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Cemig contesta legalidade de portaria
De acordo com o diretor 

jurídico da Cemig, Raul Ly-
curgo, a edição da portaria 
pelo Ministério de Minas e 
Energia é um atropelo, uma 
vez que está previsto o leilão 
de usinas sub judice. Nesse 
sentido, ele lembrou que es-
sa situação envolve risco até 
mesmo para as empresas in-
teressadas na nova conces-
são, uma vez que o governo 
do Estado pode ter suas de-
mandas atendidas.

te ano. O governo continua 
operando as hidrelétricas por 
meio de liminares.

“Com a venda dessas usi-
nas, vamos ter uma outra Ce-
mig, não mais o maior grupo 
do setor elétrico”, lamentou o 
presidente da companhia, ao 
ressaltar que a equipe econô-
mica do governo federal quer 
utilizar a Cemig para cobrir o 
déficit público, sem atentar 
para os desdobramentos des-
sa solução de curto prazo.

que a empresa manifestasse 
seu interesse ou que o poder 
competente (no caso, o go-
verno federal) não se pronun-
ciasse a respeito. No entanto, 
mesmo com a intenção da 
empresa de prorrogar as con-
cessões das três usinas, expi-
radas, respectivamente, em 
2013, 2015 e 2016, os contra-
tos não foram renovados.

A concessão da usina de 
Volta Grande, por sua vez, 
venceu em fevereiro des-

Segundo o presidente da 
Cemig, Bernardo Salomão, a 
portaria, desdobramento da 
Medida Provisória 735, de 
2016, desrespeita o que foi 
estabelecido no contrato de 
concessão das usinas de Ja-
guara, São Simão e Miranda, 
assinado em 1997.

Ele informou que uma 
cláusula, negociada à época 
com o governo, prevê a reno-
vação automática da conces-
são por mais 20 anos, desde 

Daniel Protzner

Parlamentares fizeram alerta sobre o possível impacto negativo dos leilões para o Estado e a Cemig

Leão (PT-MG) também endos-
saram a real possibilidade, 
levantada por Rogério Cor-
reia, de a nova concessioná-
ria repassar aos consumido-
res o valor gasto para a con-
cessão da outorga.

“O setor de energia é es-
tratégico e relacionado à se-
gurança nacional. Precisamos 
de um movimento suprapar-
tidário em prol dos interesses 
da companhia”, resumiu João 
Vítor Xavier.

que a venda de empresas pú-
blicas prestadoras de serviço 
de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétri-
ca seja submetida a referen-
do popular.

“O enfraquecimento da 
Cemig pode até comprome-
ter a sua sustentabilidade”, 
advertiu Rogério Correia. Os 
deputados João Vítor Xavier 
e Antonio Carlos Arantes, 
ambos do PSDB, e o deputa-
do federal Adelmo Carneiro 

de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho, e ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Dias Toffoli, responsável 
pelo julgamento de ação que 
tramita na corte relacionada à 
concessão da usina de Jaguara.

Para o deputado Rogério 
Correia (PT), que solicitou a 
audiência, o governo preten-
de, indiretamente, privatizar 
a Cemig, passando por cima 
da Emenda à Constituição 50, 
de 2001, a qual estabelece 

A Comissão de Minas e Ener-
gia vai a Brasília com o obje-
tivo de impedir que sejam 
leiloadas quatro usinas con-
troladas pela Cemig cujos 
contratos de concessão com 
a União expiraram. O prejuí-
zo causado pela venda desses 
ativos, responsáveis por cerca 
de metade da energia gerada 
pela empresa,  foi debatido 
ontem, em audiência pública.

As diretrizes para a reali-
zação do certame para conces-
são das usinas de São Simão, 
Jaguara, Miranda e Volta Gran-
de, localizadas nos rios Parnaí-
ba, Araguari e Rio Grande, fo-
ram estabelecidas na Portaria 
133, de 2017, do Ministério de 
Minas e Energia. O documento 
permite à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) leiloá-
-las até o dia 30 de setembro 
deste ano. A expectativa do 
governo é obter R$ 12 bilhões 
com as novas concessões, que 
deverão ser outorgadas pelo 
prazo de 30 anos.

Os parlamentares presen-
tes classificaram a medida co-
mo desastrosa para o Estado e, 
para tentar reverter a decisão 
do governo, aprovaram a re-
alização de visitas ao ministro 

Comissão de Minas e Energia vai a 
Brasília contra leilão de quatro usinas
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des especiais. Para tanto, a 
comissão vai realizar uma 
audiência pública na ALMG, 
no próximo dia 27. “As esco-
las regulares não têm prepa-
ro para receber esse tipo de 
aluno. Queremos apresentar 
propostas para o Estado e fis-
calizar o que vier a ser feito”, 
disse.

A deputada Ione Pinhei-
ro acrescentou que as mães 
e as crianças estão sofrendo 
com a situação. Para ela, o 
Estado tem sido omisso, uma 
vez que a matrícula dos alu-
nos especiais vem sendo feita 
sem qualquer critério nas es-
colas regulares.

mais de frequentar as aulas. 
A lei é bonita no papel, mas, 
na prática, exclui”, lamentou. 
A professora da escola, Rosi-
mary Félix Andrade, que dá 
aulas para Gabriel, confirma 
que tem tido dificuldades em 
acolher a criança. 
Audiência – O deputado 
Duarte Bechir disse que as 
visitas têm o objetivo de pre-
parar um diagnóstico do que 
vem acontecendo em razão 
das determinações da Lei 
Brasileira de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência e deba-
ter com pais e com o Estado 
os melhores caminhos para 
as crianças com necessida-

fissionais são necessários pa-
ra acompanhar os alunos nes-
sa situação. Ela afirmou que 
os pais não têm conseguido 
obter esses documentos, o 
que faz com que o aluno fique 
sem o melhor atendimento. 
“Não temos o preparo ideal. 
A criança acaba regredindo 
e ainda atrasa a dinâmica da 
turma”, declarou.

A Escola Estadual João 
Ferreira de Freitas tem atu-
almente cerca de 1,3 mil 
alunos matriculados em 47 
turmas de ensino fundamen-
tal e médio. Desse total, 15 
têm deficiências, tais como 
autismo, paralisia cerebral e 
surdez.

A mãe do aluno Gabriel 
Rocha, de 6 anos, o qual tem 
deficiência auditiva, afirmou 
que foi obrigada a retirar o 
filho da Escola Estadual Fran-
cisco Sales, onde ele tinha 
atendimento especializado, 
por uma determinação do 
governo do Estado.

Segundo ela, o local ofe-
recia psicólogos, fonoaudió-
logos e terapeutas ocupacio-
nais, enquanto a atual escola 
conta apenas com uma pro-
fessora sem preparo específi-
co em sala de aula. “Ele estava 
evoluindo e agora não gosta 

A diretora da Escola Estadual 
João Ferreira de Freitas, Márcia 
Regina Marques, relatou ontem 
aos deputados da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência que a institui-
ção não está preparada para 
receber crianças com necessi-
dades especiais. A declaração 
foi dada em visita realizada ao 
estabelecimento, localizado em 
Ibirité, na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (RMBH). 
A atividade foi requerida pelo 
presidente da comissão, de-
putado Duarte Bechir (PSD), e 
pelas deputadas Ione Pinheiro 
(DEM) e Celise Laviola (PMDB). 

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência tem feito uma 
série de visitas a escolas da  
RMBH para apurar se elas es-
tão aptas a receber alunos es-
peciais, conforme determina 
a Lei Federal 13.146, de 2015 
(Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência).

De acordo com a direto-
ra, os obstáculos para receber 
essas crianças passam pela 
ausência de laudos conclusi-
vos da Secretaria de Estado 
de Saúde, que apontem as 
deficiências do estudante a 
ser acolhido, assim como pela 
mensuração de quantos pro-

Em visita ao Estado para apro-
fundar relações bilaterais e de 
amizade com o povo mineiro, 
o novo embaixador do Japão 
no Brasil, Satoru Satoh, foi re-
cebido ontem na Assembleia 
Legislativa. O presidente da  
ALMG, deputado Adalclever Lo-
pes (PMDB), conduziu a recep-
ção no Salão Nobre e destacou 
a segurança institucional do 
Estado, com equilíbrio entre os 
Poderes. “É o melhor lugar pa-
ra se investir”, afirmou. Satoru 
Satoh lembrou que Minas abri-
ga iniciativas de destaque na 
relação nipo-brasileira, como a  

Usiminas, a Cenibra e o proje-
to de desenvolvimento do Cer-
rado. E se disse impressionado 
com o crescimento de Belo 
Horizonte, cidade que visitou 
há 20 anos. Temas como a 
crise vivida pela Usiminas, em 
Ipatinga (Região Metropolita-
na do Vale do Aço), também 
foram tratados no encontro, 
que contou com a presença de 
diversos parlamentares. Em 
seguida, a comitiva do Japão 
participou de Reunião Especial 
de Plenário que comemorou 
60 anos da indústria japonesa 
em Minas.

Sarah Torres

Comissão visitou escola regular na cidade de Ibirité

Guilherme Dardanhan

Presidente recebe embaixador do Japão

Escola regular relata dificuldade para
acolher estudantes com deficiência

COMISSÕES

VISITA
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e 1S do Palácio. Em 2017, após 
uma reforma, a Biblioteca pas-
sou a oferecer aos usuários 
um espaço mais confortável, 
moderno e acessível.

Assembleia, foi transferida 
para a Rua dos Tamoios e, em 
1972, para o Palácio da Incon-
fidência. Há 22 anos, o setor 
está localizado nos andares SE 

mente provocado por curto- 
-circuito, destruiu grande par-
te do acervo bibliográfico e 
dos documentos do arquivo.

Como a estrutura do edi-
fício era de madeira, o fogo se 
alastrou e o telhado desabou, 
sendo salvos pouquíssimos 
projetos de lei e algumas atas 
manuscritas. De acordo com 
o livro Diálogo com o tempo 
– 170 anos do Legislativo mi-
neiro, além da Biblioteca, fo-
ram queimados o Plenário, as 
galerias, as salas da Maioria, 
da Minoria e das comissões, 
os arquivos particulares dos 
deputados, a contabilidade e 
o serviço de pessoal.

Após o incidente, a  
Biblioteca, junto com a  

A criação da Biblioteca é resul-
tado de um projeto de resolu-
ção do então deputado Cami-
lo Prates. Durante cinco anos, 
ela funcionou no prédio onde 
atualmente está instalada a 
Escola de Farmácia da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto. 
Em 1897, com a mudança da 
capital para Belo Horizonte, o 
setor instalou-se na Avenida 
Afonso Pena, entre as Ruas da 
Bahia e dos Tupis, e posterior-
mente na Praça da República, 
atual Praça Afonso Arinos.

No casarão da Praça 
Afonso Arinos, na noite de 
16 de setembro de 1959, a 
Biblioteca da ALMG viveu o 
pior momento de sua histó-
ria. Um incêndio, provavel-

Incêndio destruiu quase todo o acervo em 1959

vidades da ALMG. Por meio 
do Portal da Assembleia  
(almg.gov.br), o usuário pode 
acessar a Biblioteca Digital, 
que permite a consulta ao 
texto integral de publicações 
digitalizadas de interesse do 
Poder Legislativo. 

na avaliação dos usuários.
Ao longo do tempo, a 

Biblioteca investiu em ferra-
mentas tecnológicas e hoje 
oferece aos usuários ban-
cos de dados para consulta  
on-line a informações sobre o 
processo legislativo e as ati-

bem como consultar, no local, 
o acervo disponível. Com cer-
ca de 8 mil atendimentos por 
ano, considerando-se os ser-
viços de empréstimos, pes-
quisas e consultas, o setor re-
gistrou, no ano passado, uma 
média de 98% de satisfação 

A Biblioteca Deputado Camilo 
Prates, da Assembleia Legis-
lativa, completa 125 anos na 
quinta-feira (22). Ela foi criada 
em 1892, três anos após a Pro-
clamação da República, época 
em que o Legislativo minei-
ro estava instalado em Ouro 
Preto (Região Central), então 
capital do Estado. Ao longo de 
sua história, a Biblioteca pas-
sou por diferentes momentos 
históricos, evoluiu na presta-
ção de serviços, aderiu à tec-
nologia e hoje atende os usuá-
rios num ambiente renovado.

O acervo da Bibliote-
ca da ALMG compõe-se de 
obras das áreas de Direito e 
Ciência Política, além de as-
suntos relacionados às polí-
ticas públicas estaduais e ao 
processo legislativo. A Biblio-
teca também organiza e pre-
serva informações sobre fa-
tos históricos importantes da 
política mineira e brasileira.

Além de fornecer suporte 
informacional para o desem-
penho das atividades dos de-
putados e dos servidores, a 
Biblioteca também é aberta 
ao público externo, que pode 
utilizar o espaço para estudos, 

Biblioteca da Assembleia Legislativa
faz 125 anos em ambiente renovado

Arquivo ALMG

Primeira sede da Biblioteca Deputado Camilo Prates foi no prédio da Escola de Farmácia, em Ouro Preto

Reforma tornou espaço mais confortável e acessível

Luiz Santana

MEMÓRIA
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Pandiá 
Calógeras, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 

– discutir e votar parecer sobre o PL 4.154/17 (1º turno), do governador 
Fernando Pimentel, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço 
Social Autônomo Serviço Voluntário de Assistência Social

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições que dispensam Plenário
15h15

• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Segurança Pública  

(Plenarinho III) – debater, com a presença de convidados, a segurança do 
homem do campo. Requerimento: deputado Roberto Andrade

15h45
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 

pareceres sobre oito proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PLC 65/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a 
Lei Complementar 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e  
extinção de fundos estaduais

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –  

discutir e votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.844/16 (1º turno), do governador Fernando Pimen-
tel, que institui a Política Estadual de Turismo

17 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Belo Horizonte) – visita ao  

Ministério Público para discutir a retomada das atividades da mineradora 
Samarco. Requerimento: deputado Roberto Andrade

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 13/15

Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos 
de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Votação em 2º turno

PEC 23/15
Do deputado Inácio Franco e outros. Dá nova redação ao caput do art. 
13 da Constituição do Estado, a fim de acrescentar a sustentabilida-
de como princípio constitucional da administração pública estadual.  
Discussão em 1º turno

PLC 42/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera a redação do art. 3º da Lei Comple-
mentar 76, de 2004, para ampliar a representatividade dos militares 
estaduais nas entidades de classe. Discussão em 1º turno

PL 926/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre a celebração de parcerias 
entre o poder público e organizações de assistência social. Discussão 
em 1º turno

PL 3.284/16
Do deputado Cabo Júlio. Dá nova redação ao art. 5º-A da Lei 15.962, 
de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos 
básicos das categorias que menciona. Discussão em 1º turno

PL 3.664/16
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Divinésia. Discussão em 1º turno

PL 4.151/17
Do governador Fernando Pimentel. Cria o Programa de Aprimoramen-
to da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social. 
Discussão em 1º turno

 0h Memória e Poder – Político e empresário João Pinto Ribeiro 
 1h Segunda Musical – Quarteto Musik
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (11/5) – Debate a Feira de 

Artesanato do Eldorado, em Contagem 
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

do século XIX, com Haruf Espíndola
 6h TV Escola: História Política de Minas Gerais – Teleaula 

12 (O Governo Provisório e a Constituinte Mineira de 1891: 
bicameralismo, centralização e restrição à cidadania)

 6h30 Assembleia Debate – Conflitos no campo 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Tireoide 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: História Política de Minas Gerais – Teleaula 

12 (O Governo Provisório e a Constituinte Mineira de 1891: 
bicameralismo, centralização e restrição à cidadania)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Conflitos no campo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Tireoide 
 20h Documentário Diálogos Possíveis 
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político e empresário João Pinto Ribeiro 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

•	programação	sujeita	a	alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Rafael Pires (GPCV)
Diagramação: Luiz Augusto (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br


