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Record
Título: Projeto de lei é sancionado depois de pressão popular - 19h22

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

O Governo de Minas sancionou hoje o projeto de lei 3.676, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais. Ele foi aprovado
na última sexta-feira pelos deputados da Assembleia Legislativa . Pelo projeto, a partir de agora, por exemplo, terá
que haver planejamento para fechar reservatórios construídos à montante e as barragens, antes de serem liberadas,
precisarão passar por licenças prévias de instalação e também de operação e por um estudo de impacto ambiental.
Menciona tumulto na Comissão de Administração Pública .
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Sou BH
Título: Atendimento no Procon-MG poderá ser feito pela internet

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Mudança vai eliminar o tempo de espera dos consumidores nas filas do órgão
A partir desta segunda-feira (20), os consumidores terão a opção de agendar atendimentos no Procon da Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) por meio do novo site da entidade que entrará no ar também nesta segunda. Os
próximos agendamentos começam a valer somente para consultas marcadas a partir de 3 de setembro.

O agendamento online vai facilitar a vida de quem precisa recorrer ao órgão. Com a nova ferramenta, os consumidores
que chegarem na hora marcada serão atendidos imediatamente. Até 31 de agosto, os consumidores continuarão sendo
atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Essa mudança é válida somente para a unidade do Procon Assembleia , que funciona na rua Martim de Carvalho, 94,
no bairro Santo Agostinho. Na unidade Casa do Consumidor (rua Goitacazes, 1.202, Barro Preto), os atendimentos
continuam sendo por ordem de chegada, com emissão de senha.

Passo a passo

Agendar o atendimento pela internet é simples: basta selecionar o tipo de reclamação, informar seus dados, escolher o
dia e horário entre as datas disponíveis e depois conferir esses dados. Aí, é só anotar o dia e a hora do atendimento.
Caso a pessoa tenha um e-mail, o sistema enviará uma mensagem automática de confirmação. Se preferir, o cidadão
ainda terá as opções de imprimir o formulário com o agendamento ou simplesmente anotá-lo em um papel.

A nova página do Procon traz todas as informações necessárias, inclusive sobre a documentação a ser apresentada
pelo consumidor no dia em que ele for registrar a sua queixa. Uma das orientações em destaque, por exemplo, é que,
antes de fazer a reclamação no Procon, o consumidor deve buscar solução para o problema com o fornecedor do
produto ou o prestador do serviço. Nesse momento, ele deve exigir o protocolo, se houver, ou anotar o nome completo,
e telefone ou e-mail de quem o atendeu.

Qualquer dúvida referente ao agendamento pode ser esclarecida pelo telefone (31) 2108-5500, das 8h às 17h.
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Portal EM
Título: Zema sanciona projeto que determina medidas mais rígidas para mineração

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Entre as normas previstas, está a proibição de instalação de estruturas a montante, como as de Mariana e Brumadinho,
além do descomissionamento das estruturas já existentes
O governador de Minas, Romeu Zema, sanciona, nesta segunda-feira (25/2), na Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte, o Projeto de Lei 3.676/16, mais conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", que determina regras mais
rígidas para a mineração do Estado. Entre os principais pontos do texto está a proibição da instalação de barragens a
montante - mesmo tipo das estruturas que se romperam em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, há exatamente um
mês. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na última sexta-feira (22/2), por
unanimidade, e exigirá regulamentação posterior do Executivo via decretos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

O projeto determina que a política estadual será feita 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 projeto sancionado pelo governador define que, na implementação da política, deverá ser observada a
prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos
empreendimentos. Além disso, estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas
Gerais competem aos órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema),
devendo ser realizados de forma articulada com a PNSB.

O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do licenciamento
ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar
por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

A proposta aprovada detalha o processo de licenciamento ambiental e as exigências que devem ser atendidas para a
concessão de cada licença. Entre as exigências, os empreendimentos precisam apresentar proposta de caução
ambiental, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativar a
barragem; e apresentar planos de segurança da barragem e laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por
especialista independente.

O texto define que o empreendedor é o responsável pela segurança da barragem. Além das obrigações previstas na
legislação em geral, cabe ao empreendedor notificar o órgão fiscalizador da data de início e dimensões de ampliação
ou eventuais obras de manutenção corretiva da barragem, assim como qualquer outra alteração na capacidade da
estrutura.

Estabelece ainda que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação ambiental,
sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais. Também prevê que, em caso de desastre ambiental
decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da multa administrativa poderá ser majorado em até mil
vezes.

Do valor das multas aplicadas pelo Estado em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo
rompimento.

Com informações da Agência Minas
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Inconfidência FM
Título: Lei que proibe a construção de barragens de rejeito a montante - 18h45

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema sanciona a lei que proibe a construção de barragens de rejeitos a montante. O projeto que
deu origem a lei havia sido aprovado na noite da última sexta feira na Assembleia Legislativa  de Minas. Em
pronunciamento, Romeu Zema diz que com a nova lei, tragédias como a de Brumadinho não irão mais acontecer.
Entrevista: Andressa Lanchotti - coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Meio
Ambiente.
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Alvorada
Título: Deputados que têm imóvel em BH deixarão de receber auxílio-moradia - 19h04

Editoria: Painel Alvorada 2ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

A partir do próximo dia 10, deputados  que têm imóvel em BH não terão mais direito a receber o auxílio-moradia. Com
isso, o reembolso de R$ 4.377 só será feito ao parlamentar que comprovar gastos com aluguel ou hospedagem na
capital e grande BH. A medida também estabelece que o benefício não pode ser recebido por políticos cujos cônjuges
de seus companheiros sejam proprietários de imóveis na capital. A decisão foi publicada pela mesa diretora da
Assembleia Legislativa e é uma adequação do que estabelece o Conselho Nacional de Justiça.
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Rede Minas
Título: Governador de Minas sanciona PL "Mar de lama nunca mais" - 19h21

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  estaduais aprovaram, na última sexta (22), o Projeto de Lei "Mar de lama nunca mais" que estava
engavetado há mais de dois anos. Hoje, 25, o projeto foi sancionado pelo o governador Romeu Zema (Novo).
Entrevista:Coordenador-adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, Flávio Godinho ; Presidente  Codema,José
Hermano ; Governador de MG,Romeu Zema.
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Inconfidência FM
Título: Audiência para debater o rompimento da barragem de Brumadinho - 17h54

Editoria: Inconfidência Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Assembleia Legislativa  de Minas Gerais realiza amanhã duas audiências para debater o rompimento da barragem da
mina Córrego do feijão em Brumadinho. A tragédia que matou 179 pessoas e deixou 131 desaparecidas, completa um
mês hoje. De acordo com a Assembleia, as comissões  de Segurança Pública e de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável buscam apurar as causas e consequências do desastre. A primeira reunião acontece às
10 horas da manhã e a segunda às 5 horas da tarde. O governador Romeu Zema sancionou hoje o projeto de lei que
determina medidas mais rígidas para barragens a proposta foi aprovada em segundo turno pela assembleia na última
sexta-feira.
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Veja.com
Título: Governo sanciona lei que proíbe barragens a montante em MG

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Conhecido como 'Mar de Lama Nunca Mais', projeto tramitava desde 2016, após Mariana, mas só foi aprovado depois
de novo rompimento de barragem no estado
O projeto de lei 3676/2016, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais, foi sancionado pelo governador de Minas
Gerais, Romeu Zema (Novo), nesta segunda-feira, 25, exatamente um mês após o rompimento da barragem da Vale
na mineradora Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

A partir de agora, fica proibida no estado a instalação de barragens no método "alteamento a montante", aquele em que
os próprios rejeitos são utilizados como matéria-prima para a ampliação da capacidade das estruturas. As empresas
que possuírem barragens que utilizam esse modelo e ainda estejam ativas têm um prazo de noventa dias para
apresentar um plano de substituição dessa tecnologia, processo que deve ser concluído em, no máximo, três anos.

Um terceiro aspecto importante da nova lei é impedir que sejam concedidas licenças para instalar ou ampliar barragens
em regiões onde existam comunidades dentro da chamada "área de autossalvamento", aquela imediatamente afetada
em caso de rompimento. Leia a íntegra do projeto aprovado.

A proposta foi apresentada após o desastre da barragem do Fundão, em Mariana, quando o distrito de Bento
Rodrigues foi completamente destruído, mas só foi discutido pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG)
depois que a situação se repetiu com a estrutura da Vale em Brumadinho.

Até a manhã desta segunda-feira, o número de mortos da tragédia da barragem do Feijão era de 179, com outros 131
desaparecidos. Os rejeitos de minério de ferro liberados após o rompimento da estrutura atingiram toda a área
administrativa da Vale e distritos rurais do município mineiro.

Durante o evento de sanção da lei, aprovada por unanimidade na Assembleia na última sexta-feira, o procurador-geral
da Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, defendeu a aprovação de um projeto semelhante a nível nacional.
Ele também classificou como "respeito ao que foi construído a partir de intensos debates e diversas contribuições de
movimentos sociais" o fato de a ALMG ter aprovado o projeto na forma como foi aprovado em comissão especial .
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Minas 1
Título: Atolados em dívidas e com renda menor, aposentados voltam ao mercado de trabalho

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Maurício Vieira / Aos 74 anos, a aposentada Célia Sotério ainda trabalha em uma fábrica de embalagens e costura para
fora para complementar a renda

Tatiana Moraes

tmoraes@hojeemdia.com.br

Endividados, alvos constantes de golpes e com a renda achatada e comprometida, os idosos mineiros têm
permanecido no mercado de trabalho para tentar melhorar os ganhos e, consequentemente, a qualidade de vida.
Muitas vezes, sem sucesso. Entre 2012 e 2018, houve aumento de 37,22% na quantidade de pessoas com mais de 60
anos na ativa, elevação de 230 mil pessoas, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Mesmo com o esforço, a conta não fecha. "Mais da metade da minha renda é para pagar dívidas", lamenta Célia
Sotério, de 74 anos, que, aposentada, trabalha em uma fábrica de embalagens e ainda costura para fora.

Célia levanta cedo para ganhar um pouco a mais. Às 4h30 ela acorda e, logo depois, inicia as costuras das clientes que
conquistou durante a vida. Das 9h às 18h, a aposentada trabalha na fábrica de embalagens e, quando volta para a
casa, liga a máquina e retoma as costuras.

Ela integra uma grande parte da população que possui empréstimos consignados.Conforme dados do INSS, dos 3,2
milhões de benefícios concedidos em Minas Gerais (aposentadorias e pensões), 2,4 milhões estão atrelados a 36
milhões de empréstimos. Isso significa que 75% das pensões e aposentadorias concedidas estão comprometidas e que
cada um desses benefícios está ligado a 14,6 liberações de crédito.

Juntos, esses empréstimos somam R$ 2,9 bilhões, o que dá uma média de R$ 30 mil por benefício. Os números são
alarmantes e expõem a fragilidade dos idosos, que configuram a maior parte dos beneficiários.

Célia possui vários empréstimos, entre consignados e de balcão, e não consegue sequer mensurá-los. Sabe, apenas,
que não foi informada da maioria deles. "Eu não fiz esses empréstimos, não os contratei", garante.

Segundo Resolução Normativa 28/2008 do INSS, os empréstimos consignados podem representar 35% da renda. O
problema, conforme a presidente  do Instituto Defesa Coletiva, Lillian Salgado, é que o assédio aos idosos por parte
das instituições financeiras é enorme e, por isso, muitos acabam cedendo às "vantagens" oferecidas.

"O assédio é tão grande que tem aposentado que fica sabendo da liberação da aposentadoria pelo telemarketing das
instituições financeiras. E esse tipo de abordagem é proibida. Contrato de consignado não pode ser firmado por
telefone", alerta a representante da entidade.

Lillian destaca que as instituições financeiras cometem uma série de práticas abusivas, conforme mostra o
curta-metragem "Covardia Capital", que venceu a categoria Júri Popular do Festival Internacional de Trancoso e integra
o Projeto de Crédito Consciente para Idosos, do Instituto Defesa Coletiva.

Ela afirma, ainda, que é comum os idosos não conseguirem pagar os consignados e, por isso, eles refinanciam a
dívida. No fim, é formada uma bola de neve sem prazo para terminar.
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Sem contar que, dos 35% que podem ser comprometidos com o desconto em folha, 5% podem ser concedidos por
meio de um cartão de crédito consignado.

As instituições financeiras costumam liberar limites altos para estes cartões. Da dívida total, 5% pode ser cobrado na
folha de pagamento e o restante deve ser pago por fora.

O pesquisador do Ibre FGV, Daniel Vasconcellos Archeduque ressalta que a situação econômica dos idosos pode ser
classificada como dramática. Por isso, é comum que eles aceitem esse tipo de oferta.

"As aposentadorias são atreladas ao salário mínimo, que está praticamente estagnado desde 2014. Ou seja, o poder
de compra deles não mudou", diz. Por outro lado, a inflação da terceira idade (IPC-3i) subiu 4,75% em 2018, índice
superior aos 4,32% registrados pelo Índice de Preços ao Consumidor do Brasil (IPC-BR).

Endividamento de idosos acaba virando bola de neve

Mais de 30% das pessoas com idade de 65 a 84 anos está endividada, conforme aponta pesquisa do SPC Brasil, o
equivalente a uma população de 5,6 milhões de pessoas. Um dos motivos é a renda baixa. Segundo dados do INSS, o
ganho médio do aposentado em Minas Gerais é de R$ 1.464,87. O montante é inferior a 1,5 salário, que está em R$
998.

"Faço a compra do mês parcelada. Termina a compra, mas ainda não terminei de pagar. Aí, tenho dificuldades para
fazer a compra do mês seguinte", lamenta a aposentada Maria Zenaide de Menezes, de 63 anos. Ela perdeu o marido
há três meses e ele pagava a maioria das contas. Agora, além do sofrimento emocional, ela luta para driblar a falta de
dinheiro.

"Aposentar no Brasil é muito difícil. E continuar trabalhando também. Tenho curso superior, trabalhei como supervisora,
mas ninguém quer contratar uma pessoa com 63 anos porque nós temos as nossas limitações. As escolas querem
professores novos, supervisores novos", diz.

O motorista aposentado Mauro Fernandes Nogueira, de 73 anos, concorda. "Somente em remédios eu gasto mais de
R$ 500 por mês. A aposentadoria não dá. Agora, estou procurando emprego, mas está difícil", lamenta.

Além das más condições econômicas vivenciadas pelo idoso, um conjunto de situações sociais faz com que os
aposentados aceitem fazer mais empréstimos do que eles poderiam.

Uma dessas situações é a necessidade de ser aceito pelos parentes. "O idoso sente que se ele não der o dinheiro, ele
perderá o amor da família. É uma espécie de compensação. O idoso encontra no empréstimo uma forma de resgate do
afeto familiar", afirma o coordenador do Procon Assembleia , Marcelo Barbosa .

Diariamente, o órgão recebe pelo menos dois aposentados que possuem muitos empréstimos e se sentem lesados
pelas instituições financeiras.

"As pessoas vêm aqui pedindo para que nós as ajudemos a negociar o pagamento. É muito triste", comenta Barbosa.

Clique para ampliar ou salvar
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Inconfidência AM
Título: Concessão do auxílio-moradia - 13h32

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais publicou uma deliberação proibindo a concessão do auxílio-moradia a
deputados  que possuem casa em Belo Horizonte ou que tenham sido proprietário de imóvel na capital dos 12 meses
anteriores ao início do mandato. A medida passa a valer a partir de março. O valor do auxílio-moradia pago pela
Assembleia é de R$ 4377,73.
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Portal O Tempo
Título: Partido Novo avalia monitorar gestão de Romeu Zema no governo de Minas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Preocupada com o impacto da administração Romeu Zema na imagem do partido e com um possível descolamento em
relação à legenda, a direção nacional do Novo estuda acionar o Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto
no estatuto partidário, para monitorar as ações do governo de Minas Gerais.

Algumas ações deste início de mandato de Zema fizeram acender o sinal de alerta na cúpula do Novo. A principal delas
foi a nomeação de pessoas ligadas ao PSDB para cargos-chave do governo, como Custódio de Mattos, ex-secretário
de Desenvolvimento Social de Aécio Neves, para a poderosa pasta de Governo e o deputado tucano Luiz Humberto
Carneiro , que foi líder do ex-governador Antonio Anastasia, para a liderança do governo na Assembleia Legislativa .

Além disso, a manutenção de Germano Vieira, remanescente da gestão Fernando Pimentel (PT), na Secretaria de
Meio Ambiente, em meio à tragédia de Brumadinho, também desagradou à cúpula do partido. Durante a campanha,
Zema fez duras críticas ao PT e ao PSDB, os quais associou à "velha política" em contraposição à proposta
"modernizadora" do Novo.

Segundo fontes próximas à cúpula do partido, a relação da direção com Zema começou a ficar turva ainda no primeiro
turno da campanha eleitoral, quando o então candidato pediu votos tanto para João Amoêdo (Novo) quanto para Jair
Bolsonaro (PSL). Zema afirmou que foi um erro de comunicação, mas a cúpula do partido não engoliu a explicação.

Agora, dirigentes da sigla se queixam de dificuldades de interlocução com o governador, a quem consideram "muito
autossuficiente" e arredio.

Por isso, estudam monitorar a gestão por meio do Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto no estatuto do
partido que tem o objetivo de dar suporte aos candidatos eleitos pelo Novo, mas também tem a prerrogativa de "vetar
nomeações" e "alertar o mandatário" em casos extremos de possível desacordo com as rígidas normas da sigla.

'Prestar contas'

Procurada, a direção do Novo não quis se manifestar. Em entrevista ao Estado, Zema negou qualquer desalinhamento
em relação ao partido e disse aceitar com naturalidade o monitoramento pela cúpula da legenda (mais informações
nesta página).

"A coisa que eu mais fiz na minha vida foi ter que prestar contas. O que vai mudar agora? Não mudou nada. Prestar
conta nos faz agir melhor e aprimorarmos", declarou ele. "O diretório nacional participou ativamente da escolha do
secretariado. Nossa interlocução tem sido a melhor possível", completou o governador

Sobre a nomeação de Germano Vieira, Zema disse se tratar de um técnico aprovado por entidades da indústria,
agricultura e mineração.

A opinião, no entanto, não é unanimidade no partido. O deputado estadual Bartô do Novo  tem verbalizado a
insatisfação com alguns nomes do secretariado. "Vejo como insustentável (a permanência de Germano). Apesar de ter
um perfil técnico e ter o aval de algumas instituições, o problema ocorrido na sua pasta foi muito grave", afirmou Bartô
do Novo .

Para o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), a eleição do primeiro governador vai levar o partido a um
amadurecimento, sem que isso represente abrir mão de seus princípios. "Talvez precise ganhar maturidade,
especialmente filiados que acham que todas as mudanças vão ser feitas da noite para o dia. Aos poucos, a base de
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apoio do Novo vai ganhando mais maturidade", disse o parlamentar.
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TV Globo
Título: Homenagem em Brumadinho -13h40

Editoria: Jornal Hoje
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Hoje faz um mês do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho 179 pessoas morreram e 131 ainda estão
desaparecidas. Hoje a população de Brumadinho se reuniu para uma homenagem. A principal foi sobre a ponte do Rio
Paraopeba, o rio que foi contaminado pela lama, as famílias lembraram os mortos e desaparecidos. Hoje o governador
de Minas sancionou o projeto de lei aprovado na última sexta-feira pela Assembleia, que endurece as regras para a
fiscalização de licenciamento de barragens em Minas. Entrevista: Tenente Coronel Ângelo Passos - Corpo de
Bombeiros.
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Portal EM
Título: Mesa da Assembleia restringe auxílio-moradia para deputados mineiros

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Deliberação publicada no sábado permite o benefício apenas para parlamentares que não tenham imóvel em Belo
Horizonte ou que não morem com alguém que tenha benefício semelhante
Deputados que tiverem direito ao auxílio-moradia terão que apresentar requerimento à Casa e comprovar a despesa

A Mesa Diretora da Assembleia aprovou deliberação em que restringe a concessão do auxílio-moradia aos deputados
estaduais mineiros a partir de março. Atualmente, o benefício equivale a até R$ 4.377,73 para cada beneficiário. Em
janeiro, a Casa gastou R$ 173.640,55 para custear a moradia de parlamentares, mas não informa quantos receberam o
dinheiro.

De acordo com o texto publicado no sábado no diário administrativo da Casa, a partir do mês que vem não receberão a
verba aquele deputado licenciado sem salário; aquele cujo cônjuge ou companheiro receba ajuda de custo para
moradia por órgão da administração pública; que resida com alguém que receba a verba; que seja ou tenha sido, nos
12 meses antecedentes ao início do mandato parlamentar, proprietário, promitente comprador, cessionário ou
promitente cessionário de imóvel, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, em Belo
Horizonte.

A partir do mês que vem, para receber o auxílio, será necessário que o parlamentar apresente um requerimento à Casa
e comprove a despesa com aluguel de imóvel ou hospedagem na Região Metropolitana. Fica vedado o uso da verba
para custear despesas com condomínio, energia, telefonia, gás, água, lavanderia, limpeza, reforma, conservação,
higienização, impostos e taxas, exceto a taxa de serviço, no caso de hotel, no limite de 10% do valor.

O auxílio-moradia ficou restrito na Assembleia entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015, quando a Casa editou norma
restringindo o benefício, que passou a ser exclusivo para deputados  que comprovassem não ter moradia na capital
ou na Região Metropolitana. O texto ainda proibia o pagamento para aqueles que tivessem residência em nome do
cônjuge, mas foi retirado na redação final.

Em fevereiro de 2015, no entanto, em uma votação relâmpago no plenário da Assembleia, os parlamentares aprovaram
a volta do benefício para qualquer deputado, mesmo aqueles que tinham casa própria. E dois meses depois, em 13 de
abril, a Mesa Diretora, sob o comando do então presidente  Adalclever Lopes (MDB), reajustou o valor de R$ 2.850
para R$ 4.377,73, mesma quantia que passou a ser paga aos integrantes do Judiciário e do Ministério Público.

No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou liminares que permitiam o pagamento do
auxílio-moradia de R$ 4.377,73 a juizes e desembargadores em todo o país. Com o fim do benefício no Judiciário, o
Legislativo ficou sem argumentos jurídicos para manter o penduricalho.
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Veja.com
Título: Zema admite indicações para saúde e educação: 'Não podemos ser dogmáticos'

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Governador de Minas Gerais vai delegar a deputados  estaduais da base aliada indicação de superintendentes
regionais das áreas
Eleito na esteira da renovação política e com um discurso meritocrático para a administração pública, o governador de
Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), decidiu delegar aos deputados  estaduais da sua base aliada as escolhas para
as superintendências regionais de Saúde e Educação no estado.

"Não podemos ser dogmáticos, isso seria um retrocesso", avalia Zema, que disse contrário "a qualquer tipo de
radicalismo". "Vamos ter alguns momentos como este das superintendências regionais de saúde e educação, até por
causa do conhecimento de políticos que já estão aí há muito tempo e sabem que é bom e quem é ruim e que podem
colaborar", argumenta.

Primeiro governador eleito pelo Partido Novo, o empresário afirmou que vai haver um processo seletivo para as
posições, como defende a sua legenda. A diferença é que, entre dois ou três finalistas, os políticos vão dizer "qual
desses nomes é o mais conveniente para eles". "Se for alguém ruim nós não vamos aceitar, mas vamos dar a
prerrogativa de eles participarem. Não podemos nos dar o luxo de falar que vamos escolher quem é o superintendente
e o deputado ficar sabendo depois", justificou.

Barragem

O governador mineiro defendeu a sua decisão de manter no cargo o secretário do Meio Ambiente, Germano Vieira,
herdado da gestão do ex-governador Fernando Pimentel, do PT. De acordo com Zema, Vieira foi escolhido para o
cargo depois de conversas "com várias entidades ligadas à indústria, agricultura e mineração".

"Elas foram unânimes em afirmar que após o acidente de Mariana, quando o Germano assumiu, que houve um certo
controle", diz, citando o rompimento da barragem da Samarco na cidade mineira, em 2015. Sobre as reações ao novo
rompimento de barragem em Brumadinho, ele criticou a "pirotecnia" de "alguns setores do poder público" que querem
"demonstrar para a população que agiram ou que fizeram algo".

"Precisou acontecer outra vez para que tenha um aprendizado. Ficar gritando 'culpado', 'prende', 'bem feito' muda
alguma coisa na legislação ou na técnica de construir barragem? Não", criticou.

(Com Estadão Conteúdo)
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Minas 1
Título: Zema sanciona PL que aumenta controle e fiscalização sobre barragens em MG

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

A multa que a Vale receberia é quase a mesma que um motorista alcoolizado teria de pagar: R$ 2.934,70

Criado a partir de um projeto de iniciativa popular, o PL foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa  na
última sexta-feira

O governador Romeu Zema (Novo) sancionou, na manhã desta segunda-feira (25), o projeto de lei 3.676/2016, que
aumenta o controle e fiscalização sobre barragens no Estado de Minas Gerais.

Criado a partir do projeto de iniciativa popular conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", o PL havia sido aprovado
por unanimidade na Assembleia Legislativa (ALMG) na última sexta-feira (22).

Entre os principais pontos do texto, segundo Zema, está a proibição da instalação de barragens a montante - mesmo
modelo utilizado nas estruturas de Mariana, rompida em 2015, e em Brumadinho, que veio abaixo há exatos 30 dias.
"Essa lei vem atender àquilo que a sociedade deseja. Fico muito feliz em saber que estamos dando exemplo para o
Brasil, pois somos o primeiro Estado a sancionar uma lei nesses moldes", afirmou.

Zema agradeceu a presença de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Advocacia Geral do
Estado, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, destacou a agilidade
de membros do Executivo e a participação de integrantes da sociedade civil na construção e acompanhamento do
conteúdo da matéria aprovada em plenário na última sexta.

Proibição de licenças concomitantes para as diferentes fases de licenciamento, apresentação de proposta de caução
ambiental-para fins de recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativação de barragem- e de planos
de segurança de barragem, bem como a de laudo de projeto de barragem, elaborado por especialista independente
fazem parte da lei sancionada por Zema.

Outra novidade do projeto, pleiteada na última semana pelos prefeitos de Brumadinho, Avimar de Melo (PV), e de
Mariana, Duarte Junior (PPS) foi o repasse de 50% das multas recebidas pelo Estado em casos de infração às normas
estabelecidas no texto aprovado.

O governador disse ainda estar certo de que a nova legislação vai "por um ponto final" em tragédias desse tipo. "Em
três anos nenhuma barragem a montante vai existir em Minas Gerais. Fico satisfeito em entregar ao meu sucessor um
estado livre de barragens a montante. Ele vai ter a tranquilidade de não enfrentar tragédias como a que enfrentei, em
Brumadinho, exatamente há um mês".
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Alvorada
Título: Projeto de lei que trata da regulamentação de barragens no estado foi aprovado - 07h26

Editoria: Painel Alvorada 1ª Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019

Projeto de lei que trata da regulamentação de barragens no estado foi aprovado na sexta-feira (22) pela Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais. Entre as medidas previstas pelo texto está a proibição das barragens a montante, como
as que se romperam em Brumadinho e Mariana. O documento também estabelece um prazo de 90 dias para que as
mineradoras apresentem um planejamento para que esse tipo de estrutura seja substituída. A proposta agora segue
para a sanção do governador Romeu Zema.
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Itatiaia
Título: Projeto das barragens foi sancionado por Romeu Zema - 12H37

Editoria: Jornal da Itatiaia 2ªED.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Governador Romeu Zema sanciona agora projeto de segurança das barragens aprovado em caráter de emergência
pela Assembleia Legislativa . A partir de agora todas as barragens a montante devem ser esvaziadas.
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TV Globo
Título: Romeu Zema sancionou projeto de lei que determina medidas mais rígidas para barragens-

12H44
Editoria: MGTV 1ª ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

A assessoria do governo de Minas informou que o governador Romeu Zema sancionou a pouco na Cidade
Administrativa o projeto de lei que determina medidas mais rígidas para barragens em Minas Gerais. O projeto foi
aprovado pela Assembleia Legislativa na última sexta-feira e teve 65 votos favoráveis e nenhum contrário.
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Portal Exame
Título: Após tragédia de Brumadinho, governo de Minas proíbe barragens a montante

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Projeto de lei sancionado pelo governador Romeu Zema, nesta segunda, determina regras mais rígidas para a
mineração do estado
São Paulo - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou o Projeto de Lei 3.676/16 que determina regras
mais rígidas para a mineração do estado, nesta segunda-feira (25).

Conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", o texto proíbe a instalação de barragens a montante, mesmo tipo de
estrutura que se rompeu em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, há um mês.

O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa , na última sexta-feira (22) e exigirá regulamentação posterior do
executivo.

"É resultado de um trabalho conjunto dos poderes constituídos e da sociedade organizada com uma resposta efetiva 30
dias após o desastre", afirmou o governador.

O projeto determina que a política estadual será feita 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.

Estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais competem aos órgãos e
entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), devendo ser realizados de forma
articulada com a PNSB.

O texto define também que o empreendedor é o responsável pela segurança da barragem, cabendo a ele notificar o
órgão fiscalizador da data de início e dimensões de ampliação ou eventuais obras de manutenção corretiva da
barragem, assim como qualquer outra alteração na capacidade da estrutura.

Estabelece ainda que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação ambiental,
sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais.

Também prevê que, em caso de desastre ambiental decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da
multa administrativa poderá ser majorado em até mil vezes - sendo que 50% do valor das multas aplicadas pelo estado
decorrentes de rompimento de barragem serão destinados aos municípios.
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Folha de São Paulo Online
Título: Chuva de pétalas de rosas e orações marcam um mês da tragédia de Brumadinho

Editoria: Cotidiano
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Brumadinho (MG)

Pontualmente, às 12h28 desta segunda-feira (25), um helicóptero pairou na ponte sobre o rio Paraopeba, em
Brumadinho (MG), e jogou pétalas de rosa brancas e vermelhas. No local, centenas de pessoas, entre familiares e
moradores do município de cerca de 40 mil habitantes fizeram um minuto de silêncio.

O ato marcou um mês do rompimento das barragens na mina Córrego do Feijão, da Vale, que deixou 179 mortos e 131
desaparecidos, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, neste mesmo horário. A mãe de uma das vítimas chorava e
pedia "Cadê meu filho?". Outras pessoas faziam orações em voz baixa.

"Parece que tem uma hora que a gente vai acordar e que não vai ter acontecido. A ficha não cai", diz Cezar Augusto
Pinto, 32. Ele perdeu o irmão Ramon Júnior Pinto, 34, gestor de contratos da Vale, na tragédia.

Os dois se falaram pela última vez no dia anterior, quando Ramon havia antecipado a comemoração do aniversário de
cinco anos da filha. Cezar, que também trabalha na Vale, estava de férias na sexta quando houve o rompimento.

Entre os manifestantes, um grupo de pessoas, vestindo camisetas brancas, carregava nas costas a frase: "Não foi
acidente, foi crime". Mais abaixo: "Justiça!". Eram familiares e amigos de Francis Erik Soares Silva e Luis Paulo
Caetano, ambos de 31 anos, que seguem entre os desaparecidos.

Os primos, que nasceram e cresceram na mesma rua da cidade de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, voltaram à
mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro, para terminar um trabalho de revestimento de máquinas que haviam
começado no dia anterior.

Os dois trabalhavam para a empresa do tio, uma terceirizada da Vale. Por volta das 11h30, Luis Paulo falou com uma
prima, que ficou no escritório, por telefone, para avisar que estavam entrando na mina. A última vez que o celular de
Francis visualizou uma mensagem foi às 12h02. Vinte e seis minutos antes do rompimento das barragens.

"A gente quer que seja feita justiça. Hoje faz um mês e parece que as pessoas já estão esquecendo. A Vale mesmo
não dá notícias para a gente", diz Fernanda Maria da Neiva, 37, tia dos dois.

Ela conta ainda que a família teve que registrar boletim de ocorrência para que os nomes dos dois fossem inseridos na
lista de desaparecidos, no dia seguinte à tragédia. A própria família teve que provar para a Vale que os dois estavam
no local.

"A gente fica nesse sofrimento. O telefone toca e eu fico apreensiva. Como voltar ao normal? Fico esperando uma
notícia e ela não vem", conta Solange Luiza da Cunha Silva, 36, esposa de Francis. Os dois casaram em novembro do
ano passado com uma semana de diferença do casamento de Luis Paulo. A filha do casal, Melissa, 6, pergunta pelo
caixão do pai todos os dias, segundo ela.

BUSCAS CONTINUAM

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas só devem parar quando não houver mais condições de distinguir os corpos
da lama. A corporação convocou jornalistas para um balanço de um mês de buscas, também nesta segunda, às 15h.

Enquanto as famílias se organizavam em Brumadinho, em Belo Horizonte (a 63 km de distância), o governador Romeu
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Zema (Novo) sancionou o projeto aprovado na semana passada, na Assembleia Legislativa , que prevê endurecer
regras para licenciamento de barragens no estado. Segundo a assessoria, o governador não visitará a cidade da
tragédia.

Pontualmente, às 12h28 desta segunda-feira (25), um helicóptero pairou na ponte sobre o rio Paraopeba, em
Brumadinho (MG), e jogou pétalas de rosa brancas e vermelhas. No local, centenas de pessoas, entre familiares e
moradores do município de cerca de 40 mil habitantes fizeram um minuto de silêncio.

O ato marcou um mês do rompimento das barragens na mina Córrego do Feijão, da Vale, que deixou 179 mortos e 131
desaparecidos, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, neste mesmo horário. A mãe de uma das vítimas chorava e
pedia "Cadê meu filho?". Outras pessoas faziam orações em voz baixa.

"Parece que tem uma hora que a gente vai acordar e que não vai ter acontecido. A ficha não cai", diz Cezar Augusto
Pinto, 32. Ele perdeu o irmão Ramon Júnior Pinto, 34, gestor de contratos da Vale, na tragédia.

Os dois se falaram pela última vez no dia anterior, quando Ramon havia antecipado a comemoração do aniversário de
cinco anos da filha. Cezar, que também trabalha na Vale, estava de férias na sexta quando houve o rompimento.

Entre os manifestantes, um grupo de pessoas, vestindo camisetas brancas, carregava nas costas a frase: "Não foi
acidente, foi crime". Mais abaixo: "Justiça!". Eram familiares e amigos de Francis Erik Soares Silva e Luis Paulo
Caetano, ambos de 31 anos, que seguem entre os desaparecidos.

Os primos, que nasceram e cresceram na mesma rua da cidade de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, voltaram à
mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro, para terminar um trabalho de revestimento de máquinas que haviam
começado no dia anterior.

Os dois trabalhavam para a empresa do tio, uma terceirizada da Vale. Por volta das 11h30, Luis Paulo falou com uma
prima, que ficou no escritório, por telefone, para avisar que estavam entrando na mina. A última vez que o celular de
Francis visualizou uma mensagem foi às 12h02. Vinte e seis minutos antes do rompimento das barragens.

"A gente quer que seja feita justiça. Hoje faz um mês e parece que as pessoas já estão esquecendo. A Vale mesmo
não dá notícias para a gente", diz Fernanda Maria da Neiva, 37, tia dos dois.

Ela conta ainda que a família teve que registrar boletim de ocorrência para que os nomes dos dois fossem inseridos na
lista de desaparecidos, no dia seguinte à tragédia. A própria família teve que provar para a Vale que os dois estavam
no local.

"A gente fica nesse sofrimento. O telefone toca e eu fico apreensiva. Como voltar ao normal? Fico esperando uma
notícia e ela não vem", conta Solange Luiza da Cunha Silva, 36, esposa de Francis. Os dois casaram em novembro do
ano passado com uma semana de diferença do casamento de Luis Paulo. A filha do casal, Melissa, 6, pergunta pelo
caixão do pai todos os dias, segundo ela.

BUSCAS CONTINUAM

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas só devem parar quando não houver mais condições de distinguir os corpos
da lama. A corporação convocou jornalistas para um balanço de um mês de buscas, também nesta segunda, às 15h.

Enquanto as famílias se organizavam em Brumadinho, em Belo Horizonte (a 63 km de distância), o governador Romeu
Zema (Novo) sancionou o projeto aprovado na semana passada, na Assembleia Legislativa , que prevê endurecer
regras para licenciamento de barragens no estado. Segundo a assessoria, o governador não visitará a cidade da
tragédia.
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Jornal da Manhã Online - Uberaba (MG)
Título: Assembleia Legislativa aprova projeto que endurece fiscalização de represas

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

Projeto que intensifica fiscalização de barragens foi aprovado esta semana por unanimidade na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais. A proposição foi votada em reunião extraordinária na última sexta-feira (22) e, como o
texto também já foi aprovado em redação final, segue para a sanção do governador.   Ao final da votação, vinte
deputados  se revezaram para elogiar a aprovação do projeto e o esforço da Assembleia em dar uma resposta à
sociedade com relação às tragédias em barragens da mineradora Vale.   O presidente da Casa, Agostinho Patrus
(PV), também exaltou a construção coletiva do texto, que buscou dar a vitória à população. "Foi uma demonstração de
maturidade do Parlamento, que se dispôs a buscar uma legislação melhor, mais evoluída, com mais cobranças para se
evitar que outras tragédias ocorram", afirmou Agostinho Patrus .   O texto aprovado acata quase na totalidade as
propostas contidas no PL 3.695/16, de iniciativa popular, conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", e no PL
5.316/18, do deputado João Vitor  Xavier (PSDB), que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens.   A
matéria determina que deverá ser observada a prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às
comunidades potencialmente afetados pelos empreendimentos. O texto também estabelece que o licenciamento
ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais competem aos órgãos e entidades do Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), devendo ser realizados de forma articulada.   Uma das principais
novidades trazidas pelo projeto com relação à legislação é a definição de situações em que a construção de barragens
fica proibida. Assim, o texto proíbe a concessão de licença para empresas que utilizem o método de alteamento a
montante, como em Mariana (Central) e Brumadinho (RMBH).   A proposição ainda define que as barragens serão
objeto de auditoria técnica de segurança, de responsabilidade do empreendedor, em periodicidade que vai de um a três
anos cada, dependendo do potencial poluidor de cada.    Além disso, o projeto de lei que aguarda sanção do Executivo
estabelece que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação ambiental, sem
prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais. Também prevê que, em caso de desastre ambiental
decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da multa administrativa poderá ser majorado em até mil
vezes.   Por fim, a nova lei determina que o empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado e
arcar, no caso de acidente ou desastre ambiental, com as ações recomendadas e com os deslocamentos aéreos ou
terrestres necessários dos órgãos ou entidades competentes.
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Santana FM
Título: ALMG aprova por unanimidade projeto que endurece regras para barragens

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Informações ALMG

Projeto segue agora para sanção do governador Romeu Zema

Sob aplausos de representantes de movimentos sociais e com o voto favorável dos 65 deputados  presentes em
Plenário, foi aprovado pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) o Projeto de Lei (PL) 3.676/16, que
dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado.

A proposição, de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens , foi votada na Reunião Extraordinária da noite
desta sexta-feira e, como o texto também já foi aprovado em redação final, segue para a sanção do governador.

O texto que passou foi o substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública , construído
coletivamente, nos últimos dias, entre parlamentares, técnicos da Assembleia, movimentos sociais e representantes de
órgãos estaduais e federais. Entre outras entidades, participaram da elaboração Ministério Público, Agência Nacional
de Mineração (ANM), superintendência regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), além de várias organizações não governamentais (ONGs).

Mar de Lama - Conforme aprovado, o texto acata quase na totalidade as propostas contidas no PL 3.695/16, de
iniciativa popular, conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", 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.

Define que, na implementação da política, deverá ser observada a prevalência da norma mais protetiva ao meio
ambiente e às comunidades potencialmente afetados pelos empreendimentos.

Além disso, estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais competem aos
órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), devendo ser realizados de
forma articulada com a PNSB.

Abrangência - O texto deixa claro para quais barragens as determinações terão validade. Assim, as regras previstas
aplicam-se a 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, que
apresentem, no mínimo, uma das seguintes características:

altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 10 metros; capacidade total do
reservatório maior ou igual a um milhão de metros cúbicos; reservatório com resíduos perigosos; e potencial de dano
ambiental médio ou alto.Uma das principais novidades trazidas pelo projeto com relação à legislação é a definição de
situações em que a construção de barragens fica proibida. Assim, o texto proíbe a concessão de licença para empresas
que utilizem o método de alteamento a montante, como em Mariana (Central) e Brumadinho (RMBH).As cidades foram
cenário de duas tragédias, em 2015 e em janeiro último, respectivamente, que deixaram dezenas de mortos e
desaparecidos, além de danos ambientais irrecuperáveis. Em Mariana, a barragem que ruiu era da Samarco,
mineradora controlada pela Vale e pela australiana BHP. Em Brumadinho, a responsabilidade recai inteiramente sobre
a Vale.Novas regras - Agora, com a aprovação do PL 3.676/19, nas barragens que já utilizem esse método de
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alteamento a montante o empreendedor deverá descaracterizar (esvaziar) a estrutura, no caso das inativas; e
promover, em até três anos, a migração para tecnologia alternativa.Não é permitida a construção, instalação, ampliação
ou alteamento de barragem que apresesntem comunidade na chamada zona de autossalvamento, a porção do vale a
jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para intervenção em situação de emergência.

O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do licenciamento
ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar
por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

Não permite, ainda, alterações no projeto original que modifiquem a geometria da barragem licenciada, salvo se a
alteração for objetivo de novo procedimento de licenciamento ambiental, e acumulação ou a disposição final ou
temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens sempre que houver melhor técnica
disponível.

Também prevê a realização de audiências públicas para discussão do projeto conceitual da barragem antes da análise
do pedido de Licença Prévia.

Projeto detalha etapas para concessão de licenças

O texto aprovado detalha o processo de licenciamento ambiental e as exigências que devem ser atendidas para a
concessão de cada licença. Entre as exigências, os empreendimentos precisam apresentar proposta de caução
ambiental, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativação da
barragem; e apresentar planos de segurança da barragem e laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por
especialista independente.

Ainda segundo o texto, o Plano de Ação de Emergência (PAE) deverá ser elaborado e implantado com a participação
dos órgãos ou entidades estadual e municipais de proteção e defesa civil, ficando disponível no empreendimento e nas
prefeituras municipais. Cabe destacar que, em relação ao PAE, o projeto amplia a legislação federal, que apenas exige
o documento no caso de alto potencial de dano.

Também determina que o PAE deverá prever a instalação de sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de
maior eficiência, capaz de alertar e viabilizar o resgate das populações passíveis de serem diretamente atingidas pela
mancha de inundação.

Deverá prever medidas específicas para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar impactos ambientais, assegurar
o abastecimento de água potável às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural. O Plano de
Segurança de Barragem também deverá será atualizado, devendo o empreendedor apresentar, a cada atualização,
nova declaração de condição de estabilidade da barragem.

O texto define que as barragens serão objeto de auditoria técnica de segurança, de responsabilidade do
empreendedor, em periodicidade que vai de um a três anos cada, dependendo do potencial poluidor de cada.

Responsabilidades - O texto define que o empreendedor é o responsável pela segurança da barragem. Além das
obrigações previstas na legislação em geral, cabe ao empreendedor notificar o órgão fiscalizador da data de início e
dimensões de ampliação ou eventuais obras de manutenção corretiva da barragem, assim como qualquer outra
alteração na capacidade da estrutura.

Ele também deve manter registros periódicos dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspondência do
volume armazenado, e das características químicas e físicas do fluido armazenado; assim como os registros periódicos
dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na área de influência do reservatório.

É ainda sua responsabilidade executar as ações necessárias à garantia ou à manutenção da segurança da barragem,
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em especial aquelas recomendadas ou exigidas por responsável técnico.

Cabe ao empreendedor, ainda, devolver para a bacia hidrográfica de origem a água utilizada na barragem, no mínimo,
com a mesma qualidade em que foi captada; e disponibilizar ao público informações detalhadas sobre as empresas
terceirizadas que participaram do processo de licenciamento ambiental, resultados das análises e dos
acompanhamentos do grau de umidade e do nível da barragem e análise semestral da água e da poeira dos rejeitos.

Multa administrativa pode ser aumentada em até mil vezes

O projeto estabelece que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação
ambiental, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais. Também prevê que, em caso de desastre
ambiental decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da multa administrativa poderá ser majorado
em até mil vezes.

Define que, do valor das multas aplicadas pelo Estado em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e
aos recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo
rompimento.

Estabelece que o empreendedor é responsável, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados pela instalação e operação da barragem, bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento.

Por fim, o empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, além de arcar, no caso de acidente ou
desastre ambiental, com as ações recomendadas e com os deslocamentos aéreos ou terrestres necessários dos
órgãos ou entidades competentes.
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Jornal do Sudoeste Online
Título: Curtas - Entroncamento

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Entroncamento

O vereador Jerônimo Aparecido da Silva em oficio em nome da Câmara de São Sebastião do Paraíso, solicitou
providências junto a Concessionária AB Nascentes das Gerais em relação à construção da alça de entroncamento
entre as rodovias MG-050 e a BR-491. Lembrou que existe disposição do Município em prosseguir com as negociações
para a cessão de área e que as discussões em torno do assunto precisam ser retomadas. Para isso também pediu
para que fosse oficiado o deputado e vice- presidente da Assembleia, Antonio Carlos Arantes .
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Inconfidência FM
Título: Assembleia promove audiências sobre vítimas de Brumadinho  - 13h00

Editoria: Inconfidência Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais realiza amanhã duas audiências para debater o rompimento da barragem
Mina Córrego do Feijão.A tragédia,que matou 179 pessoas e deixou 131 desaparecidas completa um mês hoje.De
acordo com a Assembleia,as comissões  de segurança pública e de meio ambiente e desenvolvimento
sustentável,buscam apurar as causas e consequências do desastre.A primeira reunião acontece as 10h e as 17h.
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Aconteceu no Vale - MG
Título: Projeto das barragens é aprovado na ALMG e segue para a sanção do governador Romeu

Zema
Editoria: MG

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

Sob aplausos de representantes de movimentos sociais e com o voto favorável dos 65 deputados  presentes em
Plenário, foi aprovado pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) o Projeto de Lei (PL) 3.676/16, que
dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado.

A proposição, de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens , foi votada na Reunião Extraordinária da noite
desta sexta-feira (22/2/19) e, como o texto também já foi aprovado em redação final, segue para a sanção do
governador Romeu Zema (NOVO).

O texto que passou foi o substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública , construído
coletivamente, nos últimos dias, entre parlamentares, técnicos da Assembleia, movimentos sociais e representantes de
órgãos estaduais e federais. Entre outras entidades, participaram da elaboração Ministério Público, Agência Nacional
de Mineração (ANM), superintendência regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), além de várias organizações não governamentais (ONGs).

Ao final da votação, vinte deputados  se revezaram para elogiar a aprovação do projeto e o esforço da Assembleia em
dar uma resposta à sociedade com relação às tragédias em barragens da mineradora Vale. O presidente da Casa,
Agostinho Patrus (PV) também exaltou a construção coletiva do texto, que buscou dar a vitória à população.

"Foi uma demonstração de maturidade do Parlamento, que se dispôs a buscar uma legislação melhor, mais evoluída,
com mais cobranças para se evitar que outras tragédias ocorram", afirmou Agostinho Patrus .

Mar de Lama - Conforme aprovado, o texto acata quase na totalidade as propostas contidas no PL 3.695/16, de
iniciativa popular, conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais", 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.

Define que, na implementação da política, deverá ser observada a prevalência da norma mais protetiva ao meio
ambiente e às comunidades potencialmente afetados pelos empreendimentos.

Além disso, estabelece que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens em Minas Gerais competem aos
órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), devendo ser realizados de
forma articulada com a PNSB.

Abrangência - O texto deixa claro para quais barragens as determinações terão validade. Assim, as regras previstas
aplicam-se a 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, que
apresentem, no mínimo, uma das seguintes características:

- altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 10 metros;

- capacidade total do reservatório maior ou igual a um milhão de metros cúbicos;
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- reservatório com resíduos perigosos;

- e potencial de dano ambiental médio ou alto.

Uma das principais novidades trazidas pelo projeto com relação à legislação é a definição de situações em que a
construção de barragens fica proibida. Assim, o texto proíbe a concessão de licença para empresas que utilizem o
método de alteamento a montante, como em Mariana (Central) e Brumadinho (RMBH).

As cidades foram cenário de duas tragédias, em 2015 e em janeiro último, respectivamente, que deixaram dezenas de
mortos e desaparecidos, além de danos ambientais irrecuperáveis. Em Mariana, a barragem que ruiu era da Samarco,
mineradora controlada pela Vale e pela australiana BHP. Em Brumadinho, a responsabilidade recai inteiramente sobre
a Vale.

Novas regras - Agora, com a aprovação do PL 3.676/19, nas barragens que já utilizem esse método de alteamento a
montante o empreendedor deverá descaracterizar (esvaziar) a estrutura, no caso das inativas; e promover, em até três
anos, a migração para tecnologia alternativa.

Não é permitida a construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem que apresesntem comunidade na
chamada zona de autossalvamento, a porção do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para
intervenção em situação de emergência.

O texto aprovado também não permite emissão de licenças concomitantes para as diferentes fases do licenciamento
ambiental. Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar
por três etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

Não permite, ainda, alterações no projeto original que modifiquem a geometria da barragem licenciada, salvo se a
alteração for objetivo de novo procedimento de licenciamento ambiental, e acumulação ou a disposição final ou
temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens sempre que houver melhor técnica
disponível.

Também prevê a realização de audiências públicas para discussão do projeto conceitual da barragem antes da análise
do pedido de Licença Prévia.

Projeto detalha etapas para concessão de licenças

O texto aprovado detalha o processo de licenciamento ambiental e as exigências que devem ser atendidas para a
concessão de cada licença. Entre as exigências, os empreendimentos precisam apresentar proposta de caução
ambiental, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativação da
barragem; e apresentar planos de segurança da barragem e laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por
especialista independente.

Ainda segundo o texto, o Plano de Ação de Emergência (PAE) deverá ser elaborado e implantado com a participação
dos órgãos ou entidades estadual e municipais de proteção e defesa civil, ficando disponível no empreendimento e nas
prefeituras municipais. Cabe destacar que, em relação ao PAE, o projeto amplia a legislação federal, que apenas exige
o documento no caso de alto potencial de dano.

Também determina que o PAE deverá prever a instalação de sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de
maior eficiência, capaz de alertar e viabilizar o resgate das populações passíveis de serem diretamente atingidas pela
mancha de inundação.

Deverá prever medidas específicas para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar impactos ambientais, assegurar
o abastecimento de água potável às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural. O Plano de
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Segurança de Barragem também deverá será atualizado, devendo o empreendedor apresentar, a cada atualização,
nova declaração de condição de estabilidade da barragem.

O texto define que as barragens serão objeto de auditoria técnica de segurança, de responsabilidade do
empreendedor, em periodicidade que vai de um a três anos cada, dependendo do potencial poluidor de cada.

Responsabilidades - O texto define que o empreendedor é o responsável pela segurança da barragem. Além das
obrigações previstas na legislação em geral, cabe ao empreendedor notificar o órgão fiscalizador da data de início e
dimensões de ampliação ou eventuais obras de manutenção corretiva da barragem, assim como qualquer outra
alteração na capacidade da estrutura.

Ele também deve manter registros periódicos dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspondência do
volume armazenado, e das características químicas e físicas do fluido armazenado; assim como os registros periódicos
dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na área de influência do reservatório.

É ainda sua responsabilidade executar as ações necessárias à garantia ou à manutenção da segurança da barragem,
em especial aquelas recomendadas ou exigidas por responsável técnico.

Cabe ao empreendedor, ainda, devolver para a bacia hidrográfica de origem a água utilizada na barragem, no mínimo,
com a mesma qualidade em que foi captada; e disponibilizar ao público informações detalhadas sobre as empresas
terceirizadas que participaram do processo de licenciamento ambiental, resultados das análises e dos
acompanhamentos do grau de umidade e do nível da barragem e análise semestral da água e da poeira dos rejeitos.

Multa administrativa pode ser aumentada em até mil vezes

O projeto estabelece que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação
ambiental, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais. Também prevê que, em caso de desastre
ambiental decorrente do descumprimento de dispositivo desta lei, o valor da multa administrativa poderá ser majorado
em até mil vezes.

Define que, do valor das multas aplicadas pelo Estado em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e
aos recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo
rompimento.

Estabelece que o empreendedor é responsável, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados pela instalação e operação da barragem, bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento.

Por fim, o empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, além de arcar, no caso de acidente ou
desastre ambiental, com as ações recomendadas e com os deslocamentos aéreos ou terrestres necessários dos
órgãos ou entidades competentes.

Leia a íntegra do projeto aprovado

Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei Nº 3.676/2016

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Comissão Extraordinária das Barragens , a proposição em epígrafe "dispõe sobre o licenciamento
ambiental e a fiscalização de barragens no Estado".

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a esta comissão a fim de receber parecer para o 2º
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turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Por decisão da Presidência, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 169/2015, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 579/2011, requerido pelo deputado Paulo Lamac, que "estabelece diretrizes para a segurança de
barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais", ao qual, por sua vez, haviam sido anexados o
Projeto de Lei nº 3.056/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr ., que "dispõe sobre a proibição de utilização de
barragens de rejeitos no Estado"; o Projeto de Lei nº 3.105/2015, do deputado Felipe Attiê, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de sistema de alarme e monitoramento em todas as barragens e represas existentes no
Estado de Minas Gerais"; o Projeto de Lei nº 3.106/2015, do deputado Fred Costa, que "obriga as empresas
mineradoras instaladas no Estado a implantar sistema de sirenes de alerta para o risco de acidente e dá outras
providências"; e o Projeto de Lei nº 3.146/2015, do deputado Iran Barbosa, que "torna obrigatória a utilização do
método de empilhamento a seco para disposição de rejeitos de minério no Estado". Em razão da semelhança, também
foram anexados à proposição em epígrafe, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº
3.695/2016, de iniciativa popular, que "estabelece normas de segurança para as barragens destinadas à disposição
final ou temporária de rejeitos de mineração no Estado"; o Projeto de Lei nº 5.316/2018, do deputado João Vítor
Xavier, que "institui a Política Estadual de Segurança de Barragens"; o Projeto de Lei nº 180/2019, da deputada Ana
Paula Siqueira , que "estabelece diretrizes para a segurança de barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos
minerários e industriais"; o Projeto de Lei nº 295/2019, do deputado Mauro Tramonte , que "proíbe a construção de
barragens de rejeito de minério pelo método de alteamento a montante ou aterro hidráulico no Estado"; o Projeto de Lei
nº 358/2019, do deputado Doutor Jean Freire , que "proíbe a construção de barragens de rejeitos de mineração do
tipo alteamento a montante e a jusante"; e o Projeto de Lei nº 390/2019, da deputada Beatriz Cerqueira , que
"estabelece critérios obrigatórios para construção e descomissionamento de barragens de rejeitos de mineração, institui
a obrigatoriedade de contratação de seguro contra o rompimento ou vazamento de barragens e dá outras
providências".

Segue a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

Conforme ressaltado pelas comissões  precedentes, a proposição em exame visa regular o licenciamento ambiental e
a fiscalização de barragens no Estado, de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB
-, estabelecida pela Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.

O projeto foi apresentado pela Comissão Extraordinária das Barragens , que funcionou nesta Assembleia
Legislativa entre 2015 e 2016.

Após realizar uma série de audiências públicas para debater e acompanhar as consequências sociais, ambientais e
econômicas da atividade mineradora no Estado, notadamente quanto ao trágico rompimento das barragens ocorrido
em Mariana em fins de 2015, a referida comissão concluiu pela necessidade de criação de novo marco regulatório para
o licenciamento e a fiscalização das barragens no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça  entendeu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria,
apresentando o Substitutivo nº 1 apenas para corrigir imprecisões de técnica legislativa que identificou na proposição.

Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  observou que a legislação vigente -
a Lei nº 15.056, de 2004, e as normas infralegais que tratam do tema - não é suficiente para fazer cessar a ocorrência
de novos desastres. Concluiu-se que a proposta deste projeto de lei de um novo marco regulatório é indispensável para
tornar mais rigorosa a política existente e, assim, ser um divisor de águas na prevenção de novas tragédias.

Ao final do seu parecer, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  propôs o Substitutivo nº 2
ao texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça , realizando pequenas alterações quanto ao mérito da
proposição.
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Da nossa parte, entendemos pertinente a proposição da Comissão Extraordinária das Barragens , que se justifica
com base no poder de polícia ambiental, exercido pelos órgãos e entidades componentes do Sisema. Ademais,
compreendemos a necessidade de se reforçar a normatização referente ao licenciamento e à fiscalização de
barragens, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, bem como à prevenção da ocorrência de novos
desastres.

O rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, com as terríveis
consequências já conhecidas, veio confirmar o entendimento avançado nesta Casa. Tragicamente, restou demonstrada
a necessidade de máxima atenção e rigor com o tema, sobretudo que não podemos mais admitir em Minas Gerais a
existência de barragens sem garantia de segurança.

Apresentamos, portanto, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que contempla todas as principais propostas de
avanços na matéria apresentadas no curso desse processo legislativo, inclusive as sugestões de emendas
protocoladas nesta Comissão. Imperiosa, portanto, a aprovação dessa proposição.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.676/2016, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a
seguir apresentado, e pela rejeição do vencido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a política estadual de segurança de barragens.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de segurança de barragens, a ser implementada de forma articulada com a
Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB - estabelecida pela Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de
2010, e com as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa Civil.

Parágrafo único - Esta lei aplica-se a 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, que apresentem, no mínimo, uma das características a seguir:

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 10m (dez metros);

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 1.000.000m³ (um milhão de metros cúbicos);

III - reservatório com resíduos perigosos;

IV - potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme regulamento.

Art. 2º - Na implementação da política instituída por esta lei, serão observados os seguintes princípios:

I - prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos
empreendimentos;

II - prioridade para as ações de prevenção, fiscalização e monitoramento, pelos órgãos e pelas entidades ambientais
competentes do Estado.
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Art. 3º - O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento das ações
necessárias para garantir a segurança nas fases de planejamento, projeto, instalação, operação e desativação e em
usos futuros da barragem.

Art. 4º - O licenciamento e a fiscalização ambiental de barragens no Estado competem a órgãos e entidades do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema - sem prejuízo das ações de fiscalização previstas
no âmbito da PNSB.

Parágrafo único - Os órgãos e as entidades competentes do Sisema se articularão com os órgãos ou as entidades
responsáveis pela execução da PNSB, com vistas ao compartilhamento de informações e ações de fiscalização.

Art. 5º - O órgão ou a entidade competente do Sisema manterá cadastro das barragens instaladas no Estado e as
classificará conforme seu potencial de dano ambiental, observados os critérios gerais estabelecidos no âmbito da
PNSB.

Parágrafo único - O órgão ou a entidade competente do Sisema elaborará e publicará anualmente inventário das
barragens instaladas no Estado, contendo o resultado das auditorias técnicas de segurança dessas estruturas e a
respectiva condição de estabilidade da barragem.

Capítulo II

Do Licenciamento Ambiental de Barragens

Art. 6º - A construção, a instalação, o funcionamento, a ampliação e o alteamento de barragens no Estado, dependem
de prévio licenciamento ambiental, na modalidade trifásica, que compreende a apresentação preliminar de Estudo de
Impacto Ambiental - EIA - e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - Rima - e as etapas sucessivas de Licença
Prévia - LP -, Licença de Instalação - LI - e Licença de Operação - LO -, vedada a emissão de licenças concomitantes,
provisórias, corretivas e ad referendum.

§ 1º - As atividades a que se refere o caput poderão ser executadas pelo empreendedor ou por empresa terceirizada de
engenharia que cumpra os seguintes requisitos:

I - tenha experiência comprovada na construção de obras de infraestrutura, especificamente na área de barragens
industriais e de mineração;

II - tenha suas atividades definidas como de construção pesada, de acordo com classificação estabelecida no Cadastro
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE;

III - esteja inscrita no sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia- -Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - Confea-Crea.

§ 2º - Nas atividades de construção, instalação, funcionamento, reforma, ampliação e alteamento de barragens será
observada a legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho relativa aos setores de mineração.

Art. 7º - No processo de licenciamento ambiental de barragens, deverão ser atendidas as seguintes exigências, sem
prejuízo das obrigações previstas nas demais normas ambientais e de segurança e de outras exigências estabelecidas
pelo órgão ou entidade ambiental competente:

I - para a obtenção da LP, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo:

a) projeto conceitual na cota final prevista para a barragem, com respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART;
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b) proposta de caução ambiental, estabelecida em regulamento, com o propósito de garantir a recuperação
socioambiental para casos de sinistro e para desativação da barragem;

c) caracterização preliminar do conteúdo a ser disposto no reservatório da barragem;

d) proposta de estudos e ações, acompanhada de cronograma, para o desenvolvimento progressivo de tecnologias
alternativas, com a finalidade de substituição da disposição de rejeitos ou resíduos de mineração em barragens;

e) estudos sobre o risco geológico, estrutural, sísmico e estudos sobre o comportamento hidrogeológico das
descontinuidades estruturais na área de influência do empreendimento;

f) estudo conceitual de cenários de rupturas com mapas com a mancha de inundação;

II - para a obtenção da LI, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo:

a) projeto executivo na cota final prevista para a barragem, incluindo caracterização físico-química do conteúdo a ser
disposto no reservatório, estudos geológico-geotécnicos da fundação, execução de sondagens e outras investigações
de campo, coleta de amostras e execução de ensaios de laboratórios dos materiais de construção, estudos
hidrológico-hidráulicos e plano de instrumentação, com as respectivas ARTs;

b) plano de segurança da barragem contendo, além das exigências da PNSB, no mínimo, Plano de Ação de
Emergência - PAE -, observado o disposto no art. 9º desta lei, análise de performance do sistema e previsão da
execução periódica de auditorias técnicas de segurança;

c) manual de operação da barragem, contendo, no mínimo, os procedimentos operacionais e de manutenção, a
frequência, pelo menos quinzenal, de automonitoramento e os níveis de alerta e emergência da instrumentação
instalada;

d) laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por especialista independente, garantindo que todas as
premissas do projeto foram verificadas e que o projeto atende aos padrões de segurança exigidos para os casos de
barragens com médio e alto potencial de dano a jusante;

e) projeto de drenagem pluvial para chuvas decamilenares;

f) plano de desativação da barragem;

III - para a obtenção da LO, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo:

a) estudos completos dos cenários de rupturas com mapas com a mancha de inundação;

b) comprovação da implementação da caução ambiental a que se refere a alínea "b" do inciso I do caput, com a devida
atualização;

c) projeto final da barragem como construído, contendo detalhadamente as interferências identificadas na fase de
instalação;

d) versão atualizada do manual de operação da barragem a que se refere a alínea "d" do inciso II.

§ 1º - O órgão ou a entidade competente do Sisema poderá estabelecer exigências específicas em relação à
qualificação dos responsáveis técnicos, ao conteúdo mínimo e ao nível de detalhamento dos estudos, manuais, planos,
projetos ou relatórios exigidos para o licenciamento ambiental de que trata este capítulo.

§ 2º - Antes da análise do pedido de LP, o órgão ou a entidade competente do Sisema promoverá audiências públicas
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para discussão do projeto conceitual da barragem, considerando suas diversas fases de implantação até a cota final,
para as quais serão convidados o empreendedor, os cidadãos afetados direta ou indiretamente residentes nos
municípios situados na área da bacia hidrográfica onde se situa o empreendimento, os órgãos ou entidades estaduais e
municipais de proteção e defesa civil, as entidades e associações da sociedade civil, o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

§ 3º - Nas audiências públicas previstas no § 2º, serão reservados espaço e tempo às mulheres, visando a discutir os
impactos específicos do empreendimento em suas vidas.

§ 4º - As deliberações e os questionamentos apresentados nas audiências públicas constarão em ata e serão
fundamentadamente apreciados nos pareceres do órgão ambiental que subsidiarem o processo de licenciamento.

§ 5º - A concessão da LO está condicionada à aprovação do PAE, nos termos do caput do art. 9º.

§ 6º - Na LO, constará expressamente o tempo mínimo a ser cumprido entre as ampliações ou os alteamentos de
barragens e os requisitos técnicos necessários para essas operações.

§ 7º - O órgão ou a entidade ambiental competente deverá, ao conceder a LP, a LI ou a LO, estabelecer condicionantes
a serem cumpridas pelo empreendedor.

§ 8º - O cumprimento das exigências para cada etapa do licenciamento ambiental, previstas dos incisos I a III do caput,
será comprovado antes da concessão das respectivas licenças, sendo vedada sua inserção como condicionante para
etapa posterior do licenciamento.

§ 9º - O não cumprimento de condicionante estabelecida pelo órgão ou pela entidade ambiental competente, prevista
no § 7º, acarretará a suspensão da licença concedida.

§ 10 - Qualquer omissão referente às exigências de que trata este artigo acarretará a nulidade de eventual licença
concedida.

§ 11 - Não serão permitidas alterações no projeto original que modifiquem a geometria da barragem licenciada, salvo
se a alteração for objeto de novo procedimento de licenciamento ambiental.

§ 12 - Quando houver mais de uma barragem na área de influência de uma mesma mancha de inundação, os estudos
dos cenários de rupturas de barragens a que se referem as alíneas "c" do inciso II e "a" do inciso III do caput conterão
uma análise sistêmica de todas as barragens em questão.

Art. 8º - O EIA e o respectivo Rima, a que se refere o art. 6º, conterão:

I - a comprovação da inexistência de melhor técnica disponível e alternativa locacional com menor potencial de risco ou
dano ambiental, para a acumulação ou para a disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de
mineração em barragens;

II - a avaliação das condições sociais e econômicas das pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo
empreendimento;

III - o estudo dos efeitos cumulativos e sinérgicos e a identificação pormenorizada dos impactos ao patrimônio cultural,
material e imaterial.

§ 1º - No EIA e no respectivo Rima, serão priorizadas as alternativas de disposição que minimizem os riscos
socioambientais e promovam o desaguamento dos rejeitos e resíduos.

§ 2º - Ficam vedadas a acumulação ou a disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de
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mineração em barragens sempre que houver melhor técnica disponível.

Art. 9º - O Plano de Ação Emergência - PAE, a que se refere a alínea "b" do inciso II do caput do art. 7º, será submetido
à análise do órgão ou da entidade estadual competente e a divulgação e a orientação sobre os procedimentos nele
previstos ocorrerão por meio de reuniões públicas em locais acessíveis às populações situadas na área a jusante da
barragem, que devem ser informadas tempestivamente e estimuladas a participar das ações preventivas previstas no
referido plano.

§ 1º - Constará no PAE a previsão de instalação de sistema, de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior
eficiência, capaz de alertar e viabilizar o resgate das populações passíveis de serem diretamente atingidas pela
mancha de inundação, bem como as medidas específicas para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar impactos
ambientais, assegurar o abastecimento de água potável às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o
patrimônio cultural.

§ 2º - O PAE ficará disponível no empreendimento, no órgão ambiental competente e nas prefeituras dos municípios
situados na área a jusante da barragem, e suas ações serão executadas pelo empreendedor da barragem com a
supervisão dos órgãos ou das entidades estaduais e municipais de proteção e defesa civil.

Art. 10 - O empreendedor fica obrigado a notificar formalmente ao órgão fiscalizador e à entidade fiscalizadora do
Sisema a data de início e as dimensões da ampliação, do alteamento e eventuais obras de manutenção corretiva da
barragem, com antecedência mínima de quinze dias úteis da data de início da ampliação, do alteamento ou da
manutenção corretiva.

Art. 11 - Em caso de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos de
mineração, o pedido de LP será apresentado até trinta dias depois de protocolado o requerimento de autorização ou
concessão de lavra ao órgão ou à entidade federal competente.

Art. 12 - Fica vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento de
barragem em cujos estudos de cenários de rupturas seja identificada comunidade na zona de autossalvamento.

§ 1º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se zona de autossalvamento a porção do vale a jusante da barragem
em que não haja tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de emergência.

§ 2º - Para a delimitação da extensão da zona de autossalvamento, será considerada a maior entre as duas seguintes
distâncias a partir da barragem:

I - 10km (dez quilômetros) ao longo do curso do vale;

II - a porção do vale passível de ser atingida pela onda de inundação num prazo de trinta minutos.

§ 3º - A critério do órgão ou da entidade competente do Sisema, a distância a que se refere o inciso I do § 2º poderá ser
majorada para até 25km (vinte e cinco quilômetros), observados a densidade e a localização das áreas habitadas e os
dados sobre os patrimônios natural e cultural da região.

Art. 13 - Fica vedada a concessão de licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas à
acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o
método de alteamento a montante.

§ 1º - O empreendedor fica obrigado a promover a descaracterização das barragens inativas de contenção de rejeitos
ou resíduos que utilizem ou que tenham utilizado o método de alteamento a montante, na forma do regulamento do
órgão ambiental competente.

§ 2º - O empreendedor responsável por barragem alteada pelo método a montante atualmente em operação
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promoverá, em até três anos contados da data de publicação desta lei, a migração para tecnologia alternativa de
acumulação ou disposição de rejeitos e resíduos e a descaracterização da barragem, na forma do regulamento do
órgão ambiental competente.

§ 3º - Considera-se barragem descaracterizada, para fins do disposto neste artigo, aquela que não opera como
estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, não possuindo características de barragem, sendo destinada a outra
finalidade.

§ 4º - A reutilização, para fins industriais, dos sedimentos ou rejeitos decorrentes da descaracterização será objeto de
licenciamento ambiental, observado o disposto no caput do art. 6º desta lei.

§ 5º - O empreendedor a que se referem os §§ 1º e 2º enviará ao órgão ou entidade ambiental competente, no prazo de
90 (noventa) dias contados da data de publicação desta lei, cronograma contendo o planejamento de execução das
obrigações previstas nos respectivos parágrafos.

Capítulo III

Da Fiscalização de Barragens

Art. 14 - Além das obrigações previstas na legislação vigente, em especial no âmbito da PNSB, cabe ao empreendedor
responsável pela barragem:

I - informar ao órgão ou entidade competente do Sisema e ao órgão ou entidade estadual de proteção e defesa civil
qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a
sua segurança;

II - permitir o acesso irrestrito dos representantes dos órgãos ou entidades competentes do Sisema e do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec - ao local e à documentação relativa à barragem;

III - manter registros periódicos dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspondência do volume
armazenado, e das características químicas e físicas do fluido armazenado, conforme regulamento;

IV - manter registros periódicos dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na área de influência do
reservatório, conforme regulamento;

V - executar as ações necessárias à garantia ou à manutenção da segurança da barragem, em especial aquelas
recomendadas ou exigidas por responsável técnico;

VI - devolver para a bacia hidrográfica de origem a água utilizada na barragem, no mínimo, com a mesma qualidade em
que foi captada;

VII - disponibilizar, em site eletrônico com livre acesso ao público, os seguintes dados:

a) informações detalhadas sobre as empresas terceirizadas a que se refere o § 1º do art. 6º;

b) resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível da barragem, com a respectiva
ART;

c) análise semestral da água e da poeira dos rejeitos, com a respectiva ART.

Art. 15 - O empreendedor, concluída a implementação do Plano de Segurança da Barragem no prazo determinado
como condicionante da LO, apresentará ao órgão ou à entidade competente do Sisema declaração de condição de
estabilidade da barragem e as respectivas ARTs.
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Parágrafo único - A declaração a que se refere o caput será assinada por profissionais legalmente habilitados.

Art. 16 - O Plano de Segurança da Barragem será atualizado pelo empreendedor, atendendo às exigências ou
recomendações resultantes de cada inspeção, revisão, auditoria técnica de segurança ou auditoria técnica
extraordinária de segurança.

Parágrafo único - A cada atualização do Plano de Segurança da Barragem, o empreendedor apresentará ao órgão ou à
entidade competente do Sisema nova declaração de condição de estabilidade da barragem, nos termos do art. 15.

Art. 17 - As barragens de que trata esta lei serão objeto de auditoria técnica de segurança, sob responsabilidade do
empreendedor, na seguinte periodicidade, de acordo com seu potencial de dano ambiental:

I - a cada ano, as barragens com alto potencial de dano ambiental;

II - a cada dois anos, as barragens com médio potencial de dano ambiental;

III - a cada três anos, as barragens com baixo potencial de dano ambiental.

§ 1º - Relatório resultante da auditoria técnica de segurança, acompanhado das ARTs dos profissionais responsáveis,
será apresentado ao órgão ou entidade competente do Sisema até o dia 1º de setembro do ano de sua elaboração,
junto com a declaração de condição de estabilidade da barragem, a que se refere o art. 15, devendo ser disponibilizado
no local do empreendimento para consulta da fiscalização.

§ 2º - Em caso de evento imprevisto na operação da barragem ou de alteração nas características de sua estrutura, o
órgão ou entidade competente do Sisema exigirá do empreendedor, por meio de notificação, a realização de auditoria
técnica extraordinária de segurança da barragem, cujo relatório será apresentado no prazo de até cento e vinte dias
contados da notificação, observado o disposto neste artigo.

§ 3º - As auditorias técnicas de segurança e as auditorias técnicas extraordinárias de segurança serão realizadas por
uma equipe técnica de profissionais independentes, especialistas em segurança de barragens e previamente
credenciados perante o órgão ou entidade competente do Sisema, conforme regulamento.

§ 4º - Independentemente da apresentação de relatório resultante de auditoria técnica de segurança ou auditoria
técnica extraordinária de segurança, o órgão ou a entidade competente do Sisema poderá determinar, alternativa ou
cumulativamente:

I - a realização de novas auditorias técnicas de segurança, até que seja atestada a estabilidade da barragem;

II - a suspensão ou a redução das atividades da barragem;

III - a desativação da barragem.

§ 5º - Será elaborado, pelo órgão ou pela entidade competente, termo de referência contendo os parâmetros e o roteiro
básico que orientem os trabalhos da auditoria técnica de segurança ou auditoria técnica extraordinária de segurança,
assim como o conteúdo mínimo a ser abordado no relatório resultante de cada auditoria.

§ 6º - A equipe técnica, na elaboração das auditorias técnicas de segurança, observará o termo de referência a que se
refere o § 5º e descreverá detalhadamente a metodologia utilizada.

§ 7º - Caso o empreendedor não apresente a declaração de condição de estabilidade da barragem a que se referem os
arts. 15 e 17 nos prazos determinados ou caso o auditor independente não conclua pela estabilidade da barragem, o
órgão ou a entidade competente do Sisema determinará a suspensão imediata da operação da barragem até que se
regularize a situação.
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Art. 18 - Os relatórios resultantes de auditorias técnicas de segurança, extraordinárias ou não, e os planos de ações
emergenciais serão submetidos, para ciência e subscrição, à deliberação dos membros dos conselhos de
administração e dos representantes legais dos empreendimentos, que ficam coobrigados à adoção imediata das
providências que se fizerem necessárias.

Art. 19 - O órgão ou a entidade competente do Sisema fará vistorias regulares, em intervalos não superiores a um ano,
nas barragens com alto potencial de dano ambiental instaladas no Estado, emitindo laudo técnico sobre o
desenvolvimento das ações a cargo do empreendedor.

Capítulo IV

Disposições Finais

Art. 20 - O órgão ou a entidade competente do Sisema informará ao órgão ou à entidade competente da PNSB e ao
órgão ou à entidade estadual de proteção e defesa civil qualquer não conformidade que implique risco à segurança e
desastre ocorrido em barragem instalada no Estado.

Art. 21 - É obrigação dos órgãos e servidores do Poder Executivo informar o Ministério Público sobre a ocorrência de
infrações às disposições desta lei, fornecendo-lhe informações e elementos técnicos, para que os infratores sejam civil
e criminalmente responsabilizados.

Art. 22 - O descumprimento do disposto nesta lei, por ação ou omissão, sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às
penalidades previstas no art. 16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, sem prejuízo de outras sanções
administrativas, civis e penais.

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica ao presidente , diretor, administrador, membro de conselho ou órgão técnico,
auditor, consultor, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, de qualquer forma, concorrer para a infração.

§ 2º - Em caso de desastre decorrente do descumprimento do disposto nesta lei, o valor da multa administrativa poderá
ser majorado em até mil vezes.

§ 3º - Do valor das multas aplicadas pelo Estado em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem, 50% (cinquenta por cento) serão destinados aos municípios
atingidos pelo rompimento.

Art. 23 - O empreendedor é responsável, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados pela instalação e operação da barragem, bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento.

Parágrafo único - O empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão ou entidade competente do Sisema, nas fases de instalação, operação e desativação e em
usos futuros da barragem.

Art. 24 - As barragens em operação, em processo de desativação ou desativadas atenderão, no prazo de um ano
contado da data de publicação desta lei, as exigências previstas nas alíneas "a", "b" e "c" a "f" do inciso II, "a" a "d" do
inciso III e § 11 do art. 7º, nos casos em que tais medidas não estejam previstas nos respectivos licenciamentos
ambientais ou nos casos em que não foram implementadas pelos empreendimentos.

Art. 25 - As barragens desativadas ou com atividades suspensas por determinação de órgão ou entidade competente
somente poderão voltar a operar após a conclusão de processo de licenciamento ambiental corretivo.

Art. 26 - Na ocorrência de acidente ou desastre, as ações recomendadas, a qualquer tempo, pelos órgãos ou pelas
entidades competentes e os deslocamentos aéreos ou terrestres necessários serão custeados pelo empreendedor ou
terão seus custos por ele ressarcidos, independentemente da indenização dos custos de licenciamento e das taxas de
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controle e fiscalização ambientais.

Art. 27 - As obrigações previstas nesta lei são consideradas de relevante interesse ambiental e o seu descumprimento
acarretará a suspensão imediata das licenças ambientais, independentemente de outras sanções civis, administrativas
e penais.

Art. 28 - O art. 5º da Lei nº 20.009, de 4 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º - Ficam declaradas Áreas de Vulnerabilidade Ambiental do Estado a área em que:

I - haja cruzamento de rodovias com rios de preservação permanente ou com rios utilizados para abastecimento
público;

II - haja comunidade na zona de autossalvamento de barragem em operação, em processo de desativação ou
desativada destinada à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de
mineração, independentemente do porte e do potencial poluidor.".

Art. 29 - Fica revogada a Lei nº 15.056, de 31 de março de 2004.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões

PROJETO DE LEI Nº 3.676/2016

(REDAÇÃO DO VENCIDO)

Dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado.

Parágrafo único - O licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado serão realizados de forma
articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB - estabelecida pela Lei Federal nº 12.334, de 20
de setembro de 2010.

Art. 2º - O licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado competem a órgãos e entidades do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema -, observado o disposto nesta lei e na Lei nº 21.972,
de 21 de janeiro de 2016, sem prejuízo das ações de fiscalização previstas no âmbito da PNSB.

Parágrafo único - Os órgãos e as entidades competentes do Sisema articular-se-ão com os órgãos ou as entidades
responsáveis pela execução da PNSB, com vistas ao compartilhamento de informações e ações de fiscalização.

Art. 3º - O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento das ações
necessárias para garanti-la nas fases de planejamento, projeto, instalação, operação e desativação e em usos futuros
da barragem.

Parágrafo único - A atuação dos órgãos ou entidades competentes do Sisema no licenciamento ambiental e na
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fiscalização não abrange os aspectos de segurança estrutural e operacional de barragens de rejeitos ou resíduos de
mineração, cabendo-lhes orientar e acompanhar as ações a cargo do empreendedor, apontando eventuais correções
que se fizerem necessárias.

Art. 4º - O órgão ou entidade competente do Sisema manterá cadastro das barragens instaladas no Estado e as
classificará conforme seu potencial de dano ambiental, observados os critérios gerais estabelecidos no âmbito da
PNSB.

Parágrafo único - O órgão ou entidade competente do Sisema elaborará e publicará, anualmente, inventário das
barragens instaladas no Estado.

Art. 5º - O disposto nos Capítulos II e III desta lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação ou à disposição final
ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que apresentem, no mínimo, uma das características
a seguir:

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15m (quinze metros);

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros cúbicos);

III - reservatório com resíduos perigosos;

IV - potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme regulamento.

§ 1º - Equipara-se a barragem, para os efeitos desta lei, qualquer depósito em meio líquido de rejeitos ou resíduos
industriais ou de mineração que apresente, no mínimo, uma das características indicadas nos incisos do caput.

§ 2º - Esta lei aplica-se, igualmente, a barragens próximas ou contíguas que, consideradas em conjunto, apresentem no
mínimo uma das características indicadas nos incisos do caput, desde que ao menos uma delas seja destinada à
acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração.

§ 3º - O licenciamento ambiental e a fiscalização das barragens que não se enquadrarem no âmbito de aplicação desta
lei serão disciplinados pelo órgão competente do Sisema, observada a legislação pertinente.

CAPÍTULO II

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGENS

Art. 6º - A construção e o funcionamento ou a ampliação de barragens no Estado dependerão de prévio licenciamento
ambiental, que compreende as etapas de Licença Prévia - LP -, Licença de Instalação - LI - e Licença de Operação -
LO, sendo vedada a emissão de licenças concomitantes.

§ 1º - Para o licenciamento ambiental de que trata este artigo, serão exigidos do empreendedor, conforme regulamento,
estudos, manuais, planos, projetos ou relatórios, que serão elaborados por profissionais legalmente habilitados e terão
as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs.

§ 2º - O órgão competente do Sisema poderá estabelecer exigências específicas em relação à qualificação dos
responsáveis técnicos, ao conteúdo mínimo e ao nível de detalhamento dos estudos, manuais, planos, projetos ou
relatórios exigidos para o licenciamento ambiental de que trata este artigo.

§ 3º - A partir da análise do Estudo de Impacto Ambiental - EIA -, o órgão competente do Sisema poderá exigir do
empreendedor, de forma devidamente motivada, que qualquer estudo, manual, plano, projeto ou relatório exigido para
o licenciamento ambiental de que trata este artigo seja revisto por profissional independente e previamente credenciado
perante o órgão ou entidade competente do Sisema, conforme regulamento.

impresso em 04/03/2019 às 11:53 47 de 297



§ 4º - No EIA deverão ser avaliadas as condições sociais e econômicas das mulheres, em aspectos relativos a
educação e saúde da mulher, responsabilidades pelo trato da família e produção de alimentos, relações de colaboração
e solidariedade entre as mulheres na comunidade, entre outros.

§ 5º - Antes da análise do pedido de LP, o órgão competente do Sisema promoverá audiência pública para discussão
do projeto de concepção da barragem e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - Rima -, para a qual serão
convidados o empreendedor, os cidadãos residentes nos municípios situados na área a jusante da barragem e os
órgãos ou entidades estadual e municipais de proteção e defesa civil.

§ 6º - As deliberações e os questionamentos apresentados na audiência pública deverão constar em ata e ser
fundamentadamente apreciados nos pareceres do órgão ambiental que subsidiarem o processo de licenciamento.

§ 7º - Na audiência pública, deverão ser reservados espaço e tempo às mulheres, visando as discussões dos impactos
específicos do empreendimento em suas vidas.

§ 8º - O cumprimento das exigências para cada etapa do licenciamento ambiental será comprovado antes da
concessão das respectivas licenças, sendo vedada sua inserção como condicionante para etapa posterior do
licenciamento.

§ 9º - Qualquer omissão referente às exigências de que trata este artigo acarretará a nulidade de eventual licença
concedida.

§ 10º - O não cumprimento de condicionante de qualquer uma das licenças a que se refere o caput acarretará a
suspensão da licença concedida.

Art. 7º - O EIA, que será exigido para análise do pedido de LP, deverá atestar a ausência ou a inviabilidade, inclusive
por razões de ordem econômica, de alternativa técnica ou locacional com menor potencial de dano ou risco de acidente
ou desastre, para a destinação dos rejeitos ou resíduos.

§ 1º - Em caso de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos de
mineração, o pedido de LP será apresentado até 30 dias depois de protocolado o requerimento de autorização ou
concessão de lavra ao órgão ou entidade federal competente.

§ 2º - Deverão ser priorizadas as alternativas de disposição que minimizem os riscos socioambientais e promovam o
desaguamento de rejeitos.

Art. 8º - Fica proibida a instalação de barragem destinada à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos
ou resíduos de mineração pelo método de alteamento a montante.

Parágrafo único - Em caso de barragem instalada no Estado até a data de publicação desta lei que utilize ou tenha
utilizado o método de alteamento a montante, o órgão ou entidade competente do Sisema poderá solicitar do
empreendedor a realização de auditoria técnica extraordinária de segurança, observado o disposto no art. 15.

Art. 9º - O Plano de Segurança da Barragem, que será exigido para análise do pedido de LO, conterá, além das
exigências da PNSB, no mínimo:

I - Plano de Ação de Emergência - PAE;

II - análise de performance do sistema;

III - previsão da execução periódica de auditorias técnicas de segurança.

Art. 10 - O PAE será elaborado e suas ações serão implantadas com a participação dos órgãos ou entidades estadual e
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municipais de proteção e defesa civil e ficará disponível no empreendimento e nas prefeituras dos municípios situados
na área a jusante da barragem.

§ 1º - Constará do PAE previsão de instalação de sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior
eficiência capaz de alertar as populações possivelmente atingidas em caso de acidente ou desastre, bem como
medidas específicas para resgatar atingidos, mitigar impactos ambientais, assegurar o abastecimento de água potável
às comunidades afetadas e salvaguardar o patrimônio cultural.

§ 2º - A divulgação e orientação sobre os procedimentos previstos no PAE, após sua aprovação pelo órgão ou entidade
estadual de proteção e defesa civil, ocorrerão por meio de reuniões públicas em locais acessíveis às populações
situadas na área a jusante da barragem, que devem ser informadas e estimuladas a participar das ações preventivas
previstas no PAE.

§ 3º - Os laudos de auditoria e os planos de ações emergenciais deverão ser submetidos aos conselhos de
administração e aos representantes legais dos empreendimentos para ciência e subscrição, possibilitando a adoção
imediata das providências que se fizerem necessárias.

Art. 11 - Caberá ao empreendedor, junto com o pedido de LO, comprovar sua capacidade e idoneidade
econômico-financeira para arcar com os custos decorrentes da obrigação de recuperar o meio ambiente degradado,
inclusive no caso de acidente ou desastre, mediante contratação de seguro de responsabilidade civil, desde que o
seguro seja ofertado no mercado, ou outra modalidade de garantia.

CAPÍTULO III

DA FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS

Art. 12 - Além das obrigações previstas na legislação em geral, e no âmbito da PNSB em especial, cabe ao
empreendedor:

I - informar ao órgão ou entidade competente do Sisema e ao órgão ou entidade estadual de proteção e defesa civil
qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a
sua segurança;

II - permitir o acesso irrestrito dos representantes dos órgãos ou entidades competentes do Sisema e do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec - ao local e à documentação de segurança da barragem;

III - manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspondência em volume armazenado, bem
como das características químicas e físicas do fluido armazenado;

IV - manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na área de influência do reservatório;

V - executar as ações necessárias à garantia ou à manutenção da segurança da barragem, em especial aquelas
recomendadas ou exigidas por responsável técnico;

VI - devolver para a bacia hidrográfica de origem, adequadamente tratada, a água utilizada na barragem.

Art. 13 - O empreendedor, concluída a implementação do Plano de Segurança da Barragem, no prazo determinado
como condicionante da LO, apresentará ao órgão ou à entidade competente do Sisema declaração de condição de
estabilidade da barragem.

§ 1º - A declaração de condição de estabilidade da barragem será firmada por profissionais legalmente habilitados e
terá as respectivas ARTs.
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§ 2º - Caso o empreendedor não apresente a declaração no prazo a que se refere o caput ou apresente declaração que
não ateste a estabilidade da barragem, o órgão ou entidade competente do Sisema determinará a suspensão da
operação da barragem.

Art. 14 - O Plano de Segurança da Barragem será atualizado, atendendo às exigências ou recomendações constantes
do resultado de cada inspeção, revisão ou auditoria técnica de segurança.

Parágrafo único - A cada atualização do Plano de Segurança da Barragem, o empreendedor apresentará ao órgão ou à
entidade competente do Sisema nova declaração de condição de estabilidade da barragem, observado o disposto no
art. 13.

Art. 15 - As barragens instaladas no Estado, de acordo com seu potencial de dano ambiental, serão objeto de auditoria
técnica de segurança, de responsabilidade do empreendedor, na seguinte periodicidade:

I - a cada ano, as barragens com alto potencial de dano ambiental;

II - a cada dois anos, as barragens com médio potencial de dano ambiental;

III - a cada três anos, as barragens com baixo potencial de dano ambiental.

§ 1º - A auditoria técnica de segurança será realizada por profissionais independentes, especialistas em segurança de
barragens e previamente credenciados perante o órgão ou entidade competente do Sisema, conforme regulamento.

§ 2º - Relatório resultante da auditoria técnica de segurança, acompanhado das ARTs dos profissionais responsáveis,
será apresentado ao órgão ou entidade competente do Sisema até o dia 1º de setembro do ano de sua elaboração,
juntamente com a declaração de condição de estabilidade da barragem a que se refere o parágrafo único do art. 14,
devendo ser disponibilizado no local do empreendimento para consulta da fiscalização.

§ 3º - Em caso de evento imprevisto na operação da barragem ou de alteração nas características das estruturas da
barragem, o órgão ou entidade competente do Sisema exigirá do empreendedor a realização de auditoria técnica
extraordinária de segurança da barragem, cujo relatório será apresentado no prazo de até 120 (cento e vinte) dias,
observado o disposto neste artigo.

§ 4º - Independentemente da apresentação de relatório da auditoria técnica de segurança, o órgão ou entidade
competente do Sisema poderá determinar, alternativa ou cumulativamente:

I - a realização de novas auditorias técnicas de segurança, até que seja atestada a estabilidade da barragem;

II - a suspensão ou a redução das atividades da barragem;

III - a desativação da barragem.

Art. 16 - Os órgãos ou entidades competentes do Sisema farão vistorias regulares, em intervalos não superiores a um
ano, nas barragens com alto potencial de dano ambiental instaladas no Estado, emitindo laudo técnico sobre o
desenvolvimento das ações a cargo do empreendedor.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - O órgão ou entidade competente do Sisema informará ao órgão ou entidade competente da PNSB e ao órgão
ou entidade estadual de proteção e defesa civil qualquer não conformidade que implique risco à segurança ou qualquer
acidente ou desastre ocorrido em barragem instalada no Estado.
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Art. 18 - O descumprimento do disposto nesta lei, por ação ou omissão, sujeita os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, às penalidades previstas no art. 16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, sem prejuízo de outras
sanções administrativas, civis e penais.

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica ao presidente , diretor, administrador, membro de conselho ou órgão técnico,
auditor, consultor, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, de qualquer forma, concorrer para a infração.

§ 2º - Em caso de desastre decorrente do descumprimento do disposto nesta lei, o valor da multa administrativa poderá
ser majorado em até 100 vezes.

Art. 19 - O empreendedor é responsável, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados pela instalação e operação da barragem, bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento.

Parágrafo único - O empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão ou entidade competente do Sisema, nas fases de instalação, operação e desativação e em
usos futuros da barragem.

Art. 20 - As barragens desativadas por determinação de órgão ou entidade competente somente poderão voltar a
operar após a conclusão de processo de licenciamento ambiental corretivo.

Art. 21 - Na ocorrência de acidente ou desastre, as ações recomendadas, a qualquer tempo, pelos órgãos ou entidades
competentes do Sisema, bem como os deslocamentos aéreos ou terrestres necessários, serão assumidos pelo
empreendedor ou terão seus custos por ele ressarcidos, independentemente da indenização dos custos de
licenciamento e das taxas de controle e fiscalização ambientais.

Art. 22 - Fica revogada a Lei nº 15.056, de 31 de março de 2004.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Leia mais

- COBERTURA COMPLETA DA TRAGÉDIA EM BRUMADINHO

VER PRIMEIRO

Receba as notícias do Aconteceu no Vale em primeira mão. Clique em curtir no endereço
www.facebook.com/aconteceunovale ou no box abaixo:

(Fonte: ALMG)
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Título: Projeto que torna regras para a segurança das barragens mais rigorosas será sancionado

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Foto: Jéssica Moreira/Itatiaia

O governador Romeu Zema (NOVO) vai sancionar nesta segunda-feira (25) a Lei de Segurança das Barragens
aprovada em caráter de emergência na sexta-feira (22) pela Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. O crime
socioambiental da Vale completa um mês justamente nesta segunda. São 179 mortes confirmadas e 131 pessoas
desaparecidas.

Fontes do governo da Rádio Itatiaia confirmaram que o projeto será sancionado na íntegra sem nenhum veto. O marco
regulatório de segurança das barragens foi aprovado por unanimidade tento voto favorável dos 65 deputados  que
participaram da sessão.

Com a sanção da lei, todas as barragens a montante devem ser esvaziadas. Não será permitida a construção,
instalação, ampliação ou alteamento de barragem que tenha comunidade na chamada zona de autossalvamento (sem
tempo suficiente para intervenção em situação de emergência).

Também fica proibida emissão de licenças simultâneas para as diferentes fases do licenciamento ambiental. Para a
construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar por três etapas de
liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da apresentação
preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima). Também fica proibido
alterações no projeto original que modifiquem a geometria da barragem licenciada. Também prevê estão previstas
audiências públicas para discussão do projeto barragem antes da análise do pedido de Licença Prévia.
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Correio do Papagaio - MG
Título: Novo avalia monitorar gestão de Zema

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Preocupada com o impacto da administração Romeu Zema na imagem do partido e com um possível descolamento em
relação à legenda, a direção nacional do Novo estuda acionar o Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto
no estatuto partidário, para monitorar as ações do governo de Minas Gerais.

Algumas ações deste início de mandato de Zema fizeram acender o sinal de alerta na cúpula do Novo. A principal delas
foi a nomeação de pessoas ligadas ao PSDB para cargos-chave do governo, como Custódio de Mattos, ex-secretário
de Desenvolvimento Social de Aécio Neves, para a poderosa pasta de Governo e o deputado tucano Luiz Humberto
Carneiro , que foi líder do ex-governador Antonio Anastasia, para a liderança do governo na Assembleia Legislativa .

Além disso, a manutenção de Germano Vieira, remanescente da gestão Fernando Pimentel (PT), na Secretaria de
Meio Ambiente, em meio à tragédia de Brumadinho, também desagradou à cúpula do partido. Durante a campanha,
Zema fez duras críticas ao PT e ao PSDB, os quais associou à "velha política" em contraposição à proposta
"modernizadora" do Novo.

Segundo fontes próximas à cúpula do partido, a relação da direção com Zema começou a ficar turva ainda no primeiro
turno da campanha eleitoral, quando o então candidato pediu votos tanto para João Amoêdo (Novo) quanto para Jair
Bolsonaro (PSL). Zema afirmou que foi um erro de comunicação, mas a cúpula do partido não engoliu a explicação.

Agora, dirigentes da sigla se queixam de dificuldades de interlocução com o governador, a quem consideram "muito
autossuficiente" e arredio.

Por isso, estudam monitorar a gestão por meio do Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto no estatuto do
partido que tem o objetivo de dar suporte aos candidatos eleitos pelo Novo, mas também tem a prerrogativa de "vetar
nomeações" e "alertar o mandatário" em casos extremos de possível desacordo com as rígidas normas da sigla.

'Prestar contas'

Procurada, a direção do Novo não quis se manifestar. Em entrevista ao Estado, Zema negou qualquer desalinhamento
em relação ao partido e disse aceitar com naturalidade o monitoramento pela cúpula da legenda (mais informações
nesta página).

"A coisa que eu mais fiz na minha vida foi ter que prestar contas. O que vai mudar agora? Não mudou nada. Prestar
conta nos faz agir melhor e aprimorarmos", declarou ele. "O diretório nacional participou ativamente da escolha do
secretariado. Nossa interlocução tem sido a melhor possível", completou o governador.

Sobre a nomeação de Germano Vieira, Zema disse se tratar de um técnico aprovado por entidades da indústria,
agricultura e mineração.

A opinião, no entanto, não é unanimidade no partido. O deputado estadual Bartô do Novo  tem verbalizado a
insatisfação com alguns nomes do secretariado. "Vejo como insustentável (a permanência de Germano). Apesar de ter
um perfil técnico e ter o aval de algumas instituições, o problema ocorrido na sua pasta foi muito grave", afirmou Bartô
do Novo .

Para o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), a eleição do primeiro governador vai levar o partido a um
amadurecimento, sem que isso represente abrir mão de seus princípios. "Talvez precise ganhar maturidade,
especialmente filiados que acham que todas as mudanças vão ser feitas da noite para o dia. Aos poucos, a base de
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apoio do Novo vai ganhando mais maturidade", disse o parlamentar. As informações são do jornal O Estado de S.
Paulo.

Fonte: Estadão Conteúdo
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Itatiaia
Título: Romeu Zema aprova hoje lei de segurança das barragens - 05h23

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

A tragédia da Vale em Brumadinho completa hoje um mês. Já são 179 mortos e 131 ainda estão desaparecidos. O
governador Romeu Zema deve sancionar hoje a lei de segurança das barragens, aprovada na sexta-feira à noite, na
Assembleia Legislativa . Projeto deve ser aprovado na íntegra, sem nenhum veto.
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Portal Itatiaia - MG
Título: Após nomeação de petistas e peessedebistas, Novo avalia monitorar gestão de Zema
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Preocupada com o impacto da administração Romeu Zema na imagem do partido e com um possível descolamento em
relação à legenda, a direção nacional do Novo estuda acionar o Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto
no estatuto partidário, para monitorar as ações do governo de Minas Gerais.

Algumas ações deste início de mandato de Zema fizeram acender o sinal de alerta na cúpula do Novo. A principal delas
foi a nomeação de pessoas ligadas ao PSDB para cargos-chave do governo como Custódio de Mattos, ex-secretário de
Desenvolvimento Social de Aécio Neves, para a poderosa pasta de Governo e o deputado tucano Luiz Humberto
Carneiro , que foi líder do ex-governador Antonio Anastasia, para a liderança do governo na Assembleia Legislativa .

Além disso, a manutenção de Germano Vieira, remanescente da gestão Fernando Pimentel (PT), na Secretaria de
Meio Ambiente, em meio à tragédia de Brumadinho, também desagradou à cúpula do partido. Durante a campanha,
Zema fez duras críticas ao PT e ao PSDB, os quais associou à "velha política" em contraposição à proposta
"modernizadora" do Novo.

Segundo fontes próximas à cúpula do partido, a relação da direção com Zema começou a ficar turva ainda no primeiro
turno da campanha eleitoral, quando o então candidato pediu votos tanto para João Amoêdo (Novo) quanto para Jair
Bolsonaro (PSL). Zema afirmou que foi um erro de comunicação, mas a cúpula do partido não engoliu a explicação.

Agora, dirigentes da sigla se queixam de dificuldades de interlocução com o governador, a quem consideram "muito
autossuficiente" e arredio.

Por isso, estudam monitorar a gestão por meio do Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto no estatuto do
partido que tem o objetivo de dar suporte aos candidatos eleitos pelo Novo, mas também tem a prerrogativa de "vetar
nomeações" e "alertar o mandatário" em casos extremos de possível desacordo com as rígidas normas da sigla.

'Prestar contas'

Procurada, a direção do Novo não quis se manifestar. Em entrevista ao Estado, Zema negou qualquer desalinhamento
em relação ao partido e disse aceitar com naturalidade o monitoramento pela cúpula da legenda (mais informações
nesta página).

"A coisa que eu mais fiz na minha vida foi ter que prestar contas. O que vai mudar agora? Não mudou nada. Prestar
conta nos faz agir melhor e aprimorarmos", declarou ele. "O diretório nacional participou ativamente da escolha do
secretariado. Nossa interlocução tem sido a melhor possível", completou o governador.

Sobre a nomeação de Germano Vieira, Zema disse se tratar de um técnico aprovado por entidades da indústria,
agricultura e mineração.

A opinião, no entanto, não é unanimidade no partido. O deputado estadual Bartô do Novo  tem verbalizado a
insatisfação com alguns nomes do secretariado. "Vejo como insustentável (a permanência de Germano). Apesar de ter
um perfil técnico e ter o aval de algumas instituições, o problema ocorrido na sua pasta foi muito grave", afirmou Bartô
do Novo .

Para o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), a eleição do primeiro governador vai levar o partido a um
amadurecimento, sem que isso represente abrir mão de seus princípios. "Talvez precise ganhar maturidade,
especialmente filiados que acham que todas as mudanças vão ser feitas da noite para o dia. Aos poucos a base de
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apoio do Novo vai ganhando mais maturidade", disse o parlamentar. As informações são do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Título: Dia Mundial das Doenças Raras recebe adesão da Assembleia de Minas
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Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Segundo Organização Pan-Americana da Saúde, o Brasil conta com 15 milhões de pessoas acometidas por esse tipo
de doença.

Para marcar o Dia Mundial das Doenças Raras, o Palácio da Inconfidência da Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG) ficará iluminado nas cores azul e verde a partir desta segunda-feira (25/2/19). A ação termina na quinta
(28), data da campanha de alerta sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas acometidas por essas doenças.

A adesão à campanha acontece por solicitação do deputado Zé Guilherme (PRP). Em anos bissextos, a data é
comemorada, oficialmente, em 29 de fevereiro. Nos demais, é antecipada para 28 de fevereiro.

A iniciativa integra o projeto Laços da Consciência, que reúne ações de sensibilização sobre temas afetos ao
bem-estar social dos mineiros, em especial causas relacionadas à saúde.

O deputado Zé Guilherme relata que tem uma neta com uma síndrome rara chamada Cornélia de Lange. Essa
síndrome impacta no desenvolvimento físico e intelectual de uma criança. O parlamentar conta que, desde que sua
neta nasceu, ele convive diariamente com familiares de pacientes com doenças raras.

"Não são poucos os casos de famílias que se encontram sem informação alguma ou, sequer, um diagnóstico. E, sem
esse diagnóstico, é impossível começar a pensar em tratamento. É por isso que é tão importante trazermos visibilidade
ao tema, sobretudo, nesse mês em que comemoramos o Dia dos Raros. Quero ser a voz dessas famílias aqui na
Assembleia, assim como o meu filho, o deputado Marcelo Aro (PHS-MG), é na Câmara dos Deputados ", enfatiza o
parlamentar.

O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado em cerca de 70 países com o objetivo de sensibilizar população,
órgãos de saúde pública, médicos e especialistas para os tipos de doenças raras existentes e toda a dificuldade que os
seus portadores enfrentam para conseguir um tratamento ou cura. A Organização Pan-Americana da Saúde ressalta
que, atualmente, o Brasil conta com 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara.
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Correio do Sul - Varginha
Título: Vereadores participam de posse dos novos conselheiros do CISSUL/SAMU

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

O presidente  da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni acompanhado dos vereadores Delegado Celso Ávila e
Zacarias Piva, participou na tarde da última quinta-feira (21) da solenidade de posse dos novos conselheiros do Cissul -
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas.

O evento realizado no Teatro Mestrinho do Colégio Marista reuniu dezenas de autoridades civis e militares, dentre as
quais o comandante do 6º Comando Operacional dos Bombeiros, coronel Giuvaine Barbosa de Moraes, o senador
Rodrigo Pacheco, o deputado federal Bilac Pinto e os deputados estaduais Dalmo Ribeiro e Dr. Paulo  Valdir
Ferreira.

O presidente  da Câmara de Varginha, Dudu Ottoni, salientou a importância do Samu no município e região.
"Sabemos que muitas vidas foram salvas devido à existência da Samu em Varginha e nas cidades da região. Um
consórcio que soma forças em prol do bem maior que é a vida", destacou. Dudu também parabenizou os novos
conselheiros pela posse e o Samu pelos quatro anos de atuação no Sul de Minas.

O atual presidente do Conselho Diretor é Rodrigo Aparecido Lopes, prefeito de Andradas.
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R7
Título: Assembleia corta auxílio-moradia de deputados que têm casa em BH
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Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Quem tiver direito ao benefício só poderá usar o dinheiro com aluguel; despesas de moradia, como impostos, taxas e
condomínio são vetadas
A ALMG ( Assembleia Legislativa de Minas Gerais) anunciou que os deputados  estaduais que possuem imóveis
em Belo Horizonte não vão mais receber o auxílio-moradia no valor de R$ 4.377. Segundo a Casa, a norma adequa a
concessão do benefício às novas regras do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A mudança está na deliberação da mesa diretora número 2.701 / 2019, publicada neste sábado (23), e passa a valer a
partir de março. Segundo o texto, os pagamentos deverão ser usados apenas com aluguel, sendo proibido o
ressarcimento de despesas de moradia, como impostos, taxas e condomínio.

Os parlamentares também não receberão a verba quando:

%u2022 Tiverem imóveis na capital em seus nomes nos últimos 12 meses que antecedem o início do mandato;

%u2022 Tiverem cônjuge ou companheiro (a) que seja proprietário (a) de imóvel na capital ou que receba ajuda de
custo para moradia ou auxílio-moradia de órgão da administração pública.
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Simone foi homenageada pelo SEVOR; ela anunciou doação de mais uma área e mais um veículo para a instituição

A prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira, anunciou, na última sexta-feira, dia 22, a cessão de uso de
mais um terreno e a doação de mais um veículo para o Sevor (Serviço Voluntário de Resgate). O anúncio foi feito
durante a inauguração da sede da entidade.

Conforme a prefeita, o projeto de lei de direito real de uso de novo terreno, ao lado da nova sede da entidade, já está
em tramitação da câmara, tendo sido votado e aprovado em 1º turno. Esse local será utilizado pela entidade para a
construção de um centro de treinamento. Ao todo, com a área inaugurada, as duas concessões totalizam 843,57m²,
localizadas em um ponto estratégico para as operações de resgate, na Avenida Alberto Lima, no bairro Sion.

Simone Moreira também afirmou que, até o mês de abril, vai entregar um veículo novo para o Sevor. Essa doação está
sendo intermediada pelo deputado estadual Tito Torres .

Em seu pronunciamento, a prefeita destacou os mais de 23 mil atendimentos feitos pelo Sevor, em 18 anos de
existência, e a dedicação dos voluntários. "Parabenizo e agradeço ao Sevor pelo trabalho realizado. Reafirmamos o
nosso compromisso para com essa entidade, que tem a nobre missão de aliviar sofrimentos e salvar vidas", afirmou
Simone.

Além da cessão de uso dos terrenos, o município oferece aos Sevor 600 litros de combustível por mês, medicamentos
disponíveis na rede pública e a cessão de uma ambulância.
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Inconfidência AM
Título: Tragédia de Brumadinho completa 1 mês - 10h35
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Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Rompimento da barragem em brumadinho matou famílias, destruiu casas e deixou 330 mortos, dentre os quais muitos
ainda estão desaparecidos. Na semana passada, em audiência no Tribunal de Justiça de Minas, foi definida o
pagamento de indenização. Na noite da última sexta-feira, a ALMG aprovou projeto que endurece a lei para
licenciamento ambiental e construção de barragens em Minas Gerais. Nova legislação ainda precisa ser sancionada
por Romeu Zema. Em entrevista à Rádio Inconfidência, o Tenente Pedro Aihara fala sobre o trabalho de buscas
realizados nos últimos 30 dias. Entrevista: Milton Faustino Barbosa - taxista, Juliana Cardoso - agricultora, Alexandre
Drambósio - diretor jurídico da Vale,  Geraldo Miranda Junior - vítima, William Garcia - promotor, Maria Teresa Corujo -
ambientalista.
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Projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa  do Estado na última sexta-feira (22); proposta inicial foi
apresentada aos deputados em 2016
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sancionou nesta segunda-feira (25), a lei que determina a
descaracterização, ou seja, a eliminação das barragens como alteadas pelo método a montante, assim como a de
Brumadinho, até 2022.

O projeto de lei 3.676/2016 foi aprovado pela ALMG ( Assembleia Legislativa  de Minas Gerais) na última sexta-feira
(22), após dias de discussão.

Veja mais: Número de mortos identificados em Brumadinho sobe para 179

A proposta é fruto de uma iniciativa popular conhecida como "Mar de Lama Nunca Mais", que 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.

O documento 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 (Política Nacional de Segurança de Barragens).

A proposta também determina:

%u2022 Descaracterização (desmonte) das barragens inativas feitas sob alteamento a montante;

%u2022 Barragens a montante ativas deverão migrar para tecnologia alternativa em até três anos;

%u2022 Proibição da construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem que apresentem comunidade na
chamada zona de autossalvamento.

impresso em 04/03/2019 às 11:53 80 de 297

https://noticias.r7.com/minas-gerais/barragens-como-a-de-brumadinho-devem-ser-eliminadas-ate-2022-25022019
http://www.interclip.com.br/


Portal Itatiaia - MG
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Foto: Rafael Nonato/Itatiaia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sancionou nesta segunda-feira o projeto de segurança das
barragens aprovado na sexta (22) pela Assembleia Legislativa  (ALMG). O ato é realizado exatamente um mês após
o rompimento de uma estrutura da Vale em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Zema ressaltou a importância das novas regras e elogiou os deputados  por votarem a favor delas. "Eu tenho absoluta
certeza de que nenhum sucessor meu vai enfrentar uma tragédia como a que ocorreu um mês atrás. A partir de agora,
posso dizer que colocamos um ponto final nesse tipo de fato", afirmou.

Andressa Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas
Gerais, declarou que agora há mais segurança às barragens. "Nós vamos continuar acompanhando de perto a
implementação das novas regras", frisou.

Saiba mais: leia a íntegra do texto aprovado pelos deputados estaduais

O texto é de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens  e foi aperfeiçoada com a participação popular e de
várias entidades. A Comissão de Administração Pública  incluiu nele projeto todo o conteúdo do projeto "Mar de
Lama Nunca Mais", assinado por mais de 60 mil pessoas logo após o rompimento da Barragem de Fundão, em
Mariana, na região Central de Minas, em novembro de 2015.

O projeto institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, que deverá ser implementada em Minas Gerais,
articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), também de acordo com as políticas nacional e
estadual de Meio Ambiente.

A montante proibidas

Entre as principais mudanças está a definição de situações em que a construção de barragens fica proibida. Não serão
mais concedidas licenças ambientais para operação ou ampliação de barragens destinadas à acumulação ou à
disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que usem o método de alteamento a
montante - usado em Mariana e também em Brumadinho, este segundo na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Autossalvamento

Não serão mais permitidas barragens onde, após estudos de cenários de possíveis rupturas, haja comunidade na
chamada zona de autossalvamento. Trata-se da porção do vale a jusante da barragem, onde não haveria tempo
suficiente para intervenção em situação de emergência.

Para a delimitação da extensão da zona de autossalvamento, o texto estabelece que será considerada a maior entre as
duas seguintes distâncias a partir da barragem: 10 km ao longo do curso do vale ou a porção do vale passível de ser
atingida pela onda de inundação num prazo de trinta minutos.

Licenciamento

Outra proibição é com relação à emissão de licenças ao mesmo tempo, provisórias e/ou ad referendum, para as várias
fases do licenciamento ambiental.
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Para a construção, funcionamento ou ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar por três etapas
de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da apresentação
preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

Segurança

O Plano de Segurança da Barragem, que será exigido no pedido de Licença de Instalação, será submetido à análise do
órgão ou da entidade estadual competente.

A divulgação e a orientação sobre os procedimentos nele previstos deverão ser feitas por meio de reuniões públicas em
locais acessíveis às populações situadas na área a jusante da barragem, que devem ser informadas com antecedência
e estimuladas a participar das ações preventivas previstas no referido plano.

Ainda segundo o texto, o Plano de Ação de Emergência (PAE) deverá ser elaborado e implantado com a participação
dos órgãos ou entidades estadual e municipais de proteção e defesa civil, ficando disponível no empreendimento e nas
prefeituras municipais.

Penalidades mais severas

O novo texto estabelece que o descumprimento da lei sujeita os infratores às penalidades previstas na legislação
ambiental, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais. Em casos de desastre ambiental decorrente
do descumprimento de algum dispositivo da lei, o valor da multa administrativa poderá ser aumentado em até mil
vezes.

Multas para municípios

Outra novidade prevista no projeto, e que atende inclusive a uma demanda dos prefeitos de Brumadinho e de Mariana,
é que o valor das multas aplicadas pelo estado em caso de infração às normas de proteção ao meio ambiente e aos
recursos hídricos decorrente de rompimento de barragem será dividido. Metade para o estado e os outros 50% para o
município.

A empresa fica responsável, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados pela instalação e
operação da barragem, bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento.
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R7
Título: Governo de MG deve R$ 272 mil a clínicas do novo secretário de Saúde

Editoria: Minas Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

O neurocirurgião Carlos Eduardo Amaral é sócio de um hospital e uma clínica que têm contratos ativos com o
Executivo Estadual desde o ano de 2010
O novo secretário de Saúde de Minas Gerais, o neurocirurgião Carlos Eduardo Amaral, é sócio de duas empresas com
contratos ativos com o Governo Estadual. As firmas receberam R$ 1,45 milhão por serviços prestados nos últimos oito
anos e ainda possuem R$ 272 mil em contratos a receber. Pelo menos dois deles estão em vigor até dezembro de
2022. O secretário, portanto, passa a ser responsável pela pasta que autorizará pagamentos às próprias empresas, o
que pode configurar conflito de interesse.

Amaral tomou posse no último dia 14 de fevereiro, em substituição a Wagner Eduardo Ferreira, que saiu por motivos de
saúde. Apesar do governador Romeu Zema ter prometido, durante a campanha de 2018, não nomear aliados por
critérios políticos, o médico se candidatou a deputado federal, teve 19,6 mil votos e não se elegeu.

Levantamento feito pelo jornalismo da Record TV no Portal da Transparência mostra que Carlos Eduardo Amaral é
sócio das empresas Masp Clínica Radiológica e do Hospital Monte Sinai (Instituto de Clínicas e Cirurgia de Juiz de
Fora).

Entre 2010 e 2018, o Governo de Minas empenhou R$ 826 mil em serviços prestados pela Masp, mas só pagou R$
629 mil. O Estado ainda deve, portanto, R$ 197 mil para a clínica do secretário. O contrato, com vigência até 2022,
prevê pagamento de mais R$ 60 mil. Há ainda um terceiro contrato, válido até 2020, da clínica de olhos do Monte Sinai
com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares.

Em relação ao Hospital Monte Sinai, que é referência na região de Juiz de Fora, foram empenhados R$ 900 mil e
pagos R$ 824 mil, conforme dados publicados pela Secretaria de Saúde - restam R$ 76 mil a serem pagos. O contrato
em vigor é com a Fundação Hemominas, única fornecedora de sangue do Estado.

Nos últimos cinco dias, a Record TV pediu entrevista ao secretário para falar sobre os contratos e o suposto conflito de
interesses, mas ele preferiu se manifestar por nota. Em e-mail enviado à reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde
afirmou que Carlos Eduardo não é administrador das empresas citadas e não é sócio majoritário de nenhuma delas.

De acordo com a nota, "o secretário assume o compromisso, para que não haja conflito de interesse, que não haverá
nenhum tipo de relação contratual do Estado com as empresas em que é acionista minoritário" e que ele foi escolhido
para o cargo "levando em consideração exclusivamente critérios profissionais, curriculares e de alta aderência à função
preenchida". O governo Zema afirma que, "como médico e gestor, é natural que ele (Amaral) tenha investimentos na
área de saúde".

Conflito

A reportagem consultou dois especialistas em Direito Público. Thomas Bustamante, subcoordenador da pós-graduação
em Direito da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), afirma que o conflito de interesses está configurado.

- Sem nenhum esforço interpretativo é possível encontrar o conflito de interesses na lei federal que dispõe sobre essas
situações e a mesma lei diz que conflito de interesse pode implicar em improbidade administrativa. A controvérsia
jurídica é se essa lei se aplica também aos Estados. Eu não recomendaria que (o secretário) fizesse a liberação,
embora seja incontroverso que, uma vez, empenhado, a empresa tem o direito de receber.

Para o professor, a intenção de agir de boa-fé, conforme explicado pela SES, não resolve o problema.
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- Só pela participação societária existir já é (situação) incompatível com o cargo. Não é questão de esperar que aja de
boa-fé. Se ele quer realmente entrar para a política, precisa resolver sua situação jurídica saindo da empresa, isso é
perfeitamente possível.

Um consultor jurídico da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, sob anonimato, concorda que o secretário
precisaria se afastar das empresas ou pedir exoneração.

- A alternativa do secretário é cumprir o contrato e o dinheiro beneficia a entidade da qual é sócio, ou descumprir o
contrato e o objetivo estipulado pela própria secretaria. O conflito de interesses já existe, não tem como fugir.

A Record também procurou a Fhemig (Fundação Hospitalar de Minas Gerais), já que um dos contratos foi firmado entre
uma das clínicas e a fundação. Em resposta, recebeu os mesmos esclarecimentos enviados pela SES.

Veja a íntegra da nota enviada:

"Em relação aos questionamento quanto ao Dr. Carlos Eduardo Amaral Pereira, novo Secretário de Saúde, o Governo
de Minas informa que a seleção do titular da pasta foi feita levando em consideração exclusivamente critérios
profissionais, curriculares e de alta aderência à função preenchida. Como médico e gestor, é natural que ele tenha
investimentos na área de saúde. O Secretário assume o compromisso, para que não haja conflito de interesse, que não
haverá nenhum tipo de relação contratual do Estado com as empresas em que é acionista minoritário.

Em relação ao contrato com a Fundação Hemominas, informamos que é muito comum que todo hospital de grande
porte no Estado de Minas Gerais tenha contrato com a Fundação, considerando que a Hemominas é a única
fornecedora de sangue em âmbito estadual.

Informamos, por fim, que o secretário de Estado de Saúde, Dr. Carlos Eduardo Amaral Pereira, não é administrador de
nenhuma das empresas citadas e não é sócio majoritário de nenhuma empresa que preste serviços aos órgãos
públicos mineiros."
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Bhaz
Título: Zema sanciona lei das barragens e promete ponto final em tragédias como Brumadinho

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Na data em que completa um mês da tragédia da Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte - com o colapso das
barragens 1, 4 e 4A e que matou, até agora, 179 pessoas -, o governador Romeu Zema acaba de assinar, na Cidade
Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, a sanção ao projeto de lei 3.676/16, que foi aprovado na sexta-feira
(22) pelos deputados , na Assembleia Legislativa .

"Com a sanção desse projeto de lei, prometo um ponto final a essas tragédias, como Mariana e Brumadinho. Espero
que meu sucessor não tenha que conviver com esse tipo de situação", disse o governador.

Entre as principais mudanças na gestão das barragens de resíduos em Minas Gerais estão a proibição de reservatórios
construídos a montante - os existentes terão de traçar planejamento para seu fechamento - e não serão mais
concedidas licenças ambientais concomitantes. Nenhum empreendimento receberá várias licenças ao mesmo tempo,
provisórias e/ou ad referendum, para as várias fases do licenciamento ambiental.

Para a construção, o funcionamento ou a ampliação das barragens, cada empreendimento deverá passar por três
etapas de liberação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), além da
apresentação preliminar do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).
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Inconfidência AM
Título: Recado muito importante para você que está com dívidas - 10h04

Editoria: Diário do Rádio
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Recado é o seguinte o Procon da Prefeitura de Belo Horizonte e o Procon da Assembleia Legislativa  irão promover
o mutirão para renegociação de dívidas.Para participar do mutirão, os consumidores deverão se cadastrar entre os dias
20 e 28 de fevereiro, pelo número (31) 2108-3460, das 13h às 17h, ou enviar um e-mail para
mutirao.dividas@almg.gov.br, informando nome completo, CPF, telefone de contato e o banco (apenas um) com o qual
pretende negociar sua dívida.
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Itatiaia
Título: 1 mês do rompimento da barragem da Vale - 04h10

Editoria: Café com Notícia
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Hoje completa 1 mês da tragédia de Brumadinho. Em 25 de janeiro de 2019 a barragem se rompia. Até agora 179
mortos e 131 desaparecidos. Expectativa para hoje é de que o Governador Romeu Zema sancione hoje a nova lei de
segurança das barragens, aprovada na última sexta, na Assembleia Legislativa .
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Rádio América
Título: Governo de Minas Gerais proíbe uso da água do Rio Paraopeba - 09h16

Editoria: Manhã América
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  estaduais aprovaram por unanimidade em 2º turno e em caráter de urgência, o projeto de lei que devem
endurecer a legislação sobre segurança e licenciamento ambiental de barragens de rejeitos no estado.Ouça a
entrevista com o professor de engenharia hidráulica da UFMG e doutor em planejamento de sistemas energéticos
Carlos Barreira Martinez.
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TV Bandeirantes MG
Título: Projeto de Lei para mais rigor nas regras de licenciamento das barragens - 18h58

Editoria: Band Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

O governador Romeu Zema sancionou o projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa  e
promete mais rigor nas regras de licenciamento e de segurança nas barragens. Entre as principais mudanças está a
proibição das barragens de alteamento a montante que é a estrutura que foi usada nas duas barragens que se
romperam. Entrevista: Romeu Zema - governador de Minas.
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Rádio CBN
Título: Deputados mineiros negam intervenção de mineradoras na criação de CPI - 10h50

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Deputados mineiros negam que mineradoras tentam impedir a instalação de CP de Brumadinho na Assembleia
Legislativa . Ent: Guilherme da Cunha (deputado NOVO), André Quintaão (deputado PT)
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Rádio América
Título: Projeto de lei que endurece as regras para as barragens em Minas - 11h38

Editoria: Tribuna Livre
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

O Governador Romeu Zema pode sancionar hoje o projeto de lei aprovado em 2º turno que endurece a legislação para
atividade minerária no estado. A proposta foi votada em reunião extraordinária na última sexta feira e foi aprovada por
unanimidade. O texto final passou a incluir praticamente todo o conteúdo do projeto que ficou conhecido como "Mar de
Lama Nunca Mais" de iniciativa popular que foi elaborado após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. 
Entre os principais pontos do texto está a proibição da instalação de barragens a montante, proibição de licenças para
instalação de barragens que tenham comunidades nas zonas de auto salvamento e prazo de 90 dias para empresas
apresentarem cronograma de planejamento da substituição de tecnologia em barragens a montante, o que deverá ser
feito em até 3 anos.Entrevista: Maria Tereza Corujo - Ambientalista.
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Isto é - SP
Título: Novo avalia monitorar gestão de Zema

Editoria: Economia
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Preocupada com o impacto da administração Romeu Zema na imagem do partido e com um possível descolamento em
relação à legenda, a direção nacional do Novo estuda acionar o Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto
no estatuto partidário, para monitorar as ações do governo de Minas Gerais.

Algumas ações deste início de mandato de Zema fizeram acender o sinal de alerta na cúpula do Novo. A principal delas
foi a nomeação de pessoas ligadas ao PSDB para cargos-chave do governo, como Custódio de Mattos, ex-secretário
de Desenvolvimento Social de Aécio Neves, para a poderosa pasta de Governo e o deputado tucano Luiz Humberto
Carneiro , que foi líder do ex-governador Antonio Anastasia, para a liderança do governo na Assembleia Legislativa .

Além disso, a manutenção de Germano Vieira, remanescente da gestão Fernando Pimentel (PT), na Secretaria de
Meio Ambiente, em meio à tragédia de Brumadinho, também desagradou à cúpula do partido. Durante a campanha,
Zema fez duras críticas ao PT e ao PSDB, os quais associou à "velha política" em contraposição à proposta
"modernizadora" do Novo.

Segundo fontes próximas à cúpula do partido, a relação da direção com Zema começou a ficar turva ainda no primeiro
turno da campanha eleitoral, quando o então candidato pediu votos tanto para João Amoêdo (Novo) quanto para Jair
Bolsonaro (PSL). Zema afirmou que foi um erro de comunicação, mas a cúpula do partido não engoliu a explicação.

Agora, dirigentes da sigla se queixam de dificuldades de interlocução com o governador, a quem consideram "muito
autossuficiente" e arredio.

Por isso, estudam monitorar a gestão por meio do Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto no estatuto do
partido que tem o objetivo de dar suporte aos candidatos eleitos pelo Novo, mas também tem a prerrogativa de "vetar
nomeações" e "alertar o mandatário" em casos extremos de possível desacordo com as rígidas normas da sigla.

'Prestar contas'

Procurada, a direção do Novo não quis se manifestar. Em entrevista ao Estado, Zema negou qualquer desalinhamento
em relação ao partido e disse aceitar com naturalidade o monitoramento pela cúpula da legenda (mais informações
nesta página).

"A coisa que eu mais fiz na minha vida foi ter que prestar contas. O que vai mudar agora? Não mudou nada. Prestar
conta nos faz agir melhor e aprimorarmos", declarou ele. "O diretório nacional participou ativamente da escolha do
secretariado. Nossa interlocução tem sido a melhor possível", completou o governador.

Sobre a nomeação de Germano Vieira, Zema disse se tratar de um técnico aprovado por entidades da indústria,
agricultura e mineração.

A opinião, no entanto, não é unanimidade no partido. O deputado estadual Bartô do Novo  tem verbalizado a
insatisfação com alguns nomes do secretariado. "Vejo como insustentável (a permanência de Germano). Apesar de ter
um perfil técnico e ter o aval de algumas instituições, o problema ocorrido na sua pasta foi muito grave", afirmou Bartô
do Novo .

Para o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), a eleição do primeiro governador vai levar o partido a um
amadurecimento, sem que isso represente abrir mão de seus princípios. "Talvez precise ganhar maturidade,
especialmente filiados que acham que todas as mudanças vão ser feitas da noite para o dia. Aos poucos, a base de
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apoio do Novo vai ganhando mais maturidade", disse o parlamentar. As informações são do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Portal EM
Título: Bancada da internet ganha força na ALMG

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Grupo de deputados  que trabalham conectados às redes sociais já é um dos maiores do Legislativo. Em vídeos,
transmissões ao vivo, fotos e textos, eles passam recado aos eleitores
Vídeo selfies, textões, denúncias, transmissões de reuniões em tempo real nas redes sociais. Seguindo o estilo que
lhes consagrou nas urnas, alguns dos novos deputados eleitos em Minas Gerais inauguraram na Assembleia
Legislativa  um grupo que já foi apelidado pelos colegas de "bancada da internet". O grupo segue a cartilha dos
influenciadores digitais que deu notoriedade ao presidente  Jair Bolsonaro (PSL) e que vem sendo adotada depois do
pleito pelo governador Romeu Zema (Novo).

Por reunir parlamentares considerados de outras bancadas, a dos deputados  da internet é uma das maiores da
Casa, com pelo menos oito nomes. Além dos deputados do Partido Novo Bartô, Laura Serrano e Guilherme da
Cunha , entram na lista Cleitinho Azevedo (PPS), Bruno Engler e Coronel Sandro , do PSL, Doorgal Andrada
(Patriota) e Noraldino Junior (PSC).

''É a total transparência do mandato, a gente fala quase em tempo real e não depende de pauta para falar o que quiser.
Posso falar sobre um assunto específico para o qual não conseguiria espaço na imprensa todo dia'' . Guilherme da
Cunha (Novo),deputado estadual

Foi pelo Facebook que os deputados  do Novo anunciaram, em vídeo, que iriam abrir mão do auxílio-moradia de R$
4.377,73. Também em sua página na rede, a deputada Laura Serrano  transmitiu parte da primeira reunião que os
parlamentares da base tiveram com o governador Romeu Zema na semana passada. "Estou indo embora de Teófilo
Otoni. Depois de quatro dias de agenda cheia e muitas conversas saio daqui grata pela receptividade e carinho que
recebi", também registrou na segunda-feira no Facebook.

O deputado estadual Doorgal Andrada , que era vereador em Belo Horizonte, anunciou nesta semana que vai
inaugurar o aplicativo "Nosso mandato", que usava na Câmara, para a atuação na Assembleia. "Com ele você poderá
participar diretamente do mandato. Será possível enviar notificação de problemas na sua cidade, sugestões, conhecer
minhas propostas e projetos de lei, conferir as economias do mandato, marcar reuniões e muito mais", promete.

Já Cleitinho  tem postado vídeos com denúncias, como uma em que mostrou carros da saúde do estado parados em
um depósito. Ele também teve a intervenção que fez no café da manhã com Zema na Cidade Administrativa
devidamente filmada e publicada nas redes sociais.

Um deputado estadual das antigas, que preferiu não se identificar, disse temer que a atuação da bancada da internet
tumultue o processo legislativo. "Vamos ver como vai ser quando os projetos de lei começarem a chegar ao plenário, se
vão ficar fazendo enquetes e mudando os acordos de votação", disse.

O vice-líder do governo, Guilherme da Cunha , considerado um dos deputados  da nova bancada, disse ver
vantagens sensacionais nas redes sociais. "É a total transparência do mandato, a gente fala quase em tempo real e
não depende de pauta para falar o que quiser. Posso falar sobre um assunto específico para o qual não conseguiria
espaço na imprensa todo dia", disse.

O parlamentar disse que, expostos na rede, os deputados  estão sujeitos a críticas negativas e elogios e que isso
pode influenciar o posicionamento nas propostas discutidas na Casa. Cunha disse que não pretende fazer enquetes
para definir suas votações por considerar que pessoas que não votaram nele possam se cadastrar em aplicativos para
pedir que ele assuma posições diferentes das que defendeu na campanha. "Prefiro a partir da abertura das redes trocar
ideia e refletir, mas votar de acordo com os valores que defendi na campanha e na vida inteira", disse.
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Outro grupo que cresceu na atual legislatura foi o dos sindicalistas. Pelo PT, foram eleitas Beatriz Cerqueira ,
Leninha e Betão , dirigentes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-Ute) e do Sindicato dos
Professores (Sinpro). Os três reforçam o time de Celinho do Sintrocel (PCdoB), que já era deputado na última
Legislatura e, além da atuação no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Vale do Aço, foi
dirigente de outros três sindicatos do setor.

Além da turma da internet e dos sindicalistas, a Assembleia segue com as tradicionais divisões das bancadas da bala,
da bíblia, das mulheres e outras.

BANCADAS NA ALMG

Internet

Laura Serrano (Novo)

Bartô (Novo)

Guilherme da Cunha (Novo)

Cleitinho Azevedo (PPS)

Bruno Engler (PSL)

Coronel Sandro

Doorgal Andrada (Patriota)

Noraldino Junior (PSC).

Segurança

Delegado Heli Grilo

Delegada Sheila

Coronel Sandro

Coronel Henrique

Sargento Rodrigues

Religião

João Leite

Carlos Henrique

Charles Santos

Léo Portela

Mulheres
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Ana Paula Siqueira

Andreia de Jesus

Beatriz Cerqueira

Celise Laviola

Delegada Sheila

Ione Pinheiro

Laura Serrano

Leninha

Marília Campos

Rosângela Reis

Saúde

Doutor Jean Freire

Doutor Paulo

Doutor Wilson Batista

Arlem Santiago

Comunicação

Rafael Martins

Mauro Tramonte

Mário Henrique Caixa

João Vítor Xavier

Douglas Melo
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Título: Novo avalia monitorar gestão de Zema, governador de MG
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Uma das medidas que deixou o partido alerta foi a nomeação de pessoas ligadas ao PSDB, como Custódio de Mattos,
ex-secretário de Aécio Neves
Belo Horizonte - Preocupada com o impacto da administração Romeu Zema na imagem do partido e com um possível
descolamento em relação à legenda, a direção nacional do Novo estuda acionar o Departamento de Apoio ao
Mandatário, órgão previsto no estatuto partidário, para monitorar as ações do governo de Minas Gerais.

Algumas ações deste início de mandato de Zema fizeram acender o sinal de alerta na cúpula do Novo. A principal delas
foi a nomeação de pessoas ligadas ao PSDB para cargos-chave do governo, como Custódio de Mattos, ex-secretário
de Desenvolvimento Social de Aécio Neves, para a poderosa pasta de Governo e o deputado tucano Luiz Humberto
Carneiro , que foi líder do ex-governador Antonio Anastasia, para a liderança do governo na Assembleia Legislativa .

Além disso, a manutenção de Germano Vieira, remanescente da gestão Fernando Pimentel (PT), na Secretaria de
Meio Ambiente, em meio à tragédia de Brumadinho, também desagradou à cúpula do partido. Durante a campanha,
Zema fez duras críticas ao PT e ao PSDB, os quais associou à "velha política" em contraposição à proposta
"modernizadora" do Novo.

Segundo fontes próximas à cúpula do partido, a relação da direção com Zema começou a ficar turva ainda no primeiro
turno da campanha eleitoral, quando o então candidato pediu votos tanto para João Amoêdo (Novo) quanto para Jair
Bolsonaro (PSL). Zema afirmou que foi um erro de comunicação, mas a cúpula do partido não engoliu a explicação.

Agora, dirigentes da sigla se queixam de dificuldades de interlocução com o governador, a quem consideram "muito
autossuficiente" e arredio.

Por isso, estudam monitorar a gestão por meio do Departamento de Apoio ao Mandatário, órgão previsto no estatuto do
partido que tem o objetivo de dar suporte aos candidatos eleitos pelo Novo, mas também tem a prerrogativa de "vetar
nomeações" e "alertar o mandatário" em casos extremos de possível desacordo com as rígidas normas da sigla.

"Prestar contas"

Procurada, a direção do Novo não quis se manifestar. Em entrevista ao Estado, Zema negou qualquer desalinhamento
em relação ao partido e disse aceitar com naturalidade o monitoramento pela cúpula da legenda (mais informações
nesta página).

"A coisa que eu mais fiz na minha vida foi ter que prestar contas. O que vai mudar agora? Não mudou nada. Prestar
conta nos faz agir melhor e aprimorarmos", declarou ele. "O diretório nacional participou ativamente da escolha do
secretariado. Nossa interlocução tem sido a melhor possível", completou o governador.

Sobre a nomeação de Germano Vieira, Zema disse se tratar de um técnico aprovado por entidades da indústria,
agricultura e mineração.

A opinião, no entanto, não é unanimidade no partido. O deputado estadual Bartô do Novo  tem verbalizado a
insatisfação com alguns nomes do secretariado. "Vejo como insustentável (a permanência de Germano). Apesar de ter
um perfil técnico e ter o aval de algumas instituições, o problema ocorrido na sua pasta foi muito grave", afirmou Bartô
do Novo .

Para o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), a eleição do primeiro governador vai levar o partido a um
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amadurecimento, sem que isso represente abrir mão de seus princípios. "Talvez precise ganhar maturidade,
especialmente filiados que acham que todas as mudanças vão ser feitas da noite para o dia. Aos poucos, a base de
apoio do Novo vai ganhando mais maturidade", disse o parlamentar.
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Passado um mês da tragédia causada pelo rompimento da Barragem 1 e das barragens 4 e 4A, da empresa Vale, em
Brumadinho, uma sequência de atos está agendada para esta segunda-feira (25), a partir das 11h30. Haverá uma
caminhada até a ponte sobre o Rio Paraopeba e, por volta de 12h20 - hora aproximada do rompimento, no dia 25 de
janeiro - as pessoas farão um minuto de silêncio, com o fechamento da ponte. Depois, haverá uma homenagem aos
bombeiros, defensores civis, militares, voluntários e demais profissionais que, incansavelmente, trabalham na área há
32 dias.

A tristeza e a dor andam juntas pela comunidade. Além das famílias que já enterraram seus entes queridos, outras
tantas vivem a agonia diária em busca de uma notícia sobre seus desaparecidos: as buscas tentam localizar 131
pessoas. O número de mortos chega a 179. Incansáveis, os bombeiros, defensores civis e policiais civis e militares não
param um só dia na busca pelos ainda desaparecidos.

Sobreviventes relatam que um mar de lama tomou conta de estradas, do rio, do povoado. A lama manchou a alma do
povo. Para se ter ideia, há 286 famílias desalojadas ou desabrigadas em Brumadinho, em função da tragédia. E não há
um horizonte para que voltem às suas casas. Produtores rurais não podem produzir nada em suas terras, arrasadas
pela lama. E comerciantes amargam prejuízos.

Há várias perguntas ainda sem respostas, a principal delas, o porque de a barragem ter entrado em colapso, mesmo
tendo laudo de que estava estável; a sirene de alerta que não tocou; porque foram construídos um restaurante e um
almoxarifado bem abaixo da barragem; qual a perspectiva de os moradores conseguirem retomar suas vidas e seus
trabalhos; quando as águas do Rio Paraopeba, que dessedenta tantas famílias, animais e pequenas lavouras ajusante
da cidade estarão aptas a serem captadas, entre tantas outras.

Incertezas

Pela estimativa do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, os trabalhos deverão se estender por três a quatro meses
após o rompimento.

Os rejeitos atingiram o Rio Paraopeba, e o governo de Minas proibiu o consumo da água, devido ao risco de
contaminação. Não há estimativa de suspensão da medida.

Governo federal

No último dia 18, foi publicada resolução no Diário Oficial da União por recomendação da Agência Nacional de
Mineração (ANM). O Ministério de Minas e Energia definiu uma série de medidas de precaução de acidentes nas cerca
de mil barragens existentes no país, começando neste ano e prosseguindo até 2021. A medida prevê a extinção ou
descaracterização das barragens chamadas "a montante", exatamente como a que se rompeu em Brumadinho, até 15
de agosto de 2021.

Ações da Vale
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A empresa Vale S.A. divulgou no fim de semana um balanço de suas ações após a tragédia. Informou ter repassado à
Prefeitura de Brumadinho R$ 2,6 milhões para a compra de equipamentos emergenciais e para a contratação de
profissionais das áreas de saúde e psicossocial, com o objetivo de ampliar a ajuda humanitária do município aos
atingidos e investido R$ 6,5 milhões para a compra de equipamentos de ponta para o Instituto Médico Legal (IML) de
Belo Horizonte, para ajudar na identificação dos corpos.

Desde o colapso da barragem, a empresa deu início a um cadastro de famílias que perderam parentes, para doação
em dinheiro, do que a empresa chamou de 'ajuda humanitária', sem fins de indenização. Segundo a Vale, 264 famílias
foram contempladas com R$ 100 mil cada, para quem teve vítimas do rompimento; 56 contemplados com R$ 50 mil,
por imóvel, a quem residia na Zona de Autossalvamento; e deu início ao cadastramento de pessoas que tiveram
negócios impactados e que vão receber R$ 15 mil.

Ainda de acordo com a Vale, 1,4 mil profissionais trabalham em cinco postos de atendimento aos atingidos. A empresa
atesta ter montado e apoiado 48 pontos de coleta diária de água e sedimentos ao longo do Rio Paraopeba, no
reservatário de Três Marias e no Rio São Francisco.

Foram resgatados, até o momento, 297 animais, e, segundo a empresa, criado um hospital de campanha para acolher
e tratar os bichos, com 184 profissionais, entre veterinários, biólogos e técnicos, atuando no resgate da fauna no local.

Indenizações emergenciais

O Termo de Acordo Preliminar (TAP), assinado entre a Vale e o Ministério Público de Minas Gerais permite antecipar
pagamento de indenizações emergenciais a todos os moradores de Brumadinho e pessoas que vivem até um
quilômetro do leito do Rio Paraopeba, entre Brumadinho e Pompéu, na represa de Retiro Baixo. Para essas pessoas,
foi firmada a quantia de um salário mínimo por adulto; 1/2 salário mínimo por adolescente; e 1/4 para crianças, a partir
de 25 de janeiro, pelo prazo de um ano.

Pelo TAP, está prevista a manutenção do pagamento de 2/3 dos salários de todos os empregados próprios e terceiros
que faleceram até que seja fechado um acordo de indenização definitivo e a manutenção dos salários dos que estão
desaparecidos às suas famílias. Há diversas outras ações previstas pelo TAP, incluindo reparações emergenciais na
área da tragédia, bem como outras ações que atendem às famílias.

Lei das Barragens em Minas

Na sexta-feira (22), a Assembleia Legislativa  de Minas aprovou projeto de lei 3.676/16 para endurecer o processo de
licenciamento ambiental e a fiscalização das barragens em Minas, que inclui a proibição das barragens a montante -
modelo da estrutura da Mina Córrego do Feijão e também da barragem de Fundão, em Mariana, que se rompeu em
novembro de 2015.

Há expectativa de que o governador Romeu Zema (novo) assine ainda nesta segunda-feira (25) o PL, sem vetos.

O projeto foi aprovado no plenário da Casa, conforme o parecer aprovado pela comissão, após audiência pública
realizada na quinta-feira, 21, para ouvir representantes de movimentos sociais e do MPMG.

Com informações da Agência Brasil

Comentários
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Título: Análise política com Orion Teixeira - 10h15
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A Assembleia restringe o pagamento de auxílio moradia a deputados , mas nada de CPI de barragens.

impresso em 04/03/2019 às 11:53 109 de 297

http://media.resources.s3.amazonaws.com/trim/298/895877/20190225_131545-20190225_132212.mp3?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1558883435&Signature=actQZzurWaxedbJ8XdzlFEDixHQ%3D
http://www.interclip.com.br/


G1
Título: Deputados que tem imóvel em BH ficam sem auxílio-moradia, diz Assembleia de MG
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O valor do benefício é R$ 4.377. A medida segue às novas regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) publicou uma deliberação proibindo a concessão do
auxílio-moradia a deputados  que possuem casa em Belo Horizonte ou que tenham sido proprietários de imóvel na
capital nos 12 meses anteriores ao início do mandato.

A medida passa a valer a partir de março. A Deliberação da Mesa nº 2.701, de 2019, foi publicada. A norma segue às
novas regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O valor do auxílio-moradia pago pela ALMG é de R$ 4.377,73. A deliberação ainda estabelece que o benefício não
poderá ser concedido a deputados  cujo cônjuge ou companheiro seja proprietário de imóvel na capital ou que receba
ajuda de custo para moradia de órgão da administração pública.

O reembolso só vai acontecer se o parlamentar comprovar o aluguel ou hospedagem na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
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Primeiro nome do Partido Novo a ser eleito para comandar um Estado na esteira da onda de renovação política que
marcou as eleições do ano passado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vai delegar aos deputados  de sua
base de apoio na Assembleia Legislativa  a prerrogativa de escolher técnicos para comandar as superintendências
regionais de Saúde e Educação, antigos feudos da velha política mineira.

A decisão resvala no discurso do Novo que entre outras coisas defende processos de seleção para o preenchimento de
cargos públicos.

Segundo Zema, o objetivo é aproveitar o "conhecimento" dos deputados  em suas regiões. "Não podemos ser
dogmáticos. Isso seria um retrocesso", disse ele em entrevista ao Estado, a primeira desde que assumiu o governo.

Na conversa, Zema também falou sobre a tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da Vale em
Brumadinho. Segundo ele, houve "pirotecnia" de setores do poder público e a catástrofe não foi um problema
ambiental, mas de engenharia.

Leia os principais trechos da entrevista.

O senhor fez críticas duras ao PT e ao PSDB durante a campanha. Nomear para a administração estadual filiados ao
PSDB não é uma contradição?

De forma alguma. Muito mais do que dominar o País nós queremos é mudar o País. Isso é o que tem que ficar claro.
Somos um agente indutor de mudanças e que não quer se apoderar da máquina pública. Queremos mudar o que
existe.

Houve alguma pressão do Novo para que o senhor nomeasse quadros do partido?

Não houve. É lógico que há alguma pressão pequena de uma outra pessoa que contribuiu com as ideias do Novo e
desrespeitando os próprios ideais do partido quer alguma coisa para si ou algum conhecido.

Outro motivo de críticas é a manutenção do Germano Vieira (ex-secretário no governo do PT) na Secretaria de Meio
Ambiente. Por que ele foi mantido?

Mesmo que eu... mesmo que ele não tivesse sido selecionado estaria na Secretaria porque é funcionário de carreira.
Conversando com várias entidades ligadas à indústria, agricultura e mineração elas foram unânimes em afirmar que
após o acidente de Mariana foi quando o Germano assumiu que houve um certo controle.

Foi na gestão dele que ocorreu a revisão das regras e rebaixou a classificação de risco para barragens como a de
Brumadinho.

Existe uma confusão muito grande em relação à Secretaria do Meio Ambiente. O que aconteceu aqui em Minas foi que
um problema de engenharia causou um desastre ambiental e uma tragédia humana. Para todos os efeitos a população
e a mídia tem crucificado a área ambiental que tem a responsabilidade de analisar o impacto da barragem sobre o
ambiente. Ela não tem poderes para ir lá e avaliar a solidez da barragem.

A mudança nas regras de classificação de risco não diminui o controle do Estado sobre a segurança sobre as
barragens?
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Vamos lembrar aqui que a barragem de Brumadinho foi autorizada em 1976. Desde o acidente de Mariana ela não
recebia rejeitos. Até falo que o caso de Brumadinho é um cadáver que saiu andando. Ela estava desativada há três
anos e de repente tivemos este acidente. Não estou defendendo nem acusando ninguém aqui, mas o que está em
xeque e vamos ter que rever são os critérios da própria engenharia de construção de barragens. Depois deste acidente
de Brumadinho nenhuma barragem recebeu a classificação de segura. Ninguém quer assinar mais nada para não ficar
com a batata quente na mão.

A prisão dos engenheiros levou a este cenário?

Estou aguardando o final do processo. Sei que nestes momentos em que as emoções estão afloradas parece que
algumas áreas do poder público querem demonstrar para a população que agiram ou que fizeram algo. Mas o que cabe
neste momento é analisar a real causa do que ocorreu e não pirotecnia que às vezes ocorre em alguns setores do
poder público, infelizmente.

O senhor está falando do Ministério Público?

Não quero citar ninguém. São vários. Aí tem de todas as esferas. Até do Executivo. Talvez em Mariana o problema
tenha sido este. Precisou acontecer outra vez para que tenha um aprendizado. Ficar gritando "culpado", "prende", "bem
feito" muda alguma coisa na legislação ou na técnica de construir barragem? Não.

A impunidade não é um motivo para que este tipo de coisa continue a acontecer?

Certamente. Se houver culpados que sejam punidos com todo o rigor que a lei determina.

O Novo vai ter que flexibilizar suas propostas para se adaptar à realidade de administrar um Estado do tamanho de
Minas Gerais?

Sou totalmente contrário a qualquer tipo de radicalismo ou de postura de quem se acha dono da verdade. Nosso
objetivo é sermos protagonistas de uma mudança cultural no setor público e com certeza não é de um dia para o outro
que vamos conseguir isso. Vamos ter alguns momentos como este das superintendências regionais de saúde e
educação, até por causa do conhecimento de políticos que já estão aí há muito tempo e sabem que é bom e quem é
ruim e que podem colaborar. Não podemos ser dogmáticos, isso seria um retrocesso.

O senhor disse que é contra radicalismo, mas o Novo defende mudanças radicais.

Não considero, não. Considero meritocrática e só. Vale lembrar que no caso das superintendências regionais vai ter um
processo seletivo no qual serão selecionados dois ou três nomes e a classe política vai estar depois indicando qual
desses nomes é o mais conveniente para eles. Se for alguém ruim nós não vamos aceitar, mas vamos dar a
prerrogativa de eles participarem. Não podemos nos dar o luxo de falar que vamos escolher quem é o superintendente
e o deputado ficar sabendo depois.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Entre os principais pontos do texto, está a proibição da instalação de barragens a montante - mesmo tipo das das
estruturas que se romperam em Mariana e Brumadinho.
O governador Romeu Zema (Novo) sancionou nesta segunda-feira (25) o projeto de lei que determina medidas mais
rígidas pela mineração do estado.

A Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) aprovou o texto na última sexta-feira (22), em segundo turno, por
unanimidade.

Depois de uma semana de muitas polêmicas por causa do assunto na Casa, o texto que foi aprovado em plenário
passou a incluir quase todo o conteúdo do projeto que ficou conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais". De iniciativa
popular, ele teve mais de 50 mil assinaturas e foi elaborado após o rompimento da barragem da Samarco, cujas donas
são a Vale e a BHP Billiton.

Antes ir a votação, o PL teve parecer aprovado em segundo turno pela Comissão de Administração Pública . O
relator, deputado João Magalhães  (MDB), opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº 1, rejeitando o texto
aprovado com alterações no 1º turno.

Entre os principais pontos do texto, está a proibição da instalação de barragens a montante - mesmo tipo das das
estruturas que se romperam em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, neste ano.

Proibição da instalação de barragens de rejeitos a montante

Proibição da concessão de licenças para instalação, ampliação ou alteamento de barragens que tenham comunidades
nas zonas de autossalvamento

Estabelecimento de prazo de 90 dias para empresas apresentarem cronograma de planejamento da substituição de
tecnologia em barragens a montante, o que deverá ser feito em até três anos

Os ambientalistas consideram que a proposta é um avanço importante para um estado tão dependente da mineração.
Mas nos discursos durante a discussão da proposta deixaram a crítica de que a sociedade teve que pagar o preço de
duas tragédias antes de o Legislativo enrijecer as regras para atividade minerária.

Em nota divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio
Tonet afirmou estar certo de que o exemplo de Minas será seguido pelo Congresso Nacional.

Para a promotora de Justiça Andressa Lanchotti, o cerne do projeto "Mar de Lama Nunca Mais" está na proibição da
construção ou alteamento de barragens em locais onde forem identificadas populações residindo nas zonas de
autossalvamento.
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Está nas mãos do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o projeto de lei de iniciativa popular conhecido como
Mar de Lama Nunca Mais. A proposta aprovada pelos deputados  mineiros, depende da sanção do executivo para
endurecer o licenciamento ambiental da mineração no estado. O texto pode alterar as regras da exploração na Serra da
Piedade.
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Inconfidência FM
Título: O que mudou após um mês do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho? - 07h03

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Rompimento da barragem matou famílias, destruiu casas e deixou 330 mortos, dentre os quais muitos ainda estão
desaparecidos. Na semana passada, em audiência no Tribunal de Justiça de Minas, foi definida o pagamento de
indenização. Na noite da última sexta-feira, a ALMG aprovou projeto que endurece a lei para licenciamento ambiental e
construção de barragens em Minas Gerais. Nova legislação ainda precisa ser sancionada por Romeu Zema. Em
entrevista à Rádio Inconfidência, o Tenente Pedro Aihara fala sobre o trabalho de buscas realizados nos últimos 30
dias. Entrevista: Milton Faustino Barbosa (taxista); Juliana Cardoso (agricultora); Alexandre Dambrósio (diretor jurídico
da Vale); Geraldo Miranda Junior (vítima); William Garcia (promotor); Maria Teresa Corujo (ambientalista); Pedro Aihara
(porta-voz do Corpo de Bombeiros)
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Band
Título: Projeto com regras mais rígidas para barragens é aprovado na Assembleia de Minas -

06h04
Editoria: Band News Bom Dia

Assunto: ALMG
Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Vai a sanção do governador de Minas Romeu Zema projeto de lei que prevê medidas mais rígidas para o licenciamento
ambiental da atividade de mineração no Estado.O texto foi aprovado na sexta-feira 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 em dois mil e quinze.A nova legislação proíbe por exemplo a
construção de barragens no modelo a montante o mesmo das estruturas de Mariana e Brumadinho que se romperam.
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Band
Título: Em dívida com banco? Aproveite o mutirão de negociação dos Procons em BH %uFEFF-

06h23
Editoria: Band News Bom Dia

Assunto: ALMG
Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Até a próxima quinta-feira dia vinte oito de fevereiro as pessoas que possuem dívidas em bancos podem se inscrever
no mutirão do Procon para renegociar os valores.A ação será realizada nos Procons da Prefeitura de Belo Horizonte da
Assembleia Legislativa  de Minas durante a semana do consumidor que ocorrem entre os dias onze e quinze de
março.
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Júnior Moreira - 08h45

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação- Tragédia de Brumadinho completa hoje um mês com 169 mortos e ainda 131 pessoas
desaparecidas. Eduardo Costa comenta sobre o desespero de uma mãe diante da aprovação da mineração na Serra
do Curral, muita gente devia pensar que a aprovação desse projeto da segurança das barragens na Assembleia, que
vai resultar na sanção ainda hoje pelo governador Zema mostra a força do povo. A Assembleia que não queria nem
saber do assunto reuniu-se em uma sexta à noite e os 65 presentes votaram o projeto.  Eduardo diz que alguém na
Assembleia tem que ter coragem de apresentar um projeto imediatamente para mudar a composição da Câmara
Mineraria. Quando você vê os 12 que se reuniram na Rodoviária e autorizaram a mineração na Serra da Piedade você
observa que a coisa é feita para que a mineradora ganhe.  Dessa vez compraram briga com a igreja católica e Dom
Walmor é forte na fé, ele está tão indignado que ele vai partir para uma reza forte pra cima do governador. Júnior
Moreira diz que daqui a pouco não vamos ter Serra da Piedade mais, porque a mineração acaba com tudo.
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Record
Título: Projeto Mar de Lama Nunca Mais é aprovado na Assembleia - 8h24

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Deputados da Assembleia Legislativa  votaram à favor do projeto Mar de Lama, forma 65 votos e o projeto
aprovado por unanimidade an última sexta-feira.
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Itatiaia
Título: Recomposição do conselho da Cohab - 08h18

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Está marcada para essa quarta-feira a assembleia para recomposição do conselho da Cohab, sociedade de economia
mista de responsabilidade do estado. Três dos seis conselheiros que ocupam o cargo desde a gestão anterior já
pediram para deixar os postos. Ainda segundo o texto é compromisso dessa gestão garantir que as empresas estatais
e as companhias públicas tenham como única finalidade oferecer em suas respectivas áreas de atuação o devido
retorno ao cidadão mineiro. O governo diz ainda que enviou à Assembleia Legislativa  o projeto de reforma
administrativa que norteará todas as medidas a serem tomadas.
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Alvorada
Título: Aprovado projeto Mar de Lama na última sexta-feira - 12h05

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 24-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de Lei conhecido como Mar de Lama Nunca Mais foi aprovado na sexta-feira por unanimidade na
Assembleia Legislativa de Minas.
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Itatiaia
Título: Cartas solidarias comove profissionais dos bombeiros - 07h55

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Neste um mês de atuação em Brumadinho o Corpo de Bombeiros tem recebido centenas e centenas de cartas de
pessoas solidarias com o trabalho realizado no local. As cartas têm comovido os profissionais. Conforme a Itatiaia
informou hoje em primeira mão, o governador Romeu Zema deve sancionar sem vetos a lei de segurança das
barragens finalmente aprovada depois do rompimento da barragem de Mariana e agora da barragem de Brumadinho. A
lei foi votada em regime de urgência na sexta-feira pela Assembleia Legislativa  por unanimidade. Entrevista: Coronel
Anderson Passos.
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Alvorada
Título: Aprovado projeto Mar de Lama - 15h07

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

O projeto de Lei conhecido como Mar de Lama Nunca Mais foi aprovado ontem por unanimidade na Assembleia
Legislativa de Minas. A redação final do  projeto foi aprovada depois e , com isso, o presidente da casa, Agostinho
Patrus (PV), já pode encaminhar o texto para sanção do governador Romeu Zema (Novo).
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TV Globo
Título: Rompimento de barragem completa 1 mês nesta segunda-feira - 06h32

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho,completa hoje um mês .A tragédia  já deixou 179 mortos e 131
pessoas continuam desaparecidas.Desde o início,tem sido uma grande luta para garantir os direitos dos
atingidos.Entrevistados: Rafaela Pereira (MAB)  ''Nós do movimento,desde 2016, temos colocado várias vezes em
pauta a Política Estadual dos Atingidos por Barragens,que garante vários direitos dos atingidos.Então,a gente espera
também que os deputados da Assembleia Legislativa recoloque esse projeto em lei.''
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Itatiaia
Título: Romeu Zema deve sancionar projeto de segurança das barragens - 06h33

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

No dia em que a tragédia de Brumadinho completa um mês, com 179 mortos e 171 desaparecidos o governador
Romeu Zema deve sancionar hoje o projeto que torna mais rigorosa as regras para a segurança das barragens em
Minas. O governador deve sancionar hoje, quando o rompimento da barragem em Brumadinho completa um mês, a lei
de segurança das barragens aprovada em caráter de urgência na sexta-feira na Assembleia Legislativa . A
informação foi confirmada a reportagem por fontes do governo.
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Portal O Tempo
Título: Para driblar protestos, Romeu Zema fica no Palácio das Mangabeiras

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Venezuela para lá de madura
Diante da possibilidade de representantes de forças militares de Minas Gerais montarem um acampamento em frente à
casa do governador Romeu Zema (Novo) no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, ele teria
resolvido, por motivos de segurança, se abrigar nos dois últimos dias no Palácio das Mangabeiras, na região
Centro-Sul. O local é a residência oficial dos chefes do Executivo estadual há 64 anos. Mas, durante a campanha
eleitoral, o empresário criticou fortemente essa estrutura e abriu mão de ficar no espaço com o discurso de dar fim a
mordomias dos representantes políticos.

A informação foi confirmada à reportagem por um secretário próximo ao governador e por deputados  que fazem parte
da base dele na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). A assessoria de imprensa do Estado, no entanto,
declarou que o Gabinete Militar não confirma essa informação. Questionada então se Zema teria ficado desde
sexta-feira na região da Pampulha, a pasta declarou que não responde sobre questões pessoais do governador.

Essa mudança de residência às pressas teria ocorrido após representantes das forças de segurança prometerem, na
última sexta-feira, que iriam acampar em frente à casa dele no bairro Bandeirantes e só sairiam de lá quando o 13°
salário, que foi dividido em 11 vezes, fosse pago, e houvesse acordo em outras demandas. O informado pela categoria
era que seria montada uma escala, com uma equipe a cada oito horas, que sempre tocaria músicas das polícias.
Contudo, isso não ocorreu. De acordo com o vice- presidente  do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais (Sindpol-MG), delegado Marcelo Armstrong, essas ações vão ser definidas hoje.

"Nós vamos nos reunir com todas as entidades representativas para definirmos as ações. Vamos ver se vamos
acampar em frente à casa de Zema. Inclusive, já nos disseram que, nos últimos dois dias, ele ficou no Palácio das
Mangabeiras, e vamos organizar isso. E vamos também fazer uma estratégia para mobilizar a categoria para paralisar
a atividade policial pelo menos em um dia do Carnaval", afirmou. Na ocasião, policiais civis, militares, bombeiros,
agentes socioeducativos e penitenciários rejeitaram a proposta do Estado para o pagamento, em maio, de 80% da
bonificação natalina devida desde a gestão de Fernando Pimentel (PT). O restante seria pago em junho.

Promessa

Durante sabatina realizada pelo jornal O TEMPO e pela rádio Super 91,7 FM no dia 29 de agosto, antes do primeiro
turno das eleições, Zema havia dito que o primeiro ato que queria assinar como governador transformaria o Palácio das
Mangabeiras no Museu das Mordomias para que todo mineiro pudesse ver "como vive o imperador de Minas Gerais"
em um Estado falido. O destino da residência, no entanto, ainda está em análise pelo Executivo.

Caos

Segundo o governo de Minas Gerais, sem Romeu Zema morando no Palácio das Mangabeiras, a economia aos cofres
públicos vai ser de R$ 1,86 milhão por ano. Oficiais da Polícia Militar, no entanto, dizem que, mesmo com essa
economia, estão insatisfeitos porque a mudança gerou um caos na logística e no esquema de segurança.

No último dia 12, o governador Romeu Zema mudou-se para uma casa alugada no bairro na região da Pampulha, em
Belo Horizonte. A casa de dois andares fica em um terreno de cerca de 1.000 m² com cerca de 400 m² de área
construída.

O imóvel, entre outros cômodos, possui quatro quartos e uma piscina. Segundo uma fonte, o aluguel do imóvel gira em
torno de R$ 7.000. A casa ficou quase um ano vazia, e a reforma feita pelo governador durou pouco mais de um mês.
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Zema afirmou que tudo vai ser pago com recursos próprios.

Vídeo

Na legenda de um vídeo publicado nas redes sociais no final da noite de anteontem, o governador de Minas Gerais,
Romeu Zema (Novo), afirmou que o protesto da última sexta-feira foi feito por um "setor isolado" da área de segurança
pública. Zema gravou o vídeo ao lado de comandantes das forças militares.

Ainda no vídeo, é dito que a administração estadual sempre está aberta ao diálogo transparente, mas que "não vai
aceitar imposições de determinados segmentos que visam tumultuar as conversas e as negociações e acabam por
prejudicar os mineiros de maneira geral". Ele se referiu à interrupção por cerca de duas horas da rodovia MG-010.

"Sabemos que o grupo que provocou estes transtornos à população não representa a categoria como um todo. Para
que sirva de exemplo, os causadores desse transtorno serão devidamente responsabilizados", afirma o governador na
legenda. O vice- presidente  do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado (Sindpol-MG), Marcelo Armstrong,
no entanto, afirma que a entidade não foi notificada pela Justiça para pagar multa de R$ 50 mil por hora, como
informado pelo governo.

A reportagem questionou a assessoria do Estado se a proposta do governo para a segurança pública está mantida
mesmo que os manifestantes tenham bloqueado a Linha Verde. Isso porque Zema teria afirmado em reunião com
representantes da classe que o acordo havia sido quebrado com a obstrução da via. A assessoria disse que o governo
vai se pronunciar sobre o tema hoje.
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TV Globo
Título: Governo de Minas recomenda que mais cidades não usem água do rio Paraopeba - 21h00

Editoria: Jornal Nacional
Assunto: ALMG

Publicado: 23-02-2019 Link para a Notícia

O governo de Minas Gerais recomendou que mais cidades não usem a água do rio Paraopeba, contaminado com
metais pesados depois do rompimento da barragem, de Brumadinho.  Desde a tragédia,ambientalistas vem
aumentando a pressão sobre a Assembleia Legislativa  de Minas,cobrando uma lei específica sobre a segurança nas
barragens.A resposta veio quase um mês depois do rompimento do reservatório da Vale,com a aprovação de uma
projeto que aumenta o rigor do licenciamento ambiental e da fiscalização.Entrevistados: André Andreoli (Movimentos
dos Atingidos por Barragens).
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Portal O Tempo
Título: A Parte - Secretários de Estado terão que prestar contas à Assembleia

Editoria: A Parte
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia
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Portal O Tempo
Título: A Parte - Secretários de Estado terão que prestar contas à Assembleia

Editoria: A Parte
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Foi aprovada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que obriga secretários de Estado e dirigentes da administração indireta a comparecerem,
quadrimestralmente, às comissões permanentes da Casa para prestarem contas. O texto, que tem como autor o
presidente do Legislativo, Agostinho Patrus  (PV), foi aprovado por unanimidade na última sexta-feira. O documento
ainda prevê que sempre que algum colegiado julgar necessário, poderá convocar esses titulares para prestar
informações, pessoalmente. Nas duas situações, os agentes públicos poderão ser responsabilizados caso deixem de
comparecer sem justificativa. Como O TEMPO mostrou, a PEC é uma forma de pressionar o governador Romeu Zema
(Novo) a estreitar o diálogo com os deputados , uma vez que eles podem determinar que secretários estaduais
compareçam mais vezes no Legislativo.
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Portal O Tempo
Título: A Parte - Contracheque em braile para servidor público do Executivo mineiro

Editoria: A Parte
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Deputado João Leite (PSDB) protocolou proposta na Assembleia Legislativa de Minas
O deputado estadual João Leite (PSDB) protocolou na Assembleia Legislativa  de Minas um projeto que prevê que
o Estado emita contracheques em braile para cegos que são servidores públicos do Executivo. De acordo com o
tucano, a proposta tem o objetivo de atender a uma demanda dos servidores públicos que apresentam dificuldades em
consultar seus contracheques. O parlamentar cita na justificativa do projeto que, segundo o Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, existem cerca de 1,2 milhão de cegos no Brasil. Os dados são de 2018. Antes de seguir para ser votado
no plenário da Casa, o texto precisa ser apreciado pelas comissões  de Constituição e Justiça; da Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência; e pelo colegiado de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Portal O Tempo
Título: A Parte - Presidente da Codemig será exonerado por Zema nos próximos dias

Editoria: A Parte
Assunto: ALMG

Publicado: 25-02-2019 Link para a Notícia

Marco Antônio Castello Branco foi nomeado em 2015 por Fernando Pimentel
O governador Romeu Zema (Novo) deve exonerar, nos próximos dias, Marco Antônio Castello Branco do cargo de
presidente  da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). O desligamento faz parte dos
planos da atual administração de afastar nomes ligados à antiga gestão de Fernando Pimentel (PT) da direção e dos
conselhos de empresas estatais. A informação foi confirmada ao Aparte por fontes ligadas ao vice-governador, Paulo
Brant (Novo).

O afastamento de Castello Branco da pasta também ocorre para atender pedidos de deputados  e de militantes do
Novo. Eles querem que nomes indicados por petistas deixem a gestão, principalmente de empresas importantes para o
Estado. "Até que enfim nos foi dito que ele vai sair da Codemig. Esperamos que o próximo indicado seja alguém com
mais diálogo. Não dá para manter o PT no governo", disse um deputado federal que apoia Zema. O atual presidente
da Codemig assumiu o posto no início da gestão de Pimentel, em 2015.

A gestão dele à frente da companhia foi marcada por polêmicas, principalmente na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG). Isso porque foi aprovada na Casa, no último ano, a venda de 49% da empresa. Logo depois, o petista
enviou para o Legislativo outra proposta de divisão da companhia, criando a Codemge. Isso foi feito para aumentar o
valor de venda da Codemig, que agora é responsável pela exploração de nióbio. Já a nova pasta cuida dos negócios
deficitários, como a área de economia criativa, a exploração das águas minerais de Cambuquira e Caxambu e de
aeroportos, entre outros. A ação foi criticada fortemente por deputados da oposição.

Durante a campanha eleitoral, Zema disse por diversas vezes que as estatais funcionavam como "cabides de
empregos" dos políticos e era onde se tinham os salários mais altos do Executivo. Diante disso, outras duas alterações
em empresas do Estado foram feitas até aqui: Cledorvino Belini, ex- presidente  da Fiat na América Latina, foi
escolhido como presidente  da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e Rodrigo Paiva foi nomeado para
comandar a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado (Prodemge). Esse último disputou uma vaga no
Senado pelo partido Novo nas últimas eleições.

Os dirigentes de outras estatais que foram nomeados pelo então governador Fernando Pimentel, como do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS), continuam nos
cargos de chefia. Mas, de acordo com a apuração da coluna, o intuito da equipe do Executivo é que, até março, esses
desligamentos sejam concluídos. Um dos já esperados é o de Sinara Inácio Meireles Chenna, que chefia desde 2015 a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Ela é funcionária de carreira da Prefeitura de Belo Horizonte.

Questionada sobre as exonerações de Marco Antônio Castello Branco e de Sinara Inácio Meireles Chenna, a
assessoria de imprensa do Estado afirmou que não há decisão tomada a respeito desses rumores questionados pelo
Aparte. A assessoria disse salientar ainda "que qualquer alteração em quadros de direção vai ser sempre comunicada
oficialmente para a sociedade e a imprensa".
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