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G1
Título: Governo de Minas recomenda que mais cidades não usem água do rio Paraopeba

Editoria: Jornal Nacional
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Sinais do rejeito de minério chegaram à cidade de Papagaios, na região central de Minas. A contaminação já avançou
250 quilômetros no rio Paraopeba, prejudicando 16 municípios desde Brumadinho.
O governo de Minas Gerais recomendou a mais cidades que não usem a água do rio Paraopeba, contaminado com
metais pesados depois do rompimento da barragem de Brumadinho.

Sinais do rejeito de minério chegaram à cidade de Papagaios, na região central de Minas. A contaminação já avançou
250 quilômetros no rio Paraopeba, prejudicando 16 municípios desde Brumadinho. As autoridades de saúde
recomendam que não se use a água para nenhuma finalidade.

Em Pompéu, o índice de turbidez, que mede a qualidade da água, aumentou quatro vezes num período de 24 horas.
Amostras indicaram a presença de metais pesados acima do limite permitido pela lei ambiental.

Desde a tragédia de Brumadinho, ambientalistas aumentaram a pressão sobre a Assembleia Legislativa  de Minas,
cobrando uma lei específica sobre segurança de barragens. A resposta veio quase um mês depois do rompimento do
reservatório da Vale, com a aprovação de um projeto que aumenta o rigor do licenciamento ambiental e da fiscalização.

O texto só recebeu votos a favor e agora depende da sanção do governador Romeu Zema, do Novo. Se virar lei, a
proposta vai proibir as barragens a montante, do mesmo tipo das que se romperam em Brumadinho e Mariana, e não
poderá mais haver esse tipo de construção em áreas onde comunidades estejam na área de inundação.

"É um grande ganho para Minas Gerais. E principalmente a garantia de ter mais segurança tanto no processo de novos
empreendimentos como na desativação dos que já existem", afirma Joceli Andreoli, do Movimento dos Atingidos por
Barragens.

Em Araxá, no centro-oeste do estado, uma fábrica de fertilizantes declarou situação de emergência na barragem de
rejeitos B1B4, porque auditores não emitiram o laudo de estabilidade. As operações foram paralisadas e, segundo a
empresa, não há risco iminente e nem moradores em área de inundação.

As equipes que buscam desaparecidos em Brumadinho concentram o trabalho no almoxarifado e na área
administrativa da mina. A ajuda dos cães farejadores tem sido intensificada nessa fase. São 133 pessoas
desaparecidas. O IML identificou 177 corpos até agora.

Na segunda-feira (18), a Agência Nacional de Mineração já havia aprovado uma resolução que determina a
desativação, em todo o país, de barragens construídas pelo método de alteamento a montante, como a que se rompeu
em Brumadinho.
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Itatiaia
Título: Arquidiocese de BH trava batalha contra mineração na Serra da Piedade - 16h39

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Ontem, o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais aprovou a volta das atividades na Serra da Piedade em
Caeté. A Arquidiocese de BH trava uma verdadeira batalha e pode até acionar o Papa Francisco. Eustáquio Ramos
comenta que a ALMG deu exemplo ontem após a aprovação do projeto de segurança nas barragens. Entrevista: Dom
Walmor de Oliveira Azevedo (Arcebispo de Belo Horizonte)
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Rádio CBN
Título: Aprovado projeto de segurança de barragens - 10H40

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  mineiros aprovaram em segundo turno o projeto Mar de Lama Nunca Mais. O texto endurece o processo
de licenciamento desses empreendimentos, além de proibir barragens a montante e novos alteamentos. A proposta
tramita na casa ha pelo  menos três anos e voltou a ser discutida após a tragédia da Vale, em Brumadinho. Os 65
parlamentares votaram a favor do projeto apresentado pelo deputado João Magalhães  (MDB). Texto aprovado será
encaminhado para sanção do governador Romeu Zema (Novo) Entrevista: Maria Teresa Corujo (ambientalista); Joceli
Andreoli (membro do Movimento de Atingidos por Barragens); João Vitor Xavier (deputado estadual - PSDB)
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Rádio CBN
Título: Assessor do deputado Professor Irineu é exonerado da ALMG - 10h37

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Suspeitas de repasses de recursos para candidatas laranjas para candidatas do PSL em Minas. Um dos assessores
envolvidos no esquema, ex-assessor do Ministro Marcelo Álvaro Antônio (PSL) foi exonerado da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais. O desligamento foi feito menos de 20 dias depois que ele assumiu o cargo de assessor
do deputado estadual, Professor Irineu do PSL.
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Minas 1
Título: ALMG aprova por unanimidade projeto que endurece regras para barragens

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Somente após pressão, depois do desastre em Brumadinho, a nova regra conseguiu parecer favorável
Os 65 deputados  presentes em sessão extraordinária colocaram nas mãos do governador Romeu Zema a decisão

de sancionar a nova regra

Foi aprovado nesta sexta-feira (22) em segundo turno na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), o Projeto
de Lei (PL) 3.676/2016, que determina medidas mais rígidas para a realização da mineração no Estado. Por
unanimidade, os 65 deputados  presentes em sessão extraordinária colocaram nas mãos do governador Romeu
Zema (Novo) a decisão de sancionar a nova regra, que por várias vezes entrou e saiu da pauta, mas que somente após
pressão, depois do desastre em Brumadinho, conseguiu parecer favorável.

Entre os principais pontos da proposta, de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens , está a proibição da
instalação de barragens no sistema a montante - mesmo tipo das estruturas que se romperam em Mariana, em 2015, e
Brumadinho.

O texto aprovado em plenário passou a incluir todo o conteúdo do projeto que ficou conhecido como "Mar de Lama
Nunca Mais", assinado por mais de 60 mil pessoas, logo após a rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana. A
proposta prevê ainda a proibição da concessão de licenças para instalação, ampliação ou alteamento de barragens que
tenham comunidades nas zonas de autossalvamento, aquelas que poderão ser inundadas em um prazo de 30 minutos
ou estão entre 10 km e 25 km das represas.

Se sancionada pelo governador, a norma ainda impõe às mineradoras um prazo de até 90 dias para que elas
apresentem um cronograma de substituição de tecnologia em barragens a montante.

Debates.A proposta foi aprovada na Casa, depois de uma semana de muitas polêmicas a respeito do projeto. O
deputado João Vítor  Xavier (PSDB), um dos autores do Mar de Lama Nunca Mais, desenvolvido com ajuda do
Ministério Público de Minas Gerais e de especialistas comemorou. "É um alívio saber que o dever está cumprido.
Esperamos que essas regras sejam suficientes. Antes, elas (mineradoras) faziam tudo da forma que queriam", afirmou
o parlamentar.

Ele disse ter uma expectativa positiva com relação à sanção, pelo governador, do texto, classificado por ele como "de
vontade popular". "Eu tenho certeza de que ele (Romeu Zema) terá a sensibilidade de ouvir a voz do Estado",
ressaltou.

Para Joceli Andreolli, membro do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a aprovação do texto é um avanço
importante, mas a regra possui lacunas. "Hoje foi aprovado um projeto bastante ousado no ponto de vista de garantir a
fiscalização do Estado, mas a população que já foi atingida está desprotegida. Ela está à mercê da boa vontade das
empresas privadas. Estamos sofrendo até hoje, em Mariana, por não haver seriedade e agilidade dos processos",
pontuou.

Vice-líder do governo na Assembleia, Guilherme da Cunha  (Novo), nega qualquer favorecimento ou troca de
vantagens do governo às mineradoras. "É um projeto muito completo. Nós apoiamos a instalação de uma CPI", disse.

Punição. O texto estabelece que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penas previstas na lei ambiental, sem
prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais.
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Minas 1
Título: Configuração e comando de comissões permanentes da Assembleia favorecem Zema

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Com maioria na Assembleia Legislativa , afinado com quase 70% da Casa, o governador Romeu Zema (Novo)
também conseguiu assegurar apoio nas mais importantes comissões  permanentes do Legislativo, que definiram
nesta semana os integrantes e presidentes. Até comissões  historicamente ligadas à bancada de esquerda, como
Direitos Humanos e Educação, têm presença de aliados fortes do governador.

Além de ter no presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  (PV), um braço direito no Legislativo, Zema conta com
o alicerce de uma bancada governista composta por 21 parlamentares de nove partidos. O Executivo ainda tem o apoio
eventual de pelo menos 30 deputados  de dois blocos independentes, podendo totalizar 51 aliados, contra 16
parlamentares da oposição.

Próximo ao governador e com experiência nos trâmites da Assembleia, o deputado João Magalhães  (MDB) foi
reeleito presidente da Comissão de Administração Pública , uma das mais importantes da Casa. O emedebista foi
fundamental na aprovação do PL 3.676/16, ao conseguir incluir sugestões do Executivo no PL, que endurece a
legislação ambiental do Estado.

"Até o momento, o governador tem se mostrado aberto e contribuído com os debates mais importantes. A comissão vai
ter papel importante, principalmente nas medidas de austeridade do Executivo", disse o emedebista.

Na Comissão de Constituição e Justiça , pela qual todos os projetos precisam passar para atestar a
constitucionalidade das propostas, o PSDB, partido de maior representatividade na bancada do governo, com sete
parlamentares, domina os trabalhos. O presidente eleito, Dalmo Ribeiro  (PSDB), tem boa relação com os colegas,
principalmente por ter sido o segundo secretário da Mesa Diretora na legislação passada.

Já a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária , fundamental nos debates sobre gastos e despesas,
será uma das únicas em que pode haver algum entrave para o governo. O deputado Virgílio Guimarães  (PT), crítico
da gestão Zema, foi eleito vice- presidente e assume os trabalhos na ausência de Hely Tarquínio (PV).

O petista diz que pretende "fiscalizar" o governo, mas não dificultar os trabalhos. "Sou um crítico, mas isso é bom para
o governo. Um dos debates já travados foi o da Lei Kandir, na primeira reunião", diz Virgílio.

Nas comissões  que normalmente são dominadas pela bancada de esquerda, a tendência é de ânimos acirrados.
Como presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia , a deputada Beatriz Cerqueira  (PT) acabou
entrando em embate com o deputado Coronel Sandro (PSL).

Na primeira reunião da comissão, o deputado do PSL chegou a dizer para a petista "ficar caladinha", suspendendo a
reunião por causa de debates sobre o projeto Escola Sem Partido - considerado inconstitucional pelo STF e que não
estava em pauta na comissão.

"Vou entrar com uma representação contra o deputado do PSL porque nós exigimos respeito. A posição dele foi de
silenciar a presidenta da comissão, que sou eu. Isso democracia nenhuma comporta", disse a deputada.

Grupo especial analisa projeto para sabatinar secretários

Além das 22 comissões permanentes da Assembleia Legislativa , os deputados  se organizaram e abriram a
primeira Comissão Especial  da Casa nesta legislatura, formada no último dia 19 para analisar a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) número 9, que autoriza a Assembleia a sabatinar o alto escalão do governo periodicamente.
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De autoria do deputado Agostinho Patrus (PV), presidente  da Casa, a PEC 9 altera o artigo 54 da Constituição
Estadual, prevendo que a Assembleia possa convocar os secretários de governo e os dirigentes dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do poder público.

Pela proposta, os secretários e demais dirigentes de órgãos estratégicos serão convocados para reuniões
quadrimestrais. Em casos específicos, o projeto autoriza que o alto escalão do governo seja chamado a qualquer
momento, caso sejam necessários esclarecimentos sobre temas considerados urgentes.

Quem irá comandar os trabalhos da Comissão Especial é o deputado André Quintão  (PT), líder da oposição. Para
o petista, é importante ter o respaldo da legislação para fiscalizar periodicamente as ações da gestão Zema. "Será uma
comissão com caráter de informar ao povo sobre o andamento dos trabalhos no governo, em pastas importantes. Só
temos a ganhar com essa fiscalização periódica do secretariado", analisa Quintão.

A ideia está em sintonia com a proposta de governo de Romeu Zema (Novo) e, nos bastidores da Casa, o próprio
governador teria incentivado a PEC. "O governador tem dado prioridade aos processos de transparência e acredito que
essa PEC seja um reflexo disso, ainda que não tenha interferência do governo, claro. Mas é bom a Assembleia estar
alinhada com essa maneira de governar, claro", disse o deputado Guilherme Cunha (Novo), um dos três representantes
da legenda do governador na Casa.

A PEC número 9 recebeu parecer favorável do deputado Dalmo Ribeiro (PSDB), presidente da Comissão de
Constituição e Justiça  (CCJ), e está pronta para ser apreciada em primeiro turno no plenário. São necessários 3/5
dos deputados para aprovação - 47 votos.

Editoria de Arte /
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TV Globo
Título: Projeto de lei aprovado na Assembleia proíbe construção de barragens a montante entre

outras regras - 12h05
Editoria: MGTV 1ª ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Os deputados  de Minas Gerais aprovaram ontem por unanimidade o projeto de lei que endurece as regras para a
mineração no estado, entre as mudanças está a proibição de construção de barragens a montante, que era o tipo de
barragem que se rompeu em Brumadinho e em Mariana. O novo projeto de lei foi aprovado um mês depois da tragédia
que deixou 177 mortos. Uma vigília na Igreja de São José, centro de Belo Horizonte, reuniu dezenas de fiéis. Índios de
uma aldeia as margens do Rio Paraopeba, afetado pelos rejeitos, participaram do ato público. Entrevista: Andressa
Lanchotti- promotora de justiça, Joceli Andreoli-  Movimento Atingidos por Barragens, João Vitor  Xavier- deputado
estadual.
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Inconfidência AM
Título: Notícias do Legislativo - 08h

Editoria: Repórter ALMG
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

A discussão sobre as medidas que tornam mais rígidas as regras sobre segurança de barragens em Minas dominam a
pauta do legislativo. A discussão da proposta começou na Comissão de Administração Pública . Em uma semana
de muita conversa e discussão a Assembleia Legislativa  debateu o projeto de lei também com representantes do
Ministério Público e dezenas de entidades ligadas ao meio ambiente. Entrevista: Maria Tereza Corujo- ambientalista,
João Magalhães - deputado estadual, Ávimar da Asa- prefeito de Brumadinho, Alencar da Silveira- deputado, Inácio
Franco - PV.

impresso em 04/03/2019 às 11:51 12 de 307

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/1054339/20190223_110050-20190223_110750.mp3?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1558716206&Signature=fcMla3AyE9vG4ghtoF%2B9bevSZWk%3D
http://www.interclip.com.br/


Band
Título: Projeto de lei é aprovado na Assembleia - 09h02

Editoria: Band News Edição de Sábado
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Vai a sanção do governador de Minas Romeu Zema o projeto de lei que prevê medidas mais rígidas para o
licenciamento ambiental da atividades de mineração no estado, o texto foi aprovado ontem por unanimidade na
Assembleia de Minas  e inclui quase na totalidade as propostas do projeto de iniciativa popular conhecido como Mar
de Lama Nunca Mais, elaborado após a tragédia de Mariana.  Também nessa sexta-feira o Conselho Nacional de
Política Ambiental aprova a retomada da mineração em um dos cartões postais do estado,  a Serra da Piedade. o local
fica em Caeté e abriga o Santuário de Nossa Senhora da Piedade.
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Band
Título: Ouvinte pergunta sobre posicionamento da Arquidiocese quanto a autorização da retomada

de atividades minerárias na Serra da Piedade - 09h41
Editoria: Band News Edição de Sábado

Assunto: ALMG
Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Ouvinte Priscila mandou mensagem falando sobre a autorização para que seja retomada a atividade mineraria na Serra
da Piedade. Ela pergunta o que a Arquidiocese de BH falou sobre isso. Apresentador diz que a Arquidiocese emitiu
uma nota muito dura, se posicionando de forma contraria a tudo isso. Apresentado lê parte da nota da Arquidiocese. A
Arquidiocese diz que essa decisão causa perplexidade, mas fala ter esperança e confiança que permanece e se renova
com gesto efetivo de valor da Assembleia do estado, que de modo unanime aprovou ontem mesmo novas regras para
o licenciamento  de barragens.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Clima de palanque tem tomado espaço que deveria ser utilizado para discussão de projetos-

07h01
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

O clima de palanque tem tomado espaço que deveria ser utilizado para discussão de projetos, o ano legislativo mal
começou e a disputa entre partidos da esquerda e da direita está impedindo o andamento de muitos trabalhos. O clima
polarizado que marcou as eleições de 2018 parece não ter chegado ao fim e tem feito parte dos trabalhos na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Discussões entre deputados  de direita e de esquerda tomam conta do
plenário. Uma das proposições que devem trazer polêmica para a casa é a chamada Escola sem Partido de autoria do
deputado estadual Léo Portela do PR. Na última sessão que aconteceu nesta quinta-feira o Coronel Sandro  do
PSL chegou a dizer para que a presidente do colegiado Beatriz Cerqueira   do PT ficasse caladinha enquanto ele
estivesse falando. Entrevista: Léo Portela - deputado estadual, Beatriz Cerqueira - deputada estadual, Professor
Cléiton- DC membro da Comissão de Educação.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Assembleia aprova projeto de lei que endurece regras de instalação de barragens -06h53

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputados  aprovam projeto de lei que endurece  regras para a
instalação de barragens, o texto recebeu o apoio de todos os parlamentares presentes na reunião. Foi aprovado nesta
sexta-feira em segundo turno na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais o projeto de lei que determina medias mais
rígidas pela mineração no estado.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Manifestação de servidores do estado cobra salários em dia e provoca caos na região norte

- 06H12
Editoria: Super N - Primeiras Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Manifestação de servidores do estado cobra salários em dia e provoca caos na região norte de Belo Horizonte. Agentes
de Segurança chegaram a fechar a MG 10, rodovia de acesso ao aeroporto de Confins. Sem resposta do governador
Romeu Zema eles ameaçam cruzar os braços durante o carnaval. Após um dia de protestos policias civis, militares,
bombeiros, agentes socioeducativos e penitenciários rejeitaram uma proposta do estado para o pagamento em maio de
80% do 13 ª salário. Além disso os agentes de segurança querem manter os atos e ameaçam até cruzar os braços
durante o carnaval na próxima semana. Um dos lideres do movimento Coronel Domingos Sávio de Mendonça afirmou
que até o momento que esteve envolvido mais ativamente nas manifestação foram militares da reserva. Coronel diz
que se fosse a mesma regra para todos como juízes, promotores e Assembleia não estariam reclamando. Entrevista:
Coronel Domingos Sávio- líder do movimento.
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R7
Título: Assembleia aprova projeto que endurece lei de barragens em MG

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Proposta foi enviada aos deputados da Assembleia Legislativa  do Estado em 2016, após o rompimento da
barragem da Samarco, em Mariana (MG)
A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais aprovou, nesta sexta-feira (22), o projeto de lei 3.676/16, que torna mais
rígida o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. A ação foi proposta em 2016, após a tragédia
de Mariana, a 110 km de BH, que matou 19 pessoas.

A proposta é fruto de uma iniciativa popular conhecida como "Mar de Lama Nunca Mais", que teve o reuniu assinaturas
de cerca de 57 mil pessoas. Desde a tragédia da Vale em Brumadinho, na Grande BH, no último dia 25, os deputados
mineiros se mobilizaram para acelerar a avaliação do projeto.

Segundo a ALMG, o texto aprovado o texto atende quase totalmente as propostas contidas no PL 3.695/16 e no PL
5.316/18, do deputado João Vitor Xavier (PSDB), que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens.

O projeto determina que a política estadual será implementada de forma articulada com a Política Nacional de
Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, e com as Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente.

O documento também prevê que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais são de
responsabilidade dos órgãos e entidades do Sisema (Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos),
devendo ser realizados de forma articulada com a PNSB.

As regras valem para barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos
industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de mineração.
Para entrar em vigor, o projeto segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo).

A proposta também determina:
Descaracterização (desmonte) das barragens inativas feitas sob alteamento a montante;

Barragens a montante ativas deverão migrar para tecnologia alternativa em até três anos;
Proibição da construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem que apresentem comunidade na chamada

zona de autossalvamento.

Imagens aéreas mostram antes e depois de área atingida por lama em Brumadinho:
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Título: Deputados com imóvel em BH não receberão auxílio
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Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

A partir de março, deputados  que possuem casa em Belo Horizonte, ou que tenham sido proprietários de imóveis na
capital em 2018, não receberão auxílio-moradia. A medida, publicada neste sábado (23), consta na Deliberação da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) nº 2.701. A norma é uma adequação da
concessão do benefício às novas regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nesta semana, o Hoje em Dia
mostrou que a economia com o fim do auxílio pode chegar perto de R$ 2 milhões por ano.

Na medida publicada neste sábado, a Mesa Diretora estabelece ainda que o benefício não pode ser recebido por
deputados  cujos cônjuges ou companheiros sejam proprietários de imóveis na capital ou recebam ajuda de custo para
moradia ou auxílio-moradia de órgão de administração pública.

Sendo assim, o reembolso só será feito ao parlamentar que gastar e comprovar com aluguel ou hospedagem na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Despesas, como impostos e taxas de condomínio, não poderão ser
ressarcidas, de acordo com a deliberação.

Atualmente, o parlamentar tem direito a requerer R$ 4.377,73 - valor mais de quatro vezes superior ao salário mínimo,
que é de R$ 998 - de auxílio-moradia, conforme critério adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela
Procuradoria Geral da República (PGR). Mas, por decisão do próprio CNJ, quem tem imóvel residencial na cidade onde
trabalha não tem direito ao benefício, regra que teria que ser seguida pelo Legislativo mineiro.

Mesmo com uma economia irrisória perto do orçamento previsto para a Assembleia em 2019, que é de R$ 1,64 bilhão,
deputados  que defendem o fim do auxílio pregam a medida como necessária, tendo em vista o atual cenário
econômico do país.

(*Com Lucas Borges)
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O deputado estadual José Guilherme eleito pelo PRP para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa  é pai do
deputado federal Marcelo Aro, presidente  Nacional do PHS, mas afirma que terá um mandato independente em
relação ao do filho. É a favor da reforma da previdência dos servidores públicos estaduais de privatizações analisando
caso a caso e a principio do projeto Escola sem Partido. Depois da campanha foi alvo de uma ação do Ministério
Público que pediu a cassação do mandato alegando que a campanha tinha recebido recursos  do partido do filho do
PHS, o que ele nega.
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Antes tarde do que nunca, Assembleia aprova projeto de lei que determina medidas mais rígidas para barragens.
Quase 3 anos e 5 meses depois do rompimento da barragem em Mariana, dois  desastres depois e após dezenas de
mortes, o primeiro projeto a ser votado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais neste ano foi o de segurança das
barragens aprovado por unanimidade pelos 65 deputados presentes na sessão plenária da Assembleia Legislativa
nesta sexta-feira. Cerca de 11 deputados faltaram, o presidente da casa não vota. Segundo o deputado João
Vitor Xavier do PSDB, o texto aprovado na Assembleia Legislativa   é mais rígido do que o proposto pelo Mar de
Lama Nunca Mais do Ministério Público e a partir do qual foi elaborada a lei. Estavam ausentes da sessão os
deputados Bráulio Braz do PTB, Sargento Rodrigues do PTB, Bruno Engler e Coronel Sandro do PSL,
Carlos Pimenta do PDT, delegado Eli Grilo do PSL , Doutor Wilson Batista do PSD, Fábio Avelar  do Avante, o
deputado Neilando Pimenta do Podemos, Virgílio Guimarães do PT e Zé Reis  do PSD. Na Assembleia a
informação é que os deputados  ligados a segurança pública estavam ausentes porque participaram de protesto da
segurança pública. Entrevista: João Vitor Xavier- deputado estadual, Júlio Grilo- superintendente do IBAMA, André
Quintão - deputado PT , Guilherme da Cunha - deputado estadual Partido Novo, Juceli Andreoli- Movimento dos
Atingidos por Barragens.
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Policiais e outras forças de segurança pública aumentam a pressão contra o governador, eles não aceitaram a forma
proposta para o pagamento do 13ª salário do ano passado. Os servidores da segurança pública estão analisando a
nova proposta para o pagamento do 13ª feito pelo governo do estado através do governador Romeu Zema, mas as
entidades de classe a princípio não aprovaram a proposta. O governador Zema apresentou a sugestão do pagamento
de 80% do 13ª até maio e o restante em junho. Entrevista: Sargento Rodrigues  - deputado estadual, Léo Mota-
deputado federal.
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Os consumidores terão uma boa oportunidade de negociação de dívidas com bancos em Belo Horizonte  o evento será
durante a semana do consumidor que acontece de 11 a 15 de março deste ano. Para essa semana os Procons da
Assembleia e da Prefeitura de Belo Horizonte convidaram as principais instituições financeiras do país Santander, Itaú,
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e BMG. Para participar das negociações os consumidores
deverão se cadastrar até o dia 28 de fevereiro.
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Projeto de segurança das barragens mais rígido é aprovado pelos deputados  mineiros, esse projeto agora vai a
sanção do governador Romeu Zema. Quase 3 anos e 5 meses depois do rompimento da barragem em Mariana, dois
desastres depois e após dezenas de mortes, o primeiro projeto a ser votado na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais neste ano foi o de segurança das barragens aprovado por unanimidade pelos 65 deputados  presentes na
sessão plenária da Assembleia Legislativa nesta sexta-feira. Cerca de 11 deputados faltaram, o presidente  da
casa não vota. Segundo o deputado João Vitor Xavier do PSDB,o texto aprovado na Assembleia Legislativa   é
mais rígido do que o proposto pelo Mar de Lama Nunca Mais do Ministério Público e a partir do qual foi elaborada a lei.
Entrevista: João Vitor Xavier- deputado estadual.
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Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Por unanimidade, deputados  estaduais aprovam projeto de lei que impõe regras mais rígidas para licenciamento e
fiscalização de barragens. Falta apenas a sanção de Zema

A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) aprovou na noite de ontem, em segundo turno, o Projeto de Lei
3.676/16, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais. Os 65 deputados  presentes votaram por unanimidade a favor
da proposta, que agora depende da sanção do governador Romeu Zema (Novo). O PL impõe regras mais rígidas para
o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais. Entre as mudanças, está um capítulo
completo sobre a obrigatoriedade de descomissionamento das represas a montante inativas e migração para nova
tecnologia, no caso das ativas, em até três anos, uma das exigências da Agência Nacional de Mineração (ANM) em
resolução recente publicada no Diário Oficial da União. Apesar do avanço previsto no PL, movimentos ambientalistas
ainda se preocupam com dois pontos: a definição de um marco legal para as medidas compensatórias para municípios
atingidos, como Brumadinho e Mariana, e suas populações e como vão ocorrer as descaracterizações dos barramentos
semelhantes aos que se romperam em 2015 e neste ano.

Caso seja sancionada, a nova legislação, além de determinar o descomissionamento das estruturas a montante,
proibirá a construção de estruturas administrativas e profissionais na área de autossalvamento, isto é, a 10 quilômetros
a jusante de uma barragem. Se a lei tivesse sido aprovada quando foi apresentada, em 2016, a Vale não teria
refeitório, vestiário e escritórios instalados logo abaixo da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, a estrutura que se
rompeu em 25 de janeiro. Até agora, 177 corpos foram retirados da área do desastre, e 133 pessoas continuam
desaparecidas.

Uma terceira novidade é a determinação de que o Ministério Público seja obrigatoriamente informado "sobre a
ocorrência de infrações às disposições" da lei. Outra alteração é um tratamento diferenciado para barragens de
pequeno porte, a fim de não prejudicar empreendimentos menores, tais como alambiques e pocilgas.

O Mar de Lama Nunca Mais estava na Assembleia desde 2016, a partir do PL 3.695, de autoria do deputado João
Vítor Xavier (PSDB), mas a Comissão de Minas e Energia  o rejeitou. A proposta só entrou no projeto aprovado
ontem depois de um substitutivo da Comissão de Administração Pública , apresentado em audiência cercada de
polêmicas realizada na quinta-feira. Houve bate-boca entre ambientalistas e o deputado João Magalhães  (MDB), que
havia protocolado outro substitutivo, que não era visto com bons olhos pelo Ministério Público.

Para o presidente da Casa, Agostinho Patrus  (PV), a Assembleia serve de modelo ao aprovar a legislação. "Tenho
certeza que esse exemplo será seguido agora pelo Congresso Nacional", afirmou. A condução dele durante a sessão
foi motivo de elogios por parte da maioria dos parlamentares.

CRÍTICAS Apesar dos avanços, Joceli Andreolli, integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), alertou
para o que considera lacunas do projeto. De acordo com ele, o texto não estabelece um marco legal para aqueles que
já foram atingidos. "Essa população está desprotegida, à mercê da boa vontade das empresas privadas", analisou.
Ainda assim, Andreolli comemorou a aprovação do PL. "Hoje foi aprovado um projeto bastante ousado do ponto de
vista de garantir a fiscalização do estado", ressaltou.

Os descomissionamentos das barragens são outro item visto com preocupação pelos ambientalistas. A Vale, por
exemplo, tem um planejamento para descaracterizar 10 reservatórios de rejeitos no estado, incluindo a estrutura que
ruiu em Brumadinho. "A gente não conhece um projeto de descomissionamento 100% seguro. Isso pode ser um
problema. Temos, de maneira coletiva, que pensar nisso. Trabalhar e construir essa complementação", destacou a
ambientalista Maria Teresa Corujo, que deu o único voto contra o licenciamento da descaracterização da barragem de
Brumadinho, que teve, naquela sessão, seu nível de risco rebaixado de seis para quatro.
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De acordo com o deputado João Vítor  Xavier (PSDB), a observação feita pelo MAB faz sentido, mas não faz parte do
escopo do projeto Mar de Lama Nunca Mais. "Uma coisa é uma lei sobre segurança de fabricação de automóvel. Outra
é uma legislação que garanta o direito do consumidor de automóvel", comparou o parlamentar.
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Com maioria na Assembleia Legislativa , afinado com quase 70% da Casa, o governador Romeu Zema (Novo)
também conseguiu assegurar apoio nas mais importantes comissões  permanentes do Legislativo, que definiram
nesta semana os integrantes e presidentes. Até comissões  historicamente ligadas à bancada de esquerda, como
Direitos Humanos e Educação, têm presença de aliados fortes do governador.

Além de ter no presidente da Assembleia, Agostinho Patrus  (PV), um braço direito no Legislativo, Zema conta com
o alicerce de uma bancada governista composta por 21 parlamentares de nove partidos. O Executivo ainda tem o apoio
eventual de pelo menos 30 deputados  de dois blocos independentes, podendo totalizar 51 aliados, contra 16
parlamentares da oposição.

Próximo ao governador e com experiência nos trâmites da Assembleia, o deputado João Magalhães  (MDB) foi
reeleito presidente da Comissão de Administração Pública , uma das mais importantes da Casa. O emedebista foi
fundamental na aprovação do PL 3.676/16, ao conseguir incluir sugestões do Executivo no PL, que endurece a
legislação ambiental do Estado.

"Até o momento, o governador tem se mostrado aberto e contribuído com os debates mais importantes. A comissão vai
ter papel importante, principalmente nas medidas de austeridade do Executivo", disse o emedebista.

Na Comissão de Constituição e Justiça , pela qual todos os projetos precisam passar para atestar a
constitucionalidade das propostas, o PSDB, partido de maior representatividade na bancada do governo, com sete
parlamentares, domina os trabalhos. O presidente eleito, Dalmo Ribeiro  (PSDB), tem boa relação com os colegas,
principalmente por ter sido o segundo secretário da Mesa Diretora na legislação passada.

Já a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária , fundamental nos debates sobre gastos e despesas,
será uma das únicas em que pode haver algum entrave para o governo. O deputado Virgílio Guimarães  (PT), crítico
da gestão Zema, foi eleito vice- presidente e assume os trabalhos na ausência de Hely Tarquínio (PV).

O petista diz que pretende "fiscalizar" o governo, mas não dificultar os trabalhos. "Sou um crítico, mas isso é bom para
o governo. Um dos debates já travados foi o da Lei Kandir, na primeira reunião", diz Virgílio.

Nas comissões  que normalmente são dominadas pela bancada de esquerda, a tendência é de ânimos acirrados.
Como presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia , a deputada Beatriz Cerqueira  (PT) acabou
entrando em embate com o deputado Coronel Sandro (PSL).

Na primeira reunião da comissão, o deputado do PSL chegou a dizer para a petista "ficar caladinha", suspendendo a
reunião por causa de debates sobre o projeto Escola Sem Partido - considerado inconstitucional pelo STF e que não
estava em pauta na comissão.

"Vou entrar com uma representação contra o deputado do PSL porque nós exigimos respeito. A posição dele foi de
silenciar a presidenta da comissão, que sou eu. Isso democracia nenhuma comporta", disse a deputada.

Grupo especial analisa projeto para sabatinar secretários

Além das 22 comissões permanentes da Assembleia Legislativa , os deputados  se organizaram e abriram a
primeira Comissão Especial  da Casa nesta legislatura, formada no último dia 19 para analisar a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) número 9, que autoriza a Assembleia a sabatinar o alto escalão do governo periodicamente.
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De autoria do deputado Agostinho Patrus (PV), presidente  da Casa, a PEC 9 altera o artigo 54 da Constituição
Estadual, prevendo que a Assembleia possa convocar os secretários de governo e os dirigentes dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do poder público.

Pela proposta, os secretários e demais dirigentes de órgãos estratégicos serão convocados para reuniões
quadrimestrais. Em casos específicos, o projeto autoriza que o alto escalão do governo seja chamado a qualquer
momento, caso sejam necessários esclarecimentos sobre temas considerados urgentes.

Quem irá comandar os trabalhos da Comissão Especial é o deputado André Quintão  (PT), líder da oposição. Para
o petista, é importante ter o respaldo da legislação para fiscalizar periodicamente as ações da gestão Zema. "Será uma
comissão com caráter de informar ao povo sobre o andamento dos trabalhos no governo, em pastas importantes. Só
temos a ganhar com essa fiscalização periódica do secretariado", analisa Quintão.

A ideia está em sintonia com a proposta de governo de Romeu Zema (Novo) e, nos bastidores da Casa, o próprio
governador teria incentivado a PEC. "O governador tem dado prioridade aos processos de transparência e acredito que
essa PEC seja um reflexo disso, ainda que não tenha interferência do governo, claro. Mas é bom a Assembleia estar
alinhada com essa maneira de governar, claro", disse o deputado Guilherme Cunha (Novo), um dos três representantes
da legenda do governador na Casa.

A PEC número 9 recebeu parecer favorável do deputado Dalmo Ribeiro (PSDB), presidente da Comissão de
Constituição e Justiça  (CCJ), e está pronta para ser apreciada em primeiro turno no plenário. São necessários 3/5
dos deputados para aprovação - 47 votos.
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Legislatura mal começou e embate entre direita e esquerda já inviabilizou trabalho de comissão
O clima polarizado que marcou as eleições de 2018 parece não ter chegado ao fim e tem feito parte dos trabalhos na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Discussões entre deputados  de direita e de esquerda tomam
conta do plenário, mas os embates mais calorosos ocorreram em duas reuniões da Comissão de Educação, Ciência
e Tecnologia . Parlamentares têm apostado que essa situação pode prejudicar o resultado na área da educação, uma
vez que projetos distintos e polêmicos sobre o tema estão em pauta.

Uma dessas proposições, que já vem da legislatura passada, é a chamada "Escola Sem Partido", de autoria do
deputado estadual Léo Portela (PR). O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça  (CCJ) e ainda
precisa de parecer de outros colegiados antes de seguir para o plenário. O político acredita que, com a chegada de
deputados  de direita no Parlamento, a matéria tem mais chances de ser aprovada. Mas ele diz defender um debate
saudável.

"Hoje, lamentavelmente, vemos aqui um clima que muito se assemelha às redes sociais, e isso não pode acontecer.
Militância, partido político e campanha eleitoral já ficaram para trás", declarou Portela, lembrando que o governador
Romeu Zema, em agosto de 2018, disse apoiar essa ideia. Léo Portela  ainda conta que a sua ideia, de tirar o termo
"ideologia de gênero" do plano estadual de educação foi um dos motivos para ter dobrado sua votação, atingindo
93.895 votos.

As duas últimas reuniões da Comissão de Educação, uma para eleger o presidente  e outra para votar requerimentos,
foram marcadas por embates entre deputados  e até mesmo quem assistia na plateia. Os ânimos exaltados
ocorreram por defesas de projetos como Escola Sem Partido, o aumento de número de escolas cívico-militares no
Estado e até por defesa de causas nacionais, como o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ex- presidente Lula (PT).

Na última sessão, Coronel Sandro (PSL) chegou a dizer para que a presidente do colegiado, Beatriz Cerqueira
(PT), ficasse "caladinha" enquanto ele estivesse falando. Ela tinha pedido para que ele concentrasse sua fala no
encaminhamento do votos. A petista diz que o compromisso de comissão é de analisar todos os temas que chegam e
decidir por meio da votação, já que nenhum político tem o direito absoluto de impedir projetos de outros deputados .

"Eu espero que todos os projetos possam ser debatidos. É a ausência de debates que promovem falsas ideias. O
trabalho não é ficar em polarização, mas sim compreender os problemas das escolas e contribuir para que eles sejam
superados", diz Beatriz Cerqueira . Ela reafirma que trabalha para que se tenham resultados efetivos.

Professor Cleiton (DC), que também é membro da comissão, fala que ele e a população esperam que o meio-termo
seja encontrado. "Alguns já falaram para mim que vou ser a voz moderada do colegiado por ter muito tempo de sala de
aula e não trazer para o debate questões ideológicas, mas sim mais preocupação com a preservação dos profissionais
e a discussão mais ampla dos indicadores da educação de Minas que são preocupantes. E existem pautas mais
importantes do que essas polêmicas de polarização".
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