSD), pediu aos colegas 
que dialoguem com o Ministé-
rio Público para que as ques-
tões econômicas também se-
jam levadas em consideração. 

O deputado Coronel 
Henrique (PSL), por sua vez, 
afirmou que a proposta de 
criação de um trem de pas-
sageiros entre Belo Hori-
zonte e o Museu de Inhotim 
precisa sair do papel.
Sebrae – O 1º-vice-presiden-
te da ALMG, deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
também informou que o Se-
brae já garantiu uma verba 
de R$ 2,4 milhões para apoiar 
micro e pequenos empreen-
dedores de Brumadinho.

O prefeito Avimar Barcelos foi recebido por deputados no Salão Nobre

Willian Dias 

Lideranças culturais prestigiam comissão

Representantes de diversos 
segmentos culturais marcaram 
presença, ontem, na eleição e 
posse do presidente e do vi-

ce-presidente da Comissão de 
Cultura, respectivamente, de-
putados Bosco (Avante) e Pro-
fessor Wendel Mesquita (SD).

A necessidade de preser-
vação da cultura e das con-
quistas obtidas pelo setor nos 
últimos anos, como a apro-
vação do Plano Estadual de 
Cultura, a lei de fomento ao 
audiovisual e o sistema de fi-
nanciamento e apoio à cultu-
ra, marcaram os discursos dos 
parlamentares presentes. 

Eles também manifes-
taram receio de um possível 
“retrocesso” no incentivo ao 
setor, em razão da crise finan-
ceira pela qual passa o Esta-
do, o que levou o governo a 
fundir a Secretaria de Cultura 
à pasta de Turismo.
Desentendimento – Na Co-
missão de Defesa dos Direi-
tos da Mulher, foi aprovado 
requerimento da sua pre-

sidenta, deputada Marília 
Campos (PT), para que seja 
debatido, em audiência pú-
blica, o aumento das ocor-
rências de feminicídio, bem 
como a flexibilização do 
porte de armas e o seu risco 
para a vida das mulheres.

A proposta, endossada 
também pelas deputadas 
Andréia de Jesus (Psol) e Le-
ninha (PT), foi um dos 11 re-
querimentos aprovados pela 
comissão. Entre essas solici-
tações estão a de realização 
de três visitas técnicas: uma 
à Delegacia de Mulheres, 
em Contagem (RMBH), ou-
tra à Delegacia de Mulheres 
de Belo Horizonte e a tercei-
ra à Casa da Mulher Mineira, 
também na Capital.

Comissão de Cultura definiu presidente e vice-presidente

Luiz Santana

COMISSÕES
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Prestação de contas
A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 9/19, que 
dispõe sobre a prestação 
de contas de secretários de 
Estado na ALMG, foi elogia-
da pelo deputado Elismar 
Prado (Pros). “Em legislatu-
ras anteriores, assessores 
sem autoridade vinham e 
raramente problemas eram 
solucionados. Eles aqui de 

ORADORES
quatro em quatro meses sig-
nificaria uma atuação mais 
independente da Casa”, ex-
plicou. O parlamentar pe-
diu, ainda, que a CPI das 
Barragens comece logo a 
funcionar na ALMG. “Esta 
Casa precisa investigar esse 
crime”, ressaltou. Em aparte, 
o deputado Cristiano Silveira 
(PT) afirmou serem funda-
mentais regras melhores e 

mais duras para a constru-
ção de barragens. A deputa-
da Marília Campos (PT) disse 
não “ver com bons olhos” a 
tramitação em regime de ur-
gência do Projeto de Lei (PL) 
3.676/16, que trata do licen-
ciamento e da fiscalização de 
barragens, por acreditar que 
isso pode prejudicar o deba-
te da proposta com a socie-
dade civil.

CPI das Mineradoras
A retirada, às pressas, da 
população de Macacos, em 
Nova Lima (RMBH), pelo ris-
co de rompimento de uma 
barragem, foi alvo de pro-
testo do deputado Professor 
Wendel Mesquita (SD), que 
apresentou requerimento, 
na Comissão de Meio Am-
biente, para discussão do as-
sunto. Ele pediu a instalação 

da CPI das Barragens o mais 
rapidamente possível, para 
“evitar que mais vidas sejam 
ceifadas”. O deputado ainda 
citou iniciativa do deputado 
Léo Portela (PR), que está 
recolhendo assinaturas para 
uma CPI das Mineradoras. 
“Eu também faço minha par-
te e estou puxando uma fren-
te parlamentar em defesa 
dos atingidos por barragens. 

Quero contribuir com todas 
as ações relacionadas a esse 
drama”, enfatizou. Em apar-
tes, o deputado Bartô (Novo) 
também pediu urgência na 
instalação da CPI, e o depu-
tado Heli Grilo (PSL) parabe-
nizou Professor Wendel Mes-
quita pela Vice-Presidência 
da Comissão de Cultura, ao 
abordar a importância da cul-
tura popular para o Estado.

Parcelamento dos salários I
Manifestação de servidores 
estaduais agendada para 
hoje, na Praça da Estação, 
na Capital, para reivindicar o 
pagamento do 13º salário, 
foi abordada pelo deputado 
Coronel Sandro (PSL). Ele 
defendeu que o Executivo 
reveja o parcelamento dos 
salários. “Precisamos de 
mais esforço do Governo es-

tadual em prol dos policiais, 
que saem de casa sem sa-
ber se voltarão”, ponderou. 
O deputado também disse 
acreditar que o presidente 
Jair Bolsonaro esteja sendo 
atacado pela imprensa, que 
desvirtuaria as notícias para 
dar ênfase a questões de 
menor importância. “Não 
precisamos da grande im-
prensa mais. Temos outras 

fontes de informação. E a 
distribuição de verba publi-
citária é o ideal, não a con-
centração em grandes con-
glomerados”, salientou. Em 
apartes, o deputado Bruno 
Engler (PSL) concordou com 
o colega, e o deputado Pro-
fessor Wendel Mesquita 
(SD) registrou a presença da 
ex-deputada Cristina Corrêa 
no Plenário.

Resposta
A reunião da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia realizada ontem pontuou 
a fala da deputada Beatriz 
Cerqueira (PT), já que, duran-
te os trabalhos, o deputado 
Coronel Sandro (PSL) solici-
tou que ela ficasse calada. A 
deputada afirmou que “ne-
nhum homem, com patente 

ou não, com mandato ou não, 
tem direito de dizer a alguma 
mulher que ela deve se ca-
lar”. Beatriz enfatizou que tal 
comportamento por parte de 
figuras públicas é perigoso, 
pois, nas suas palavras, “in-
centiva outros homens a faze-
rem o mesmo com mulheres 
em instâncias particulares”. 
Contra alegações de que trazer 

o assunto ao Plenário seria se 
vitimizar, ela defendeu que as 
mulheres sempre devem de-
nunciar violências sofridas. Em 
apartes, os deputados Doutor 
Jean Freire (PT) e Marília Cam-
pos (PT) se solidarizaram com 
a colega, enquanto o deputado 
Virgílio Guimarães (PT) pediu 
providências à Mesa da As-
sembleia sobre o assunto.

Parcelamento dos salários II
Em seu pronunciamento, o 
deputado Heli Grilo (PSL) 
contrapôs-se à oradora an-
terior, ao afirmar que a 
Assembleia não deve ser 
“transformada em campo 
de batalha” e que “já exis-
te uma violência contra a 
mulher ‘real’ que é preci-
so combater”. Ele também 
salientou que, apesar de 

bem-intencionado, o Gover-
no do Estado não deve pe-
nalizar a população minei-
ra e, portanto, deve rever 
a política de parcelamento 
do 13º salário. “Muitos tra-
balhadores e deputados já 
confirmaram presença na 
Praça da Estação, hoje, para 
protestarmos. Essas pessoas 
só querem o que é direito 
delas”, frisou. Em aparte, o 

deputado Coronel Sandro 
(PSL) afirmou que mandou a 
deputada Beatriz Cerqueira se 
calar para defender o seu pró-
prio direito de fala e argumen-
tou que a presidenta da Co-
missão de Educação, Ciência e 
Tecnologia o estava interrom-
pendo e cerceando. “Ela está 
transformando e manipulan-
do o fato de forma absurda 
e irreal”, defendeu-se.
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama (reprise) – Crise na Venezuela
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (10/12/2018) – Dia Universal 

de Direitos Humanos
 4h45 Comissões de Educação, Fiscalização Financeira e 

Administração Pública (31/10/2018) – Debate sobre autorização 
para o Estado assumir passivo de instituições ligadas à Uemg

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Crise na Venezuela
 9h Palestra – O papel do Legislativo no controle das contas públicas, 

com Wesley Matheus e Gustavo Terra Elias 
 10h30 Assembleia ao Vivo

 12h Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia ao Vivo
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Assembleia Notícia (inédito)        
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Grupo Singspiel, com Liz Xavier e Bruno 

Cruz
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Reprodução assistida
 23h30 Zás – Grupo Girino: Meu ambiente

• programação sujeita a alterações

MESA DA ASSEMBLEIA
Deputado Agostinho Patrus
Presidente 
Deputado Antonio Carlos 
Arantes
1º-vice-presidente
Deputado Cristiano Silveira
2º-vice-presidente

Deputado Alencar da Silveira Jr.
3º-vice-presidente
Deputado Tadeu Martins Leite
1º-secretário
Deputado Carlos Henrique
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
Diretora: Luísa de Marilac Luna
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Bernardo Esteves 
(editor-geral)

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

PLENÁRIO

TV ASSEMBLEIA

11 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 3.676/16 (2º turno), da Comissão Extraordinária das 
Barragens, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização 
de barragens no Estado

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 11 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho I) – eleger o presidente e o vice-presidente 

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

18h15
• Comissão de Redação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres de 

redação final

Bloco indica vice-líderes no Plenário
O Plenário da Assembleia re-
cebeu, na Reunião Ordinária 
de ontem, comunicação do 
deputado Cássio Soares (PSD), 
líder do Bloco Liberdade e 
Progresso, autodenominado 
independente, indicando os 
deputados Delegado Heli Grilo 
(PSL), Doorgal Andrada (Patri) 
e Zé Reis (PSD) e a deputada 
Ione Pinheiro (DEM) para vice-
-líderes do bloco.

O bloco Liberdade e Pro-
gresso é integrado pelos par-
tidos PSD, PSL, PTB, Patri, PRP 
e DEM. Outro bloco interme-
diário ou independente é o 
Minas Tem História, composto 
por MDB, PV, PRB, PDT, Pode 

e DC. Seu líder é o deputado 
Sávio Souza Cruz (MDB).

O bloco governista, deno-
minado Sou Minas Gerais, é o 
maior numericamente, com 
21 membros. Composto pelos 
partidos Novo, PSDB, PPS, PP, 
PSC, Avante, PSB, SD e PHS, 
ele é liderado pelo deputado 
Gustavo Valadares (PSDB).

Já o PT encabeça o blo-
co de oposição Democracia 
e Luta, junto com PR, Rede, 
Psol, Pros e PCdoB. O líder 
desse bloco é o deputado An-
dré Quintão (PT). Há, ainda, o 
líder da Maioria, deputado Iná-
cio Franco (PV), e o da Minoria, 
deputado Ulysses Gomes (PT). Indicações foram comunicadas na Reunião Ordinária de Plenário

Guilherme Dardanhan

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (18 horas)
PEC 9/19

Do deputado Agostinho Patrus e outros. Altera o art. 54 da Constitui-
ção do Estado para determinar que secretários de Estado, dirigentes 
da administração indireta e titulares dos órgãos diretamente subordi-
nados ao governador comparecerão, quadrimestralmente, às comis-
sões da Assembleia para prestarem informações sobre a gestão das 
respectivas secretarias. Discussão em 1º turno

PL 3.676/16
Da Comissão Extraordinária das Barragens. Dispõe sobre o licencia-
mento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado (urgência). 
Discussão em 2º turno

PRE 4/19
Da Mesa da Assembleia. Altera o art. 21 da Resolução 5.198, de 2001, 
determinando tempo de efetivo exercício para nomeação dos cargos 
que menciona na Secretaria da Assembleia. Discussão em 1º turno


