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Senhores Deputados 

 

 

Mais uma vez nos manifestamos a esta Casa Legislativa desde que o PL MAR DE LAMA 

NUNCA MAIS (PL 3695/2016), resultado da iniciativa do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação 

(CAOMA) do Ministério Público de Minas Gerais em parceria com a Associação Mineira do Ministério 

Público à qual se somaram organizações da sociedade civil e cidadãos de diversas regiões do Estado, 

entregue no dia 5/7/2016 com 56.318 assinaturas, foi apensado ao PL 3676/2016 da Comissão 

Extraordinária de Barragens que deu entrada na véspera, provavelmente para que o de iniciativa popular 

não tramitasse como tal visto que era de conhecimento de todos os deputados de que haveria a entregar 

formal pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e sociedade civil, em evento realizado no 

Salão Nobre.  

 

Desde aquele momento, o PL MAR DE LAMA NUNCA MAIS de iniciativa popular foi 

invisibilizado e pontos imprescindíveis e fundamentais em relação à segurança de barragens de rejeitos 

foram ignorados durante a tramitação em diversas comissões na ALMG e na plenária no 1º turno, 

apesar de todos os esforços realizados. Assim, o  PL 3676/2016 nunca trouxe nada de novo ao que já 

está posto pelo ordenamento jurídico a respeito do tema, exceto quando o Deputado João Vitor Xavier, 

como presidente da Comissão de Minas e Energia, apresentou como relator um substitutivo que contou 

com a nossa participação e do MPMG na elaboração e que, conforme seu parecer, seria “uma mudança 

de paradigma, uma norma desafiadora da disposição de pessoas, empreendedores e Estado de fazer 

melhor, de fazer com mais técnica e tecnologia, de fazer com mais respeito à dignidade humana, de 

fazer com mais respeito à natureza” porque “não há desculpa econômica ou financeira que justifique 

mantermos comunidades vizinhas a barragens à mercê do medo e da sorte de acordar ou não no dia 

seguinte.” Infelizmente, não foi aprovado e se tornou o PL 5316/2018, também anexado ao PL 

3676/2016.  

 

 



 

Temos certeza de que não dá mais para aceitar que um setor da economia que lucra bilhões à 

custa de nossos bens minerais, de graves e irreversíveis impactos ao meio ambiente e do trabalho de 

nossa população continue implantando barragens de rejeitos como veio sendo feito até hoje, apesar da 

sua responsabilidade ambiental e social em atuar de acordo com um compliance de normas de gestão de 

riscos.   

  

A Samarco (Vale/BHP Billiton) é responsável pela devastação do Rio Doce, pela maior tragédia 

socioambiental de nosso Estado e grandes e irreversíveis impactos ao patrimônio ambiental-ecológico-

social-cultural de diversas regiões de Minas Gerais e do Espirito Santo por onde a lama passou, no 

maior desastre ambiental no mundo causado pela mineração. Nos últimos 15 anos houve 7 rompimentos 

de barragens de rejeitos e a qualquer momento novos poderão ocorrer, porque temos mais de 700 

barragens de rejeitos em Minas Gerais, licenciadas e operando a partir de legislação, práticas e controle 

ambiental obsoletas. Está mais do que comprovado, nas causas do rompimento da Barragem do Fundão 

no dia 5/11/2015, que é insustentável que a legislação sobre segurança de barragens de rejeitos 

permaneça como está ou com um texto legal ineficaz para a demanda emergencial e prioritária no 

Estado: a segurança de barragens de rejeitos. 

 

Considerando o ainda vínculo da economia de Minas Gerais com a atividade minerária, a 

internacionalização e a volatilidade da operação e do controle de grandes minas, aliado ao caráter finito 

dos recursos minerais e aos riscos a que são expostos o meio ambiente e a população, preocupa-nos os 

encaminhamentos das políticas públicas na contramão da proteção ao meio ambiente e à vida, a 

fragilidade dos municípios e órgãos licenciadores para contrapor-se de forma consistente às 

intervenções sistemáticas dos empreendedores nas discussões e políticas de licenciamento e fiscalização 

ambiental.  

 

Assim sendo, REQUEREMOS que reconsiderem o PL 3676/2016 para acatar na íntegra o 

teor do PL 5316/2018 para que o clamor da sociedade por um marco regulatório capaz de 

garantir a segurança de novas barragens de rejeitos e alteamento das existentes em prol do meio 

ambiente e das comunidades em Minas Gerais, expresso no PL MAR DE LAMA NUNCA MAIS, 

seja respeitado por aqueles que foram eleitos pela população. 

 

Esperamos que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais faça o que precisa ser feito e não traga 

para o arcabouço legal do Estado uma lei ineficaz para garantir a segurança de novas barragens de 

rejeitos e alteamento das existentes quando teve, por duas vezes (PL 3695/2016 e PL 5316/2018), a 

oportunidade de fazer a diferença.  

 

Vamos testemunhar e divulgar as escolhas feitas a partir desta data, na fase final da tramitação 

do PL 3676/2018. Afinal, qualquer proposta que seja mais permissiva em relação à segurança e à 

interferência de barragens de rejeitos com as comunidades vizinhas e o meio ambiente, ou qualquer 

voto contrário ao que precisa ser feito, levará o nome do parlamentar para as páginas da história e, em 

caso de rompimentos ou outras situações com barragens de rejeitos no futuro que causem danos ou 

perdas de vidas, terão como responsáveis também os deputados e deputadas que assim decidiram. 

 

 

Atenciosamente, 

 

  

ACLAC - Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas. 

Comunidade Indigena UCHÔ BETHLÀRO PURI 

Ecojambreiro 

Federacão das Associações de Deficientes de Minas Gerais FADEMG 

Federação dos povos Indígenas FECI BRASIL 

Forúm de entidades e movimentos sociais de defesa das Pessoas com Patologias e Deficiência de Minas 

Gerais FOPAD MG 



Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseniase MORHAN MG 

Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSAM) 

Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia (Sinfrajupe) 

SOS Nova Lima 

SOS Serra da Piedade 

UNACCON - União das Associações Comunitárias de Congonhas 

 
 


