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Norma traz avanço inédito no País
são de Administração Pública, 
deputado João Magalhães, 
comentou que foi feito um 
esforço concentrado durante 
três semanas para a aprova-
ção da matéria. “O fato de o 
governador ter sancionado o 
texto sem nenhum veto é si-
nal de que obtivemos sucesso 
nesse projeto”, disse.

é a melhor sobre o tema no 
Brasil. “Antes, o setor mine-
rário é que ditava a forma de 
tratar a sociedade. Agora, a 
população é que diz como o 
setor deve se comportar no 
Estado. Rompemos uma bar-
reira que parecia intransponí-
vel ”, pontuou.

O presidente da Comis-

teúdo ter sido construído de 
forma coletiva. Segundo o 
vice-líder do Governo, depu-
tado Guilherme da Cunha, 
a sanção da lei mostra que 
o governo está preparado 
para dar respostas rápidas à 
população.

Para o deputado João 
Vítor Xavier, a lei sancionada 

Diversos participantes da so-
lenidade de sanção destaca-
ram a importância da nova 
lei. O líder do Governo, de-
putado Luiz Humberto Car-
neiro, destacou que o Execu-
tivo acatou o texto aprovado 
na ALMG de forma integral, 
demonstrando sensibilidade 
quanto ao fato de seu con-

viabilizar ou prejudicar empre-
endimentos agroindustriais. 

A nova lei acata, quase na 
totalidade, as propostas conti-
das no PL 3.695/16, de inicia-
tiva popular, conhecido como 
“Mar de Lama Nunca Mais”, e 
no PL 5.316/18, do deputado 
João Vítor Xavier.

Outra determinação da 
nova norma é que, no caso de 
desastre ambiental decorren-
te de seu descumprimento, 
metade do valor das multas 
aplicadas deverá ser dividida 
meio a meio entre o Estado e 
os municípios atingidos.

industriais ou de mineração por 
meio de barragens de qualquer 
tipo, sempre que houver me-
lhor técnica disponível. 

Para a construção, o fun-
cionamento ou a ampliação 
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. 

Existem ressalvas na nova 
lei que excluem barragens de 
menor porte, a fim de não in-

tivas, e promover, em até três 
anos, a migração para tecno-
logia alternativa.

Não é permitida a constru-
ção, instalação, ampliação ou 
alteamento de barragem onde 
exista comunidade na chama-
da zona de autossalvamento, a 
porção do vale a jusante da bar-
ragem em que não haja tempo 
suficiente para intervenção em 
situação de emergência. 
Método alternativo – A nova 
legislação também determina 
que deve ser evitada a acumu-
lação, disposição final ou tem-
porária de rejeitos e resíduos 

Foi sancionada ontem a Lei 
23.291, de 2019, que institui a 
Política Estadual de Seguran-
ça de Barragens e determina 
a erradicação das barragens 
construídas pelo método de 
alteamento a montante no 
Estado. A nova lei é derivada 
do Projeto de Lei 3.676/16, 
de autoria da Comissão Ex-
traordinária das Barragens, 
aprovado pela Assembleia na 
última sexta-feira (22).

A sanção do governador 
Romeu Zema (Novo) ocorreu 
em solenidade realizada na 
Cidade Administrativa, em 
Belo Horizonte, com a parti-
cipação dos deputados Luiz 
Humberto Carneiro (PSDB), 
líder do Governo na ALMG, 
João Vítor Xavier (PSDB), Gui-
lherme da Cunha (Novo) e 
João Magalhães (MDB).

Tanto o rompimento da 
barragem de rejeitos em Ma-
riana (Região Central), em 
2015, quanto a tragédia ocorri-
da há um mês, em Brumadinho 
(RMBH), envolveram barragens 
construídas pelo método do 
alteamento a montante, que 
utiliza o próprio rejeito como 
fundação da estrutura, agora 
proibido pela Lei 23.291. 

A norma ainda determi-
na que, nas barragens que já 
utilizam esse método, o em-
preendedor deverá esvaziar 
a estrutura, no caso das ina-

Luiz Santana

Lei 23.291 fixa prazo para eliminação de barragens como as que se romperam em Mariana e Brumadinho

Governador sanciona lei que estabelece 
regras mais rígidas para a mineração
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Amur)

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

Legislativo)
10 horas

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-
ceres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais a PEC 
8/19 (1º turno), do deputado Inácio Franco e outros, que dispõe sobre 
a validade da assinatura digital para a apresentação de projeto de lei de 
iniciativa popular

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – debater, com a presença 
de convidados, a tragédia ocasionada pelo rompimento de barragem em 
Brumadinho. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório 
SE) – discutir e votar proposições da comissão

10h30
• Comissão da PEC 9/19 (Plenarinho III) – discutir e votar parecer de 2º 

turno sobre a proposição
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Redação (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições que dispensam Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho III) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

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

• Comissão da PEC 9/19 (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 
10h30

15 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– eleger o presidente e o vice-presidente
15h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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

-presidente
16 horas

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  
– mesma pauta da reunião das 14h30

 0h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 1h Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (29/11/2018) – Debate 

proposta de transferência de presos do PCC
 4h05 Comissão de Participação Popular (20/11/2018) – Debate 

situação de assentamentos em Ipaba
 5h30 Segunda Musical – Grupo Singspiel, com Liz Xavier e Bruno Cruz
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Panorama – Crise na Venezuela
 7h Geração – Jovens e culinária: chef Henrique Gilberto
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral 
 9h Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
 9h35 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Reprodução assistida

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
 18h40 Compacto de Comissões
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – O futuro do Rio Paraopeba
 20h Palestra  – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano Pilatti 
 21h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 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
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

TV ASSEMBLEIA


