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Comissão adia votação de parecer de
2º turno sobre projeto das barragens

Deputados solicitaram mais 
prazo para analisar parecer do 
Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que dispõe sobre o licencia-
mento ambiental e a fiscaliza-
ção de barragens no Estado, 
em tramitação em 2º turno 
na Comissão de Administra-
ção Pública. O presidente da 
comissão e relator da maté-
ria, deputado João Magalhães 
(MDB), convocou duas reu-
niões extraordinárias hoje, 
às 11h30 e às 17 horas, para 
apresentar o relatório.

Segundo João Maga-
lhães, o projeto está sendo 
ajustado com a participação 
do Ministério Público, de téc-
nicos da Assembleia e com a 
orientação do presidente da 
Casa, deputado Agostinho 
Patrus (PV). Ele calcula que 
na próxima semana a propo-
sição possa ser encaminha-
da ao Plenário para votação 
final, mas lembra que dez 
vetos estão travando a pau-
ta. “Vamos distribuir avulsos 
(cópias) do parecer por, no 
mínimo, 48 horas”, avisou.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PTB) sugeriu que o pa-
recer seja votado na próxima 
reunião ordinária da comissão, 
na próxima terça-feira (26). A 
preocupação do deputado 
e de outros parlamentares 
com quem teria conversado 
é evitar uma votação apres-

sada, sem a necessária aten-
ção aos detalhes.

Segundo o parlamentar, 
é necessário tempo para que 
os deputados possam discu-
tir o parecer com assessores 
e consultores. 

O deputado João Vítor 
Xavier (PSDB), que foi rela-
tor do projeto na legislatura 
anterior, pela Comissão de 
Minas e Energia, reforçou a 
solicitação, alegando que é 
necessário maior segurança 
para a votação do parecer. 
“Devemos fazer um texto ain-
da mais forte e mais rigoro-
so”, defendeu.

Outro que apoiou a ideia 
do adiamento da votação foi 
o vice-presidente da comis-
são, deputado Osvaldo Lo-
pes (PSD). Ele defende acatar 
as sugestões contidas no PL 
3.695/16, de iniciativa popu-
lar. “Os representantes de mo-
vimentos sociais sabem muito 
bem o que é melhor para a 
comunidade”, apontou.
CPI – “A rapidez não pode 
passar a ideia de que seja 
para impedir o debate”, aler-
tou a deputada Beatriz Cer-
queira (PT), ao propor mais 
prazo para a votação. Junto 
com Sargento Rodrigues e 

Raul Belém (PSC), ela tam-
bém defendeu a criação da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Mineração.

Primeiro signatário do 
requerimento para abertura 
da CPI, Sargento Rodrigues 
reforçou que esse tipo de 
comissão tem poder de auto-
ridade policial e pode apurar 
as responsabilidades de to-
dos os envolvidos.

Para Raul Belém, a apu-
ração da Assembleia seria a 
resposta que a sociedade es-
pera do Parlamento mineiro 
sobre a tragédia, que matou 
centenas de pessoas.

Deputados criticam mineradora Vale
Durante a reunião, todos os 
deputados também critica-
ram duramente a Vale, devi-
do ao desastre em Brumadi-
nho (RMBH).

“Não houve negligên-
cia, imperícia e nem im-
prudência. Foi uma carnifi-
cina. No mínimo um crime 
com dolo eventual”, classifi-

cou Sargento Rodrigues. Ele 
lembrou que não houve zelo 
da empresa nem com os pró-
prios funcionários, coloca-
dos em estruturas abaixo e 
muito próximas da barragem 
que rompeu.

João Vítor Xavier afir-
mou que foi o maior “aci-
dente de trabalhadores” do 

mundo, desde que foi fun-
dada a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). O 
deputado lamentou que a 
empresa vise apenas ao lu-
cro e não se preocupe com 
as pessoas. “Os acionistas 
estão mamando dinheiro, 
enquanto tem gente mor-
rendo”, indignou-se.

Raul Belém disse que já 
apresentou requerimento à 
Assembleia propondo a cas-
sação de todas as licenças de 
funcionamento da Vale. “Não 
podemos ser reféns de uma 
situação econômica. O pas-
sivo deixado pela empresa é 
muito maior que o benefício 
que ela traz”, justificou.

Foram agendadas duas reuniões da comissão hoje, às 11h30 e às 17 horas, para apresentação do relatório

Luiz Santana
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Mais quatorze comissões permanentes
da Assembleia elegem seus presidentes

Ontem, mais 14 comissões 
permanentes da Assembleia 
elegeram seus presidentes e 
vice-presidentes para os pró-
ximos dois anos. Novas elei-
ções estão previstas também 
para hoje e amanhã (21).

Para presidir a CCJ, foi 
eleito e empossado o deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB). 
“Esta comissão tem sua im-
portância por ser a porta de 
entrada de todos os projetos 
que tramitam na Casa”, pon-
tuou o parlamentar sobre o 
fato de a CCJ ser a primeira co-
missão a examinar os projetos 
pautados na ALMG.

Outra comissão com sete 
membros a eleger presidente 
foi a de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO), que 
será comandada pelo deputa-
do Hely Tarqüínio (PV). Ele des-
tacou o desafio de avaliar ma-
térias como o orçamento em 
meio à crise fiscal do Estado.

Já a Comissão de Adminis-
tração Pública, também com 

sete membros, realizou a elei-
ção na última segunda-feira 
(18). Ela será comandada por 
João Magalhães (MDB).
Brumadinho – Na Comissão 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, foi 
eleito presidente o deputado 
Noraldino Júnior (PSC). Ele 
já anunciou a apresentação 
de requerimentos, entre os 
quais um de audiência pú-
blica sobre o rompimento de 
barragem de rejeitos da Vale, 
em Brumadinho (RMBH).

Também membros efe-
tivos da Comissão de Meio 
Ambiente, os deputados Car-
los Pimenta (PDT) e Gustavo 
Santana (PR) defenderam um 
“senso de equilíbrio” para va-
lorizar tanto o meio ambiente 
quanto o setor produtivo.

Esse equilíbrio foi cita-
do também na Comissão de 
Minas e Energia, que elegeu 
o deputado Rafael Martins 
(PSD) como presidente. “É 
momento de as mineradoras 

prestarem contas à socieda-
de mineira”, afirmou. João Ví-
tor Xavier (PSDB), eleito vice, 
disse ter esperança de que a 
nova composição da comis-
são traga mais equilíbrio à 
análise desse tema. 
Segurança Pública – Ainda 
ontem, foi eleito e empossa-
do o vice-presidente da Co-
missão de Segurança Pública, 

deputado Delegado Heli Grilo 
(PSL). O deputado Sargento 
Rodrigues (PTB) foi recondu-
zido ao cargo de presidente.

Confira, no Portal da 
Assembleia, matéria com-
pleta com o quadro atual 
das comissões permanentes 
que já elegeram seus presi-
dentes e vices (almg.gov.
br/acompanhe/noticias).

Ricardo Barbosa

Novo presidente da CCJ foi eleito e empossado ontem

PEC dispõe sobre convocação de secretários

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 9/19, que 
tem o presidente da Assem-
bleia, deputado Agostinho 
Patrus (PV), como primeiro 
signatário, já pode ser apre-
ciada pelo Plenário em 1º tur-
no. Ontem, foram aprovados 
pareceres pela aprovação da 
matéria, na comissão espe-

cial criada para analisá-la, e 
pela sua constitucionalidade, 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). 

A proposição altera o 
artigo 54 da Constituição do 
Estado para determinar que 
os secretários de Estado e os 
dirigentes dos órgãos e enti-
dades da administração dire-

ta e indireta comparecerão 
às comissões da ALMG para 
prestarem informações sobre 
a gestão das suas áreas.

O texto prevê reuniões 
quadrimestrais. Porém, as-
segura que sempre que a 
ALMG ou alguma comissão 
julgar necessário, poderá 
convocar esses titulares para 
prestar informações. Nas 
duas situações, os agentes 
públicos poderão ser respon-
sabilizados caso deixem de 
comparecer sem justificativa.
 CCJ – Na CCJ, que emitiu 
parecer pela constitucionali-
dade da matéria, o relator e 
presidente, deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), ressal-
tou parte da justificativa do 
projeto. Segundo o texto, 
“previsão similar já existe na 
Constituição do Estado de 
São Paulo, que prevê o dever 
dos secretários de Estado, 
semestralmente, comparece-

rem perante a comissão per-
manente da assembleia legis-
lativa a que estejam afetas as 
atribuições de sua pasta, para 
prestação de contas do anda-
mento da gestão”.
Comissão especial – O rela-
tor da matéria e presidente 
da comissão especial, de-
putado Inácio Franco (PV), 
salientou, em seu parecer, 
que “tais reuniões serão im-
portantes para o exercício da 
fiscalização parlamentar e do 
controle externo, pois pro-
piciarão a conexão entre os 
instrumentos de planejamen-
to e orçamento do Estado, a 
gestão governamental e os 
resultados obtidos em cada 
área da política pública”.
Eleição – Pela manhã, foram 
eleitos presidente e vice-pre-
sidente da comissão especial, 
respectivamente, os depu-
tados Inácio Franco e André 
Quintão (PT).

Comissão especial aprovou parecer favorável à convocação de secretários

Guilherme Dardanhan
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Reforma administrativa
Segundo o deputado Zé Reis 
(PSD), pontos do Projeto de 
Lei 367/19, que integra a 
reforma administrativa do 
Estado, lhe causaram preo-
cupação. Um deles seria a 
continuidade dos trabalhos 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Integra-
ção do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais (Sedinor). “Faço 

um apelo para que a secre-
taria não seja extinta”, res-
saltou. A outra questão diz 
respeito à Fundação Edu-
cacional Caio Martins, que 
é vinculada à Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desen-
volvimento Social (Sedese). 
Zé Reis pediu ao governador 
para que a instituição passe 
a ser vinculada à Secretaria 
de Estado de Educação. Por 

fim, o parlamentar reivin-
dicou a pavimentação de 
trecho da BR-479, rodovia 
federal que liga Brasília a 
Januária, município do Nor-
te de Minas. Em apartes, o 
deputado João Leite (PSDB) 
disse que a reforma requer 
análise minuciosa, e a depu-
tada Beatriz Cerqueira (PT) 
repudiou as alterações rela-
tivas à Escola de Saúde. 

BR-381
A paralisação de obras na 
BR-381 pautou o pronuncia-
mento da deputada Rosân-
gela Reis (Pode). De acordo 
com ela, o desenvolvimento 
do Vale do Aço está compro-
metido, devido à ausência de 
logística. Segundo Rosângela 
Reis, a duplicação da rodo-
via seria condição essencial 
para que a região pudesse 

ampliar seu crescimento eco-
nômico. A deputada afirmou 
que a viagem de Belo Hori-
zonte a Governador Valada-
res é imprevisível. “A estrada 
está repleta de buracos, e o 
novo governo decidiu para-
lisar os trabalhos por lá”, la-
mentou. Além das dificulda-
des enfrentadas para trafegar 
na rodovia, ela disse ainda 
que os voos operados pela 

companhia aérea Azul estão 
suspensos. Rosângela pediu 
a intervenção do Executivo 
para sanar o impasse. Em 
apartes, os deputados Arlen 
Santiago (PTB), João Vítor 
Xavier (PSDB), Celinho Sin-
trocel (PCdoB) e a deputada 
Celise Laviola (MDB) tam-
bém cobraram o imediato 
retorno das obras de duplica-
ção da BR-381. 

Abre-Campo
A deputada Celise Laviola 
(MDB) saiu em defesa de Már-
cio Moreira Victor, prefeito 
do município de Abre-Campo 
(Zona da Mata). Na última 
semana, a imprensa minei-
ra noticiou que caminhão 
da prefeitura teria recolhido 
cães nas ruas da cidade para 
serem despejados no lixão. 
Conforme a parlamentar, o 

gestor é reconhecido pela 
sua competência e pelos ser-
viços prestados à população. 
Celise Laviola afirmou que o 
episódio foi pontual e que o 
próprio político já acionou o 
Ministério Público para regu-
larizar a situação. Ela agrade-
ceu aos deputados Osvaldo 
Lopes (PSD), Noraldino Jú-
nior (PSC) e o deputado fe-
deral Fred Costa (Patri-MG), 

parlamentares que têm como 
uma de suas bandeiras a de-
fesa dos animais, por ouvi-la 
sobre o assunto. Em aparte, a 
deputada Leninha (PT) falou 
sobre os impactos da refor-
ma administrativa na Uemg 
e na Unimontes. De acordo 
com ela, o Executivo deter-
minou uma redução de 20% 
na folha de pagamentos das 
universidades.

Ferrovias
“A antecipação da renovação 
das concessões ferroviárias 
estava se configurando como 
um grande golpe contra Mi-
nas Gerais”, afirmou o de-
putado João Leite (PSDB). 
Ele explicou que a Assem-
bleia denunciou ao Tribunal 
de Contas da União os aspec-
tos controversos do proces-
so. Um deles seria a deter-

minação de que os recursos 
provenientes da renovação 
do contrato referente à es-
trada de ferro Vitória-Minas 
seriam aplicados em malha 
ferroviária no Centro-Oeste 
do País. O parlamentar cha-
mou atenção também para 
o fato de que a Vale, conces-
sionária da linha, propõe o 
pagamento de R$ 4 bilhões 
por mais 40 anos de conces-

são, enquanto técnicos esti-
mam que esse valor deveria 
ser de R$ 20 bilhões. Em 
aparte, o deputado Arlen 
Santiago (PTB) reforçou as 
considerações do colega e 
cobrou punição à concessio-
nária. Já o deputado Profes-
sor Cleiton (DC) reivindicou 
que o Executivo reveja deci-
são de não ampliar o efetivo 
da Polícia Militar. 

Segurança Pública
Em seu primeiro pronuncia-
mento na tribuna do Plená-
rio, a deputada Delegada 
Sheila (PSL) apresentou 
quais serão as priorida-
des de sua atuação parla-
mentar: a defesa das prer-
rogativas da Polícia Civil, o 
combate à violência contra 
a mulher e sua preven-
ção, o combate à pedofilia 

e a prevenção ao uso de 
drogas. Ela destacou que, 
hoje, existem 1.044 dele-
gados de polícia no Estado, 
sendo que 30% deles não 
estão na ativa, por proble-
mas de saúde ou férias-prê-
mio. Em sua avaliação, é 
claramente um número in-
suficiente para os 853 mu-
nicípios mineiros. Delegada 
Sheila afirmou que não se 

pode usar a insuficiência de 
pessoal da Polícia Civil para 
justificar o desrespeito às 
prerrogativas da instituição 
de exercer as funções de 
polícia judiciária e de inves-
tigação. Com relação à ques-
tão das drogas, a deputada 
disse que 90% dos homicí-
dios na região da Zona da 
Mata estão relacionados ao 
uso ou ao tráfico de drogas.
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 1h15 Panorama – Cuidados com a pele no verão
 1h45 Assembleia Notícia 
 2h10 Comissão de Segurança Pública (20/11/2018) – debate 

mudanças no quadro de pessoal das delegacias de plantão da 
Polícia Civil

 4h40 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias mineiras 
(11/12/2018) – Apresenta relatório final das atividades

 6h30 Via Justiça – População em situação de rua
 7h Zás – Sol Bueno: Poeira Dançante
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Cuidados com a pele no verão
 9h Assembleia ao Vivo / Comissões 
 9h30 Assembleia ao Vivo / Comissões 
 12h Memória e Poder – artista plástico Décio Noviello

 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 Conexão Eleitoral
18h30  Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Sala de Imprensa – Credibilidade do jornalismo
20h05 Pensando em Minas – Novas tecnologias no setor público, com 

Mateus Moreira e Daniel Lança 
 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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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

9 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
9h50

• Comissão de Saúde (Plenarinho II) – eleger o vice-presidente
10 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da 
comissão

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

11 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I) – 

eleger o presidente e o vice-presidente
11h30

• 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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho IV) – eleger o 

presidente e o vice-presidente
14h15

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho 
I) – eleger o vice-presidente

14h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – eleger o presidente e o 

vice-presidente
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

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

I) – discutir e votar proposições da comissão
14h45

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório SE) – eleger o pre-
sidente e o vice-presidente

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 11h30

ORADORES

Concurso
O deputado Delegado Heli 
Grilo (PSL) defendeu a no-
meação de 557 investigado-
res de polícia que já foram 
aprovados em concurso pú-
blico. Para o parlamentar, a 
medida traria economia para 
o governo, tendo em vista 
que a carência de pessoal 
logo forçará a realização de 
novo concurso, se o efetivo 

não for reforçado neste mo-
mento. “Governador, faça 
economia do jeito certo. 
Não é deixando de nomear 
investigadores que isso será 
feito”, alertou. Uma alterna-
tiva para economizar, na ava-
liação do parlamentar, seria a 
implementação de oitivas de 
testemunhas por videoconfe-
rências, assim como o uso do 
meio digital para formalizar a 

prisão em flagrante. Delega-
do Heli Grilo também criticou 
algumas análises divulgadas 
pela mídia sobre segurança 
pública, que considerou equi-
vocadas. Um exemplo, segun-
do ele, foi a de uma “espe-
cialista” em segurança, se-
gundo a qual os criminosos 
só utilizam fuzis porque eles 
também são adotados pelas 
forças policiais.

Reunião Ordinária (14 horas)
Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas


