
16 DE AGOSTO DE 2017 – QUARTA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.117

Frente de Defesa da Cemig se mobiliza
contra possível privatização de usinas

Comissões fazem outras cinco audiências
Municipal da cidade, a comis-
são debate a implementação 
de políticas públicas para o 
setor, na região.

Ainda na sexta, às 9h30, 
no Auditório da ALMG, a Co-
missão Extraordinária das 
Mulheres faz audiência sobre 
a estrutura dos conselhos 
tutelares de Belo Horizonte, 
no que diz respeito ao acolhi-
mento de bebês nascidos de 
mães que estariam em situa-
ção de vulnerabilidade.

Amanhã (17), às 14h30, 
no Auditório, a leishmaniose 
será discutida pela Comissão 
Extraordinária de Proteção 
dos Animais.

Na sexta-feira (18), a Co-
missão Extraordinária de Pro-
teção dos Animais visita, às 9 
horas, o Centro de Controle 
de Zoonoses de Montes Cla-
ros, no Norte de Minas, para 
averiguar denúncias de euta-
násia irregular de animais no 
local. Às 13 horas, na Câmara 

deixar um terreno no municí-
pio, na sequência de ação de 
reintegração de posse, reali-
zada dois dias antes.

Também hoje, às 16 ho-
ras, no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira, a 
Comissão de Direitos Huma-
nos discute violações de di-
reitos das mulheres atingidas 
por barragens. Na ocasião, 
será lançado o documentário  
Arpilleras: atingidas por bar-
ragens bordando a resistência. 

Mais cinco audiências e uma 
visita estão previstas para 
esta semana. Hoje (16), às 
9h30, no Auditório, a Comis-
são de Direitos Humanos se 
reúne para discutir denúncia 
de atentado contra a Comu-
nidade Tradicional Pesqueira 
e Vazanteira de Canabrava, 
em Buritizeiro (Norte de 
Minas). No dia 20 de julho, 
homens armados teriam 
destruído bens e ameaçado 
pessoas que se recusaram a 

União (TCU) e no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
em Brasília. O objetivo foi 
sensibilizar autoridades fe-
derais para o problema, a 
fim de tentar barrar o leilão 
e fazer valer o contrato de 
concessão com a empresa 
mineira. Esse contrato ain-
da está em vigor e permite à  
Cemig a renovação por mais 
20 anos.

Na semana passada, in-
tegrantes da Frente Mineira 
de Defesa da Cemig, entre 
os quais o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), o 1º-secre-
tário, deputado Rogério 
Correia (PT), e o governa-
dor Fernando Pimentel, 
participaram de reuniões 
na Câmara dos Deputados, 
no Tribunal de Contas da 

por Barragens (MAB), do Mi-
nistério Público Estadual e da 
Advocacia-Geral do Estado, 
entre outros.

Com o leilão das unidades, 
o governo espera arrecadar 
cerca de R$ 12 bilhões. Uma 
das prováveis consequências 
da transferência das usinas 
para o setor privado será o  
aumento do valor da conta de 
luz para o consumidor. 

Ameaças de privatização do 
setor de energia elétrica no 
Brasil, que afetariam inclu-
sive a Cemig, serão discu-
tidas em audiência pública 
amanhã (17), às 18 horas, 
no Auditório. A reunião será 
realizada pela Comissão de 
Minas e Energia, com a pre-
sença de integrantes das 
Frentes Parlamentares em 
Defesa do Setor Elétrico e 
da Soberania Nacional, am-
bas do Congresso Nacional.

Além dos parlamenta-
res federais, também foram 
convidados para a audiência 
representantes de órgãos e 
entidades que compõem a 
Frente Mineira de Defesa da 
Cemig, lançada na ALMG em 
24 de julho deste ano, para 
fazer frente à intenção do go-
verno federal de leiloar qua-
tro usinas sob a concessão da 
empresa mineira (São Simão, 
Jaguara, Miranda e Volta 
Grande). Elas respondem por 
50% da energia gerada pela 
empresa. 

Fazem parte da mobili-
zação representantes da pró-
pria Cemig e de trabalhadores 
do setor elétrico, da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), do 
Movimento dos Atingidos 

Clarissa Barçante

Reunião no Salão Nobre, em 24 de julho, marcou o lançamento da Frente Mineira de Defesa da Cemig  
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Acampamento dos Atingidos por Barragens (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

• Mostra de Artes Plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

9 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, o atentado contra a Comunidade Tradicional Pesqueira 
e Vazanteira de Canabrava, no município de Buritizeiro. Requerimento: 
deputado Rogério Correia

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar pareceres sobre dez proposições sujeitas ao Plenário, entre 
as quais o PL 4.468/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito fir-
madas com recursos do BNDES

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar 

pareceres sobre 26 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o  
PL 4.398/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que cria o 
Conselho Estadual de Cidadania LGBT

•      Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes da Assprom

14h15
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.484 (Auditório) – eleger 

presidente e vice

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o  
PL 3.844/16 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui a 
Política Estadual de Turismo

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  
redação final

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563 (Auditório) – eleger 
presidente e vice

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.468/17 (1º turno), do governador 
Fernando Pimentel, que autoriza o Poder Executivo a renegociar as ope-
rações de crédito firmadas com recursos do BNDES

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.478 (Plenarinho I) – eleger 

presidente e vice
16 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 1.431/15 (1º turno), do deputado 
Arlen Santiago, que proíbe a cobrança de taxa de serviços de assessoria 
técnico-imobiliária

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

• Comissão de Direitos Humanos (Espaço Democrático José Aparecido de 
Oliveira) – debater, com a presença de convidados, as violações de di-
reitos humanos das mulheres atingidas por barragens. Requerimento: 
Rogério Correia

 0h Pensando em Minas (continuação) – Por uma história plural 
do Brasil, com José Carlos Reis

 1h Panorama – Cuidados com a voz 
 1h30 Comissão de Participação Popular (29/6) – Sucateamento 

do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), da 
Fundação Clóvis Salgado

 4h20 Palestra – Inovações Institucionais: participação, deliberação e 
desigualdade, com Eleonora Schettini Martins

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 
Descreva as ações por programa no PPAG

 6h30 Via Justiça – Armadilhas da internet
 7h Zás – Cartas Poéticas, com Grupo Voz e Poesia
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Patentes 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Religioso Dom Serafim Fernandes de Araújo 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 
Descreva as ações por programa no PPAG

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

discussão e votação de proposições 
	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Patentes 
 20h Comissão Especial de Indicação para Diretoria-Geral do Igam 

(21/6) – Arguição pública de Maria de Fátima Chagas Coelho
 21h Assembleia Debate – Reforma Trabalhista
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

•	programação	sujeita	a	alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de Sousa 
Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo Tei-
xeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima Cha-
gas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para o 
cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard dos 

Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação 
em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias Mu-
naier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão  
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário  
(faixa constitucional)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Sardoá. Discussão em 1º turno
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