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Parlamentares também analisaram um projeto de resolução e uma proposta de emenda à Constituição

Projeto sobre licenciamento e fiscalização 
de barragens é aprovado em 2º turno

do em até mil vezes.
Outra novidade é que o 

valor das multas aplicadas às 
mineradoras devido ao rompi-
mento de barragens será divi-
dido meio a meio entre o Esta-
do e os municípios atingidos.

O empreendedor fica 
responsável, independente-
mente da existência de cul-
pa, pela reparação dos danos 
causados pela instalação e 
operação da barragem, bem 
como pelo seu mau funciona-
mento ou rompimento.

das barragens, cada empre-
endimento deverá passar por 
três etapas de liberação (li-
cença prévia, licença de insta-
lação e licença de operação), 
além de fazer apresentação 
preliminar de estudo e rela-
tório de impacto ambiental.
Penalidades – A proposição 
também prevê que, em ca-
sos de desastre ambiental 
decorrente do descumpri-
mento de algum dispositivo 
da lei, o valor da multa admi-
nistrativa poderá ser majora-

tecnologia alternativa, no 
caso daquelas em operação.

Também não serão mais 
permitidas barragens onde, 
após estudos de cenários 
de possíveis rupturas, haja 
comunidade na zona de au-
tossalvamento. Trata-se da 
porção do vale a jusante da 
barragem, onde não have-
ria tempo suficiente para 
intervenção em situação de 
emergência.

Para a construção, o fun-
cionamento ou a ampliação 

O Projeto de Lei (PL) 3.676/16, 
que trata do licenciamento 
ambiental e da fiscalização de 
barragens no Estado, foi apro-
vado de forma definitiva no 
Plenário, na última sexta-feira 
(22). Os deputados seguiram 
o entendimento da Comissão 
de Administração Pública, 
que apresentou o substitutivo 
nº 1 ao texto que havia passa-
do em 1º turno.

A proposição, de autoria 
da Comissão Extraordinária 
das Barragens, foi aperfeiçoa-
da com a participação popular 
e a de várias entidades e passa 
a incluir todo o conteúdo do 
projeto Mar de Lama Nunca 
Mais (PL 3.695/16), assinado 
por mais de 60 mil pessoas, e 
do PL 5.316/18, do deputado 
João Vítor Xavier (PSDB), que 
institui a Política Estadual de 
Segurança de Barragens.

De acordo com o pro-
jeto, não serão mais conce-
didas licenças ambientais 
para operação ou ampliação 
de barragens que utilizem 
o método de alteamento 
a montante. Em relação às 
barragens já existentes que 
utilizem esse método, o 
empreendedor deverá esva-
ziar a estrutura, no caso das 
inativas, e promover, em até 
três anos, a migração para 

diretor-geral e secretário-geral 
da Mesa da Assembleia seja 
alterada para dez anos.
Comissões – Ainda na sexta- 
-feira (22), a Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas elegeu 
as deputadas Delegada Shei-
la (PSL) e Ana Paula Siqueira 
(Rede) como presidenta e 
vice-presidenta, respectiva-
mente.

ser responsabilizados caso 
deixem de comparecer sem 
justificativa.
PRE – Também em 1º turno, foi 
aprovado o Projeto de Resolu-
ção (PRE) 4/19, da Mesa da As-
sembleia. A proposição altera o 
artigo 21 da Resolução 5.086, 
de 1990, para dispor que a exi-
gência de exercício mínimo de 
12 anos em cargo efetivo para 
o provimento dos cargos de 

lares dos órgãos diretamente 
subordinados ao governador 
do Estado comparecerão, qua-
drimestralmente, às comissões 
da Assembleia para prestarem 
informações sobre a gestão 
das respectivas secretarias.

Esses agentes públicos 
também poderão ser convo-
cados sempre que a Assem-
bleia julgar necessário. Nas 
duas situações, eles poderão 

Os deputados também apro-
varam, em 1º turno, a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 9/19, que tem 
como primeiro signatário o 
presidente da ALMG, deputa-
do Agostinho Patrus (PV). 

A proposta altera o artigo 
54 da Constituição do Estado, 
para determinar que os secre-
tários de Estado, dirigentes da 
administração indireta e titu-

PEC obriga secretários a prestar contas
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Segunda-feira (25)

8 horas
Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Galeria de Arte)

14h30
Comissão da PEC 9/19 (Plenarinho III) – discutir e votar parecer de 2º turno 

sobre a proposição

Terça-feira (26)

8 horas
Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Galeria de Arte)

9 horas
Reunião preparatória para o Dia Internacional da Mulher 2019 (Escola do 

Legislativo) 
10 horas

Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – debater, com a presença 
de convidados, a tragédia que vitimou centenas de pessoas em Bruma-
dinho. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  

– eleger o vice-presidente
15 horas

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– eleger o presidente e o vice-presidente

15h45
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho III) – eleger o vice-pre-

sidente
16 horas

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho III)
17 horas

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 

José Alencar) – debater, com a presença de convidados, o rompimento 
de barragem em Brumadinho. Requerimento: deputados Noraldino Jú-
nior e Osvaldo Lopes

Quarta-feira (27)

8 horas
Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Galeria de Arte)

9 horas
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório José Alen-

car) – debater, com a presença de convidados, os repasses obrigatórios, 
por parte do Estado, para os municípios mineiros. Requerimento: depu-
tada Rosângela Reis

10 horas
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Auditório SE) 

– eleger o vice-presidente
Comissão de Saúde (Plenarinho II) – debater, com a presença de convida-

dos, os impactos do PL 368/19, que incorpora a Escola de Saúde Pública 
à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde. Requerimento: deputado 
Doutor Jean Freire

14h15
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Auditório SE) 

– mesma pauta da reunião das 10 horas

Quinta-feira (28)

8 horas
Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Galeria de Arte)

Sexta-feira (29)

8 horas
Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Galeria de Arte)

 0h Zás – Grupo Girino: meu ambiente
 0h30 Plenário (reprise)
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Reprodução assistida
 9h Plenário (reprise)
 13h Geração – Jovens e culinária: chef Henrique Gilberto
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Assembleia ao Vivo
 18h Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião

 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – Mais mulheres na política: a importância da 

participação das mulheres nos espaços de poder, com Marlise 
Matos 

 21h Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
 21h30 Geração – Jovens e culinária: chef Henrique Gilberto
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Via Justiça – Reprodução assistida
 23h30 Segunda Musical – Grupo Singspiel, com Liz Xavier e Bruno Cruz

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA

ALMG homenageia José Aparecido de Oliveira
Ricardo BarbosaOs 90 anos de nascimento do 

político mineiro José Aparecido 
de Oliveira foram celebrados 
na última quinta-feira (21), em 
Reunião Especial de Plenário.

Nascido em 1929, José 
Aparecido teve uma importante 
participação no cenário político 
e social do País e na luta pela 
redemocratização, durante a 
Ditadura Militar, que cassou seu 
mandato de deputado federal.

Foi também jornalista de 
diversos veículos, secretário do 
presidente Jânio Quadros, mi-
nistro da Cultura e governador 

do Distrito Federal, no governo 
de José Sarney, e embaixador do 
Brasil em Portugal, na gestão do 
presidente Itamar Franco.

Os deputados Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), 1º-vice-
-presidente da ALMG, Betinho 
Pinto Coelho (SD) e Raul Be-
lém (PSDC), que solicitaram a 
solenidade, entregaram uma 
placa comemorativa da home-
nagem ao prefeito de Concei-
ção do Mato Dentro (Região 
Central), José Fernando, e a 
Maria Cecília, filhos de José 
Aparecido de Oliveira.

SOLENIDADE


