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SOLENIDADE

Presidente participa de posse no TCE-MG
O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus (PV), 
participou ontem da solenidade de posse do novo presidente 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), conselheiro Mauri 
Torres. Na oportunidade, também foram empossados os con-
selheiros José Alves Viana, como vice-presidente, e Gilberto 
Pinto Monteiro Diniz, como corregedor.

Segundo Mauri Torres, na sua gestão, o TCE terá como pi-
lares a efetividade do controle interno e a eficácia das receitas, 
pautando-se, sobretudo, em propostas e ações preventivas.

Em seu pronunciamento, o governador Romeu Zema 
(Novo) afirmou que, com boas proposições, empenho e a 
união de todos, a crise que afeta Minas Gerais será superada.

Além do presidente da Assembleia e do governador, a 
Mesa de Honra contou, entre outras autoridades, com o sena-
dor Antonio Anastasia (PSDB-MG), o deputado federal Rodrigo 
de Castro (PSDB-MG). A cerimônia também foi acompanhada 
por diversos deputados estaduais.

 Sarah Torres

Projeto sobre barragens deve estar
pronto para Plenário ainda esta semana

Ao tomar posse ontem, mais 
uma vez, como presidente da 
Comissão de Administração 
Pública, o deputado João Ma-
galhães (MDB) afirmou que pre-
tende encaminhar ao Plenário 
ainda esta semana o Projeto de 
Lei (PL) 3.676/16, da Comissão 
Extraordinária das Barragens, 
que dispõe sobre o licencia-
mento ambiental e a fiscalização 
de barragens no Estado.

O parlamentar avocou 
para si a relatoria da proposi-
ção. Como vice-presidente da 
comissão, foi escolhido o de-
putado Osvaldo Lopes (PSD).

João Magalhães explicou 
que está em entendimento com 
representantes do Ministério Pú-
blico e de organizações não-go-
vernamentais para apresentar 
um substitutivo ao texto apro-
vado em 1º turno pelo Plenário. 
Segundo ele, serão inseridos 
dispositivos para ampliar o rigor 
sobre a atividade de mineração. 

O deputado também infor-
mou que deve ser incorporada 
à proposição o conteúdo do PL 
3.695/16, de iniciativa popular, 
que conta com mais de 56 mil 
assinaturas colhidas pelo mo-
vimento Mar de Lama Nunca 

Mais, deflagrado após o rom-
pimento da barragem de Fun-
dão, em Mariana, em 2015. 

A incorporação desse 
projeto foi defendida pelo 
deputado João Vítor Xavier 
(PSDB), em outra reunião da 
comissão realizada à tarde. 
Na legislatura passada, ele foi 
presidente da Comissão de 
Minas e Energia e relator, em 2º 
turno, do PL 3.676/16. 

O parlamentar lembrou 
que o substitutivo que propôs 
à época, rejeitado, foi cons-
truído coletivamente ao longo 
de oito meses com diversos 
órgãos e entidades, que parti-
ciparam do trabalho de produ-
ção do projeto popular. 

João Magalhães antecipou 
que, entre as exigências que se-
rão propostas, estão a proibição 
para o alteamento a montante 
nas barragens, método utiliza-
do pela Vale tanto na barragem 
que se rompeu em Mariana 
quanto na de Brumadinho. 

O deputado também afir-
mou que será exigido das mi-
neradoras que optem sempre 
pelos métodos mais seguros de 

acondicionamento dos rejeitos. 
O novo texto ainda vai propor 
limitação da construção de barra-
gens, proibirá alteração para au-
mento de capacidade das já exis-
tentes e exigirá que as empresas 
façam a filtragem dos resíduos.

Também imporá que as 
mineradoras façam a retira-
da de rejeitos das atuais bar-
ragens em funcionamento 
ou paralisadas. 
CPI – Os deputados Osvaldo Lo-
pes, Sargento Rodrigues (PTB) e 
João Leite (PSDB) e a deputada 
Beatriz Cerqueira (PT) defende-
ram que a Assembleia priorize a 
aprovação do PL 3.676 e a cria-
ção da Comissão Parlamentar de 
Inquérido (CPI) da Mineração.
Segurança pública – Outra co-
missão a definir seu presidente 
ontem foi a Comissão de Se-
gurança Pública. O deputado 
Sargento Rodrigues foi recon-
duzido ao cargo. A eleição do 
vice-presidente ocorrerá hoje, 
às 9h45, e terá o deputado 
Delegado Heli Grilo (PSL) como 
candidato único. As reuniões 
ordinárias da comissão serão 
às terças-feiras, às 10 horas.

Deputados defenderam maior rigor sobre a atividade minerária

Luiz Santana



 0h Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 1h Segunda Musical – João Pedro Dutra, Annelize Dias e Adriano Lopes
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (10/12/2018) – Dia Universal dos Direitos Humanos
 5h Conexão Eleitoral
 5h30 Parlamento Brasil
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 7h Panorama – Violência contra a mullher
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Geração – Samba da nova geração
 9h30 Assembleia ao Vivo / Comissões
12h30 Via Justiça – População em situação de rua

 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 Sala de Imprensa – Credibilidade do jornalismo
 18h30 Narrativas – Vale de Lama: a vez de Brumadinho
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Cuidados com a pele no verão
 20h Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com Antonio Gameiro e Wladimir Dias
 21h Memória e Poder – Artista plástico Décio Noviello
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)
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Reunião Ordinária (14 horas)

Consulte na intranet as orientações na página  
“Marca da Assembleia”, no menu “Orientação ao Servidor”.

A Assembleia tem uma  
assinatura-padrão para e-mails


