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Em audiência pública, foi lançada uma frente parlamentar contra a venda da empresa

Líder do Governo, Durval 
Ângelo defendeu que a capi-
tal do Estado seja transferida 
simbolicamente para o mu-
nicípio de São José da Barra 
(Sul de Minas), que abriga a 
Usina Hidrelétrica de Furnas, 
no dia 22 de março, no qual 
se celebra o Dia Mundial da 
Água. A ideia foi acatada na 
forma de requerimento a ser 
encaminhado ao governa-
dor, de autoria do deputado 
Cássio Soares. O deputado 
federal Leonardo Quintão 
(PMDB-MG) também pediu o 
envolvimento de prefeitos e 
vereadores.

tização de Furnas, mobilizar 
a sociedade para derrubar a 
proposta do governo, como 
aconteceu em relação à re-
forma da Previdência”, suge-
riu o deputado Cássio Soares.

Na mesma linha, os de-
putados Dalmo Ribeiro Sil-
va, Rogério Correia e Durval 
Ângelo lembraram que, com 
o apoio da ALMG, o ex-go-
vernador Itamar Franco opôs 
forte resistência à inclusão 
da empresa no Plano Na-
cional de Desestatização, 
implantado em 1999 pelo 
então presidente Fernando 
Henrique Cardoso.

mento de medidas de seguran-
ça de barragens hidrelétricas.

“Para a construção de 
Furnas, muitas terras foram 
inundadas, famílias foram di-
vididas. Muito investimento 
foi feito para vendermos a 
empresa a preço de banana”, 
destacou o deputado Emidi-
nho Madeira, ao se referir à 
expectativa do governo de ar-
recadar cerca de R$ 12 bilhões 
com a privatização, enquanto 
se estima que tenham sido 
utilizados R$ 400 bilhões para 
a estruturação da Eletrobras.

“Temos que marcar uma 
posição clara contra a priva-

Reunidos em audiência pública 
da Comissão de Minas e Ener-
gia, parlamentares, prefeitos e 
líderes sindicais protestaram, 
ontem, contra a intenção do 
governo federal de vender Fur-
nas Centrais Elétricas, empresa 
subsidiária da Eletrobras que 
tem forte ligação com o Estado. 
Durante a reunião, foi lançada 
a Frente Parlamentar Contra a 
Privatização de Furnas, ideali-
zada pelo deputado Emidinho 
Madeira (PSB). A desestatiza-
ção da Eletrobras está previs-
ta no Projeto de Lei Federal 
4.963/18, em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

Emidinho Madeira e os 
deputados João Vítor Xavier 
(PSDB), presidente da comis-
são, Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), Durval Ângelo (PT), 
Rogério Correia (PT) e Cássio 
Soares (PSD), representando 
um movimento supraparti-
dário no Parlamento mineiro, 
condenaram a possibilidade 
de venda da empresa.

Em linhas gerais, os depu-
tados usaram como argumento 
a necessidade de manter sob o 
controle do Estado a gestão de 
ativos relacionados à soberania 
nacional, o custo financeiro, 
ambiental e social envolvido 
na construção de Furnas, assim 
como prováveis consequências 
da medida, como o aumento 
da tarifa de energia e o relaxa-

Empresas chinesas estariam interessadas
das águas no País. Outros 
questionamentos à proposta 
foram o alegado déficit da 
Eletrobras, negado pelo pú-
blico presente, e a possível 
valorização futura do setor, 
com a ascensão de carros 
elétricos.

fazer”, comentou o prefeito de 
Capitólio (Sul de Minas), José 
Eduardo Vallory, que também 
é presidente da Associação dos 
Municípios do Lago de Furnas.

Para o deputado Durval 
Ângelo, um bem ainda maior 
está sendo vendido: a gestão 

Dessa forma, a China passaria 
a poder intervir diretamente 
em um dos principais setores 
estratégicos do Brasil.

“A prova do valor de Fur-
nas é vermos estatais estran-
geiras cobiçando esse patrimô-
nio do qual queremos nos des-

Os participantes da audiência 
compartilharam o temor de 
que o setor energético vá pa-
rar nas mãos de companhias 
chinesas, cogitadas como as 
principais interessadas no 
negócio e vistas como braços 
do governo do país asiático. 

Deputados são unânimes ao condenar
plano federal de privatização de Furnas
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e equipamentos energizados 
(Classe C).

A Assembleia adquiriu 
100 extintores do tipo ABC. 
Sete foram instalados na Bi-
blioteca e 11 no Arquivo Cen-
tral. Os demais serão utiliza-
dos como reserva técnica e 
em reposições regulares.

em um princípio de incêndio, 
danificariam livros, documen-
tos e outros papéis. Já os no-
vos equipamentos são do tipo 
ABC e não utilizam água, mas 
um pó específico, adequado 
para locais que contenham 
materiais sólidos (Classe A), 
líquidos inflamáveis (Classe B) 

melhoria que visa adequar 
os equipamentos ao material 
armazenado nesses espaços.

Segundo o coordenador 
da Brigada, Glaydson Vascon-
celos, os extintores que esta-
vam na Biblioteca e no Arqui-
vo Central são de água pressu-
rizada e, se fossem utilizados 

Novos extintores de incêndio 
foram instalados na Bibliote-
ca Deputado Camilo Prates 
e no Arquivo Central da As-
sembleia Legislativa, na últi-
ma semana. A ação, realiza-
da pela Brigada de Incêndio, 
que é vinculada à Diretoria 
de Polícia Legislativa, é uma 

Novos extintores evitam danos a papéis

que o evento continue sendo 
realizado na Praça Tiradentes. 
Entretanto, ele defendeu que 
o assunto seja discutido dire-
tamente com o governador 
Fernando Pimentel (PT).

O 1º-secretário da ALMG, 
deputado Rogério Correia 
(PT), também se manifestou 
pela manutenção da sole-
nidade na Praça Tiradentes, 
diante da simbologia nacio-
nal do evento, e falou sobre 
a necessidade de que sejam 
tomados cuidados para ame-
nizar o impacto do evento no 
dia a dia do município. Alguns 
representantes de instituições 
presentes na reunião também 
defenderam a permanência 
da solenidade no local.

na praça o momento em que 
o governador deposita a coroa 
de flores aos pés da estátua de 
Tiradentes e que o restante da 
programação ocorra no novo 
local. Segundo o prefeito, a 
montagem da estrutura para 
a entrega gera muitos trans-
tornos à população local, so-
bretudo aos comerciantes, ao 
dificultar o trânsito e o acesso 
à Praça Tiradentes.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa e do conse-
lho permanente da Medalha 
da Inconfidência, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), 
destacou que a entrega da 
comenda tem grande visibili-
dade nacional e internacional 
e ponderou a importância de 

A premiação é anual e 
sempre é realizada no dia 21 
de abril, em Ouro Preto (Região 
Central). O município, que foi a 
capital de Minas Gerais entre 
1823 e 1897, recebe a transfe-
rência simbólica da capital do 
Estado nessa data, em que se 
comemora o Dia da Inconfi-
dência Mineira. Em 21 de abril 
de 1792, Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes, mártir da 
Inconfidência, foi executado.

Na reunião de ontem , foi 
discutida solicitação feita pelo 
prefeito de Ouro Preto, Júlio 
Pimenta, para que a entrega 
da medalha não ocorra na Pra-
ça Tiradentes, mas em um cen-
tro de convenções da cidade. 
Ele sugeriu que seja mantido 

Com o objetivo de dar início à 
organização da solenidade de 
entrega da Medalha da Incon-
fidência de 2018, o conselho 
permanente da comenda reu-
niu-se na manhã de ontem, 
no Salão Nobre da Assem-
bleia Legislativa. O represen-
tante do Poder Executivo, o 
subsecretário de Cerimonial 
e Eventos, Bruno Rosa, anun-
ciou que foi convidado para 
ser o orador oficial do evento 
o primeiro-ministro de Portu-
gal, António Costa, que ainda 
não confirmou sua presença. 

Bruno Rosa disse que 
o prazo final para a entrega 
dos nomes dos indicados a 
receber a medalha, escolhi-
dos por instituições repre-
sentadas no conselho, é o dia 
19 de março. Formado pelos 
dirigentes de vários órgãos 
dos três Poderes estaduais, 
de universidades e de insti-
tutos de pesquisa, o conselho 
abriga representantes de 17 
instituições. Cada uma delas 
é responsável por indicar três 
pessoas a serem agraciadas.

A Medalha da Inconfidên-
cia foi criada em 1952, durante 
o governo de Juscelino Kubits-
chek, e é a principal comen-
da concedida pelo Estado de 
Minas Gerais. O seu objetivo 
é homenagear os que se distin-
guiram pela notoriedade de seu 
saber e de sua cultura e pelos 
relevantes serviços à coletivi-
dade, contribuindo de maneira 
excepcional para a projeção e a 
valorização de Minas.

Conselho da Medalha da Inconfidência
discute detalhes da cerimônia em 2018

SEGURANÇA

Clarissa Barçante 

O conselho permanente da medalha, presidido pelo deputado Adalclever Lopes, reuniu-se ontem

HOMENAGEM
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as carrei-
ras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera diversas leis sobre o 
tema. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
desenvolvimento de ações de atendimento e acompanhamento psi-
cossocial das famílias das vítimas de calamidades públicas. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a Lei 
14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de aula, tea-
tros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei adota medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Ali-
mentos da Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei alterna denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 

da Escola do Legislativo.
A pesquisa de satisfação 

integra a ação Implantação 
da Política de Comunicação 
Institucional da Assembleia, 
vinculada ao Direcionamento 
Estratégico da ALMG.

administrativas, além de pro-
gramação musical. Também é 
possível acompanhar ao vivo 
as reuniões deliberativas de 
Plenário e ouvir notícias so-
bre atividades parlamentares 
e culturais, palestras e cursos 

mais exata será a análise para 
direcionar as ações de futuro 
da rádio interna”, explica.

Atualmente, o serviço, 
criado em 2000, veicula no-
tícias e campanhas de inte-
resse geral e informações 

O prazo para responder ao 
questionário sobre o serviço in-
terno de comunicação da Rádio 
Assembleia foi estendido por 
uma semana. A pesquisa pode 
ser acessada até sexta-feira (16) 
por deputados, servidores efe-
tivos e de recrutamento amplo, 
terceirizados, estagiários e ado-
lescentes trabalhadores.

Aqueles que não têm es-
tações de trabalho próprias, 
devido à especificidade de 
seu cargo, ou que trabalham 
em trânsito, devem solicitar 
auxílio nos seus setores para 
participar da consulta. Não 
é preciso se identificar para 
responder à pesquisa.

O objetivo, de acordo 
com a gerente da Rádio As-
sembleia, Rosângela Rabelo, é 
conhecer a percepção e o po-
tencial de cada público, bem 
como sua audiência e dispo-
nibilidade para ouvir. “Dessa 
forma, quanto mais pessoas 
responderem ao formulário, 

Pesquisa sobre o serviço da Rádio 
Assembleia é prorrogada até dia 16

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

Objetivo da pesquisa sobre a Rádio Assembleia é conhecer a percepção e o potencial de cada público

COMUNICAÇÃO
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

10 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) –  discutir e votar pa-

recer sobre o PL 4.996/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que altera a Lei 22.828, de 2018, a qual autoriza a transformação da 
Codemig em sociedade de economia mista

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Tribunal de Contas do 
Estado para debater atrasos nos repasses da saúde aos municípios e 
dificuldades por que passa o Ipsemg. Requerimento: deputado Carlos 
Pimenta

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-

ceres sobre os PL 5.001 e 5.002/18 (1º turno), do governador Fernando 
Pimentel, que alteram a Lei nº 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a 
cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não 
tributários

• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre os PL 5.001 
e 5.002/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que alteram a 
Lei nº 22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditó-
rios originados de créditos tributários e não tributários

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

debater, com a presença de convidados, a situação da Rodovia MG-220. 
Requerimento: deputado Anselmo José Domingos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 10 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório José Alencar) – de-

bater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 4.773/17, que 
dispõe sobre a distribuição dos recursos do ICMS aos municípios. Reque-
rimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

14h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 10h30
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV)  – mesma pauta da reunião das 10h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho I) – discutir e 

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

– discutir e votar pareceres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 2.075/15 (1º turno), do deputado Felipe Attiê, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas educativas nas ro-
dovias

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 
votar proposições da comissão

14h40
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório José Alencar) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

15h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) – discutir e 

votar proposições da comissão
16 horas

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

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições da comissão

18h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – mesma pauta da 

reunião das 10h30
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV)  – mesma pauta da reunião das 10h30

 0h Memória e Poder – Ativista política Carmela Pezzuti
 1h Segunda Musical – Everton Maia, Ana Thereza e Gabriela Vieira 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Minas e Energia (15/12) – Entrega de diplomas à 

Amig e a prefeitos pela aprovação da Medida Provisória 789/17, 
que aumentou as alíquotas da Cfem

 4h25 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 
com José Luiz Quadros de Magalhães

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Intervenção no Rio / desdobramentos
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Compactos de Comissões 
 9h15  Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Conquistas da mulher a partir do voto feminino 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Assédio moral 
 20h Comissão de Educação (12/12) – Entrega de votos de 

congratulações ao prefeito de Caputira e à Escola Municipal João 
Paulo I pelo projeto Horta Escolar 

 20h30 Brasil Eleitor 
 21h Memória e Poder – Ativista política Carmela Pezzuti
 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

agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.867

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei busca inserir 
mensagem educativa em cardápios e material promocional de bares. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sistema 

Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política 
Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas e rodovias. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

TV ASSEMBLEIA

ORDEM DO DIA (Cont.)


