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Presidente da Assembleia anuncia 
instalação da CPI das Barragens

Guilherme Dardanhan

Deputado Agostinho Patrus (PV) informou que a CPI atuará em conjunto com outras instituições, como MP e polícias

e Ulysses Gomes (PT), líder da 
Minoria.

A composição da CPI 
deverá ser lida em Plenário 
hoje. Em seguida, a comissão 
fará a eleição oficial de presi-
dente e vice e já poderá ini-
ciar os trabalhos. Segundo o 
Regimento Interno da Assem-
bleia, a CPI possui poderes 
de investigação próprios das 
autoridades judiciais e terá 
prazo de 120 dias para apu-
ração dos fatos, prorrogável 
por mais 60.

sidente da Comissão de Defe-
sa do Consumidor e do Con-
tribuinte; Celinho Sintrocel 
( PCdoB), presidente da Co-
missão do Trabalho, da Previ-
dência e da Assistência Social; 
Repórter Rafael Martins (PSD) 
e João Vítor Xavier (PSDB), 
respectivamente, presidente 
e vice da Comissão de Minas 
e Energia; Doutor Wilson Ba-
tista (PSD), autor de solicita-
ção para instalação da CPI; 
Sávio Souza Cruz (MDB), líder 
do Bloco Minas tem História, 

será o deputado André Quin-
tão (PT), líder do Bloco De-
mocracia e Luta.

Os outros integrantes se-
rão Cássio Soares (PSD), líder 
do Bloco Liberdade e Progres-
so, a deputada Beatriz Cer-
queira (PT), também autora 
de requerimento para criação 
da CPI, e o deputado Noraldi-
no Júnior (PSC), presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.

Os suplentes serão os 
deputados Bartô (Novo), pre-

A Assembleia de Minas insta-
lará uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) sobre as 
barragens de rejeitos. O anún-
cio foi feito ontem, pelo pre-
sidente Agostinho Patrus (PV).

O grupo terá como meta 
a apuração dos fatos relativos 
ao rompimento da barragem 
da Mina Córrego do Feijão, 
em Brumadinho (Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te), ocorrida em 25 de janei-
ro. A tragédia na mina da Vale 
fez mais de 300 vítimas, entre 
mortos e desaparecidos.

Mas o foco no cuidado 
com os familiares das vítimas 
e outros atingidos também 
pautará os trabalhos, confor-
me enfatizou o presidente. 
“Muitos perderam familiares, 
a estrutura de trabalho, o local 
de onde tiravam seu sustento. 
Agora precisam também des-
sa visão social que a Assem-
bleia dará ao tema”, afirmou.
Líderes – A CPI das Barragens 
será composta por líderes da 
ALMG, presidentes de comis-
sões ligadas ao tema e par-
lamentares que solicitaram 
a criação da comissão, entre 
os quais o deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), autor da so-
licitação acatada pela Mesa.

O presidente será o de-
putado Gustavo Valadares 
(PSDB), líder do Bloco Sou 
Minas Gerais, e o vice, o de-
putado Inácio Franco (PV), 
líder da Maioria. Já o relator 

Comissão dará resposta à sociedade
Público e as polícias, nos âm-
bitos estadual e federal.

“Nós esperamos que essa 
comissão dê a resposta que a 
sociedade espera. Com a de-
dicação e a experiência que 
esses deputados têm, sem 
dúvida teremos uma missão 
exitosa”, afirmou.

“Agora, temos que ter uma 
participação efetiva na ques-
tão da fiscalização e, por isso, 
estamos acatando pedido de 
CPI”, enfatizou.

O trabalho, segundo o 
presidente, será feito em 
conjunto com outras insti-
tuições, como o Ministério 

é derivada do Projeto de Lei 
3.676/16, de autoria da Co-
missão Extraordinária das 
Barragens, criada pela As-
sembleia em decorrência do 
rompimento da barragem de 
Fundão, da empresa Samar-
co, em Mariana (Região Cen-
tral), em novembro de 2015. 

O deputado Agostinho Patrus 
lembrou a aprovação recente 
de nova legislação sobre o 
tema, com regras mais rígidas 
sobre a segurança das barra-
gens e o fim das barragens 
com alteamento a montante, 
como a de Brumadinho.

A Lei 23.291, de 2019, 
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Deputados e policiais cobram punição de  
responsáveis pela tragédia em Brumadinho

Ricardo Barbosa

Comissão recebeu policiais para tratar das investigações sobre a tragédia

CCJ inicia análise de PL sobre combustíveis

Votação de parecer sobre PL 1.840/15 ficou para próxima reunião da CCJ

Luiz Santana

cometidas, durante o prazo 
de 90 dias.
Escola – Na Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, foram ou-
vidas profissionais da Escola 
Domingos Sávio, de educa-
ção especial no ensino funda-
mental, em Belo Horizonte. 
Elas vieram esclarecer o teor 
de texto que circulou pela in-
ternet que teria sugerido o 
fechamento da unidade por 
falta de alunos.

Conforme informações, a  
escola não será fechada e 
tem recebido, inclusive, de-
mandas da comunidade para 
que implante outras frentes 
de atuação. Requerimento pa-
ra visita à escola, do deputa-
do Duarte Bechir (PSD), foi 
aprovado pela comissão.

disse que, embora apoie me-
didas para combater a adulte-
ração de combustíveis, tecni-
camente é a União que pode 
legislar sobre a matéria.

De autoria da deputada 
Rosângela Reis (Pros), o pro-
jeto estabelece que os pos-
tos de combustíveis localiza-
dos no Estado autuados por 
adulteração em suas bombas 
ou nos combustíveis comer-
cializados ficarão sujeitos a 
multa de R$ 25 mil, dobrada 
em caso de reincidência, que 
também causaria a perda do 
alvará de funcionamento do 
estabelecimento.

Nos postos de combustí-
veis autuados por adultera-
ção, será colado adesivo na 
bomba, alertando os consu-
midores das irregularidades 

(mais tempo para análise) 
apresentado pelo deputado 
Guilherme da Cunha (Novo).

Em reunião da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), o relator do projeto, 
deputado Bruno Engler (PSL), 

O Projeto de Lei (PL) 1.840/15, 
que dispõe sobre fiscalização 
dos postos de combustíveis 
no Estado, recebeu ontem 
parecer pela sua ilegalidade, 
que não chegou a ser votado, 
em razão de pedido de vista 

mentos são do início do sécu-
lo XX”, disse.

Nos corpos que não pu-
deram ser identificados por 
datiloscopia, os peritos utili-
zaram técnicas como DNA e 
odontologia legal. 

Para o trabalho, a Vale acer-
tou a doação para a corporação 
de insumos e equipamentos. 
No entanto, segundo o superin-
tende do Instituto Médico Legal 
(IML), Thales Barcelos, apenas 
30% do que foi combinado te-
riam sido efetivados.

e sete de busca e apreensão.
Bruno salientou que a 

barragem já dava, desde 2017, 
sinais de ruptura, o que de-
monstra o dolo eventual.
Identificação – De acordo com 
a diretora de identificação da 
Polícia Civil, Letícia Gamboge, 
uma das dificuldades na iden-
tificação dos corpos das víti-
mas é que o trabalho é artesa-
nal, já que as fichas datiloscó-
pias (de impressões digitais) 
disponíveis para a corporação 
são de papel. “Nossos equipa-

prisão de Peter Poppinga, di-
retor da Vale que, de acordo 
com o parlamentar, já estava 
envolvido no rompimento da 
barragem de Fundão, em Ma-
riana, em 2015.

Os deputados Delegado 
Heli Grilo (PSL) e Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) concordaram 
que agora é necessário res-
ponsabilizar os culpados. Já o 
deputado Bruno Engler (PSL) 
disse que é preciso pressio-
nar também o Poder Judiciá-
rio para que a responsabiliza-
ção seja efetiva.

A deputada Beatriz Cer-
queira (PT) frisou que, além 
das mortes causadas pelo 
rompimento em Brumadinho, 
os prejuízos com o vazamento 
da lama de rejeitos vão perdu-
rar no meio ambiente.
Investigação – O chefe do De-
partamento Estadual de In-
vestigação de Crimes Contra 
o Meio Ambiente da Polícia 
Civil, Bruno Cabral, informou 
que já foram realizadas 59 oi-
tivas. A Polícia Civil também 
já teria cumprido oito man-
dados de prisão temporária 

A necessidade de punição cri-
minal dos responsáveis pelo 
rompimento da barragem 
de rejeitos em Brumadinho 
(RMBH), além da precariedade 
dos equipamentos disponíveis 
para identificação de vítimas 
e o descumprimento da Vale 
no fornecimento de insumos 
para a perícia. Esses foram os 
principais assuntos discutidos 
ontem, em audiência da Co-
missão de Segurança Pública.

O chefe da Polícia Civil, 
Wagner Pinto de Souza, res-
saltou que, após a análise das 
causas da tragédia, é preciso 
identificar os responsáveis e, 
inclusive, alcançar os mem-
bros da alta cúpula da Vale que 
tenham algum envolvimento.

Para o deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), já foi com-
provado o “dolo eventual”, 
caracterizado pelo fato de o 
agente, mesmo sem desejar 
o resultado do crime, assumir 
seu risco. O parlamentar refor-
çou que é preciso punir tam-
bém os dirigentes da empresa.

Nesse sentido, o deputa-
do João Leite (PSDB) cobrou a 
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Mineração
O deputado Professor Irineu 
(PSL) destacou que protocolou 
requerimento solicitando pro-
vidências ao governador para 
a alteração da composição da 
Câmara Técnica Especializada 
de Atividades Minerárias. Ele 
defendeu que a instância, uma 
das responsáveis pela conces-
são de licenças à mineração e 

que hoje tem seis represen-
tantes do poder público e qua-
tro da sociedade civil, passe 
a ser composta por cinco de 
cada setor. Na sua avaliação, a 
atual composição privilegia a 
iniciativa privada, pois gover-
no e entidades patronais têm 
maioria. Segundo o deputado, 
Minas produz quase um terço 
do minério brasileiro e recolhe 

metade dos royalties da mi-
neração no País. Ele ressalvou 
que esses números não po-
dem ficar acima das pessoas. 
“Não se pode sair liberando 
licença tão facilmente para a 
mineração”, alegou. Em apar-
te, o deputado Cristiano Silvei-
ra (PT) solicitou providências 
do governo para duas escolas 
estaduais de São João del-Rei.

Esporte
Em tom de comemoração, o 
deputado João Leite (PSDB) di-
vulgou dados dos Jogos Escola-
res de Minas Gerais (Jemg). De 
acordo com o parlamentar, na 
última edição, em 2018, 835 
municípios mineiros partici-
param, perfazendo 98,36% do 
total. “Em 2003, eram pouco 
mais de 50”, lembrou João Lei-

te, aproveitando para parabe-
nizar o deputado Carlos Henri-
que (PRB), que foi secretário de 
Estado de Esporte na gestão de 
Fernando Pimentel. Em apar-
te, Carlos Henrique agradeceu 
e disse que o esporte ajuda a 
reduzir a evasão escolar. Ele 
também destacou a ampliação 
dos Jogos do Interior de Mi-
nas Gerais (Jimi), que já conta 

com 300 municípios. Em outro 
momento, João Leite ressaltou 
que também esteve à frente 
da pasta, sendo o idealizador 
dos programas Campos de Luz, 
que iluminou mais de mil cam-
pos de futebol no Estado, e do 
Minas Olímpica, que ofereceu 
apoio para atletas para que 
pudessem competir em olim-
píadas escolares.Fo
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SOLENIDADE

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto 1/19

Do ex-governador Fernando Pimentel. Veto Total à Proposição de Lei 
24.085, que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardado-
res e lavadores de veículos no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto 2/19
Do ex-governador Fernando Pimentel. Veto Parcial à Proposição de Lei 
nº 24.238, que promove mudanças na legislação tributária do Estado. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 3/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.158, 
que dispõe sobre as associações de socorro mútuo. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

Veto 4/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.161, 
que altera o artigo 2º da Lei 14.171, de 2002, a qual cria o Instituto 
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene). 
 Discussão em turno único (faixa constitucional)

Cerimônia marca promulgação da EC 99

Matéria foi aprovada em fevereiro pelo Plenário da Assembleia

 Daniel Protzer / Arquivo ALMG

que os secretários de Estado, 
dirigentes da administração 
indireta e titulares dos órgãos 
diretamente subordinados ao  
governador comparecerão, 
quadrimestralmente, às co-
missões permanentes da As-
sembleia para prestarem in-
formações sobre a gestão das 
suas respectivas pastas.

Assegura, ainda, que sem-
pre que a ALMG ou alguma 
comissão julgar necessário, 
poderá convocar esses titu-
lares para prestarem infor-
mações. Nas duas situações, 
os agentes públicos poderão 
ser responsabilizados caso 
deixem de comparecer sem 
justificativa.

A matéria foi aprovada 
pelo Plenário, em 2º turno, no 
último dia 27 de fevereiro. 

secretários de Estado presta-
rem contas de seus atos na 
ALMG, quadrimestralmente, 
ou sempre que forem convo-
cados para tanto.

A emenda está em sinto-
nia com as diretrizes da nova 
Mesa da Assembleia de refor-
çar um dos pilares de atuação 
do Legislativo, que é justa-
mente o de fiscalizar o Poder 
Executivo. A isso se somam 
as funções de criar leis e de 
representar os interesses dos 
cidadãos mineiros.

A norma teve origem na 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 9/19, da qual o 
presidente Agostinho Patrus 
foi o primeiro signatário.
Convocação – A Emenda al-
tera o artigo 54 da Constitui-
ção Estadual, para determinar 

com a presença do presiden-
te do Parlamento mineiro, de-
putado Agostinho Patrus (PV). 
Em linhas gerais, a proposição 
estabelece a obrigação de os 

Uma solenidade vai marcar 
hoje a promulgação da Emen-
da à Constituição 99, de 2019, 
na Assembleia. A reunião será 
às 10 horas, no Salão Nobre, 
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Veto 5/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.195, 
que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DEER-MG) a doar ao Estado imóvel situado na mar-
gem da BR-32, que liga os municípios de Machado e Poços de Caldas. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 6/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.200, 
que dispõe sobre resposta a solicitação dirigida a órgãos da adminis-
tração direta e indireta do Poder Executivo. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto 7/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.201, 
a qual determina que os veículos destinados ao serviço de segu-
rança e saúde públicas do Estado sejam equipados com dispositivo 
que permita sua geolocalização. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto 8/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.208, 
que acrescenta o artigo 2º-A à Lei 21.735, de 2015, a qual dispõe sobre 
a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua 
atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto 9/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.152, 
que estabelece diretrizes para a implementação de ações de preven-
ção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados 
nas escolas das redes pública e privada de ensino no Estado. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto 10/19
Do governador Romeu Zema. Veto Total à Proposição de Lei 24.230, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermerca-
dos, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres identifica-
rem, de forma destacada, produtos da agricultura familiar. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

 0h Sala de Imprensa – Cobertura da tragédia em Brumadinho
 0h30 Segunda Musical – Quarteto Brasileiro e Igor de Oliveira
 1h Panorama  – Mulheres na ciência
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(13/12/2018) – Apresentação do relatório final de atividades
 4h Comissão de Participação Popular (11/12/2018) – debate 

regulamentação do passe livre para idosos
 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Centro de Reconhecimento de Paternidade
 7h Zás – Grupo Teatro Andante: Receitas para não Morrer de Amor
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Mulheres na ciência
 9h Assembleia ao Vivo / Comissões 
 12h Memória e Poder – escritora e poeta Conceição Evaristo

 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 Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Cobertura da tragédia em Brumadinho
 20h05 Palestra – Participação feminina na política, com Polianna 

Pereira dos Santos
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

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

cutir e votar proposições que dispensam Plenário
9h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 4.247/17 (1º turno), do deputado Léo Portela, que 
institui o programa Escola sem Partido no sistema estadual de ensino

10 horas
• Cerimônia de comemoração da promulgação da Emenda à Constituição 

99/19 (Salão Nobre) 
• Comissão de Saúde (Auditório SE) – debater, com a presença de convida-

dos, o uso do canabidiol no tratamento de epilepsias de difícil controle. 
Requerimento: deputado Alencar da Silveira Jr.

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discu-
tir e votar pareceres sobre dois projetos sujeitos ao Plenário, entre os quais 
o PL 2.518/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe 
sobre a abertura de serviços de renovação, adição e mudança na carteira 
nacional de habilitação de profissionais das forças de segurança que desem-
penham as funções de motorista e motociclista no serviço policial militar. 

10h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
11h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

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

nho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14h50

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

15h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Auditório SE) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar parece-
res sobre 12 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 136/19 (1º 
turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que autoriza os cartórios compe-
tentes a emitir certidão de nascimento com a inserção do gênero X 

19h30
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Nova Lima) 

– debater, com a presença de convidados, o risco de rompimento das bar-
ragens B3/B4 da Mina Mar Azul e da barragem Vargem Grande, adminis-
tradas pela Vale. Requerimento: deputado Professor Wendel Mesquista

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
Luíza Homen Oliveira
Secretária-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: Rafael Pires (GPCV)
Diagramação: Clarice Maia (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

ORDEM DO DIA (cont.)


