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Definida a programação do ciclo de debates
sobre saneamento e subsidiárias da Copasa

As diretrizes sobre sa-
neamento básico e suas im-
plicações nos estados e mu-
nicípios são o tema do Ci-
clo de Debates “As novas di-
retrizes do saneamento bá-
sico – Contribuições para o
debate do Projeto de Lei
3.374/06, que cria as sub-
sidiárias da Copasa”, que a
ALMG realiza nos dias 6 e 7
de março, no Plenário. O
evento teve seu formato e
conteúdo definidos na úl-
tima quinta-feira (15), em
reunião preparatória, e fina-
lizado em outro encontro na
sexta-feira (16).

 A primeira reunião
foi conduzida pela deputa-
da Elisa Costa, líder do PT,
partido que apresentou o
requerimento para realiza-
ção do evento; e teve ain-
da a participação do de-
putado Fábio Avelar (PSC)
e da deputada Maria Lúcia
(PFL), além de 15 entida-
des. O ciclo terá como te-
mas de debates o conteú-
do da recém-publicada Lei
Federal 11.445, de 2007,
que define a política na-
cional para o setor, e o
projeto de criação de sub-
sidiárias da Copasa para o
Norte de Minas e os Vales
do Jequitinhonha, Mucuri
e São Mateus.

Vice-presidente da
Comissão do Meio Ambien-
te e Recursos Naturais, o
deputado Fábio Avelar des-
tacou a importância da lei
federal, “fruto de 20 anos
de discussão pela socieda-
de brasileira e que modifi-
ca substancialmente o con-
ceito de aplicação de sa-
neamento”. O deputado
lembrou a necessidade de
se aprofundar a discussão
do projeto do governo mi-
neiro que cria subsidiárias

da Copasa e já está pronto
para votação em Plenário.
Ele informou que apresen-
tou requerimento para que
seja retirado o regime de
urgência do projeto (PL
3.374/06), que, a partir de
26 de fevereiro, passa a tra-
var a pauta de votações.
“Precisamos discutir mais,
com prefeitos e sociedade”,
acrescentou.

Elisa Costa lembrou
que a lei federal aprovada
recebeu várias contribui-
ções de debates feitos pela
Assembléia e reflete a nova
consciência nacional sobre
o saneamento, “que é o de
universalizar esse serviço,
bem como a política de re-
síduos sólidos”. À luz da
nova legislação, a deputada
destacou que o projeto da
Copasa precisa ser mais dis-
cutido, com debates sobre

a melhor forma de implan-
tação do serviço.

Ex-prefeita de Cataguases,
a deputada Maria Lúcia disse
que conhece de perto as di-
ficuldades de saneamento e
destinação do lixo nos pe-
quenos municípios. Ela des-
tacou que, mais uma vez, a
política federal vai se con-
cretizar nos municípios, mas
lamentou a inexistência de
recursos financeiros compa-
tíveis.

Minas Gerais terá este
ano, de acordo com anúncio
do Ministério das Cidades,
R$ 569 milhões para 37 ci-
dades que apresentaram pro-
jetos de saneamento, sendo
que R$ 229 milhões serão
geridos pela Copasa. Entre as
beneficiadas estão Belo Ho-
rizonte, Betim, Contagem,
Juiz de Fora, Brumadinho e
São Joaquim de Bicas.

A programação do evento foi definida em duas reuniões preparatórias realizadas na semana passada

Confira a
programação
prevista

Terça-feira (6/3)
8h30 – Abertura
9 horas – Palestra: “Diretrizes
nacionais para o saneamento
(Lei 11.445, de 2007)”
10 horas – Palestra:  “Impac-
to da Lei de Saneamento nos
estados e municípios”
10h40 – Debate
14 horas – Palestra: “Criação de
empresa subsidiária da Copasa
nos municípios do Norte de Mi-
nas e dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e São Mateus”
14h40 – Debate

Quarta-feira (7/3)
8h30 – Palestra: “Criação de
empresa subsidiária da Copasa
para o Projeto Jaíba”
9h30 – Debate
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

9h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
III) – discussão e votação de proposições da comissão

10 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) –
discussão e votação de proposições da comissão
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discussão e votação
de proposições da comissão
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
(Plenarinho I)

ORDEM DO DIA

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Sala de Imprensa – Educação sexual nas escolas

8h30Panorama – Propaganda para crianças

9h Comissão Especial – Transtorno, Deficiência Mental e
Autismo – Relatório final (gravado no dia 12 de julho)

10h10Comissão de Saúde – Qualidade do Atendimento do SUS
(gravado no dia 6 de dezembro)

12h Assembléia Debate – Programa de aceleração do Crescimen-
to (PAC)

13h Palestra – Racionalidade e atualidade da sabedoria
popular

14h Assembléia ao vivo

14h15Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Propaganda para crianças

19h30Repórter Assembléia (ao vivo) – O que acontece na Assem-
bléia e as principais notícias do Estado

20h Compacto do Pinga-Fogo

20h15Via Justiça – Juridiquês

21h Sala de Imprensa – Aquecimento global

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Propaganda para crianças

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

Reunião Ordinária (14 horas)
Regimental

ACONTECE NAS COMISSÕES

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 22 e 23/02/2007

HORÁRIO
QUINTA-FEIRA
22/02

9:30
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO

CONTRIBUINTE
Plenarinho III

10:00

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO
Extraordinária
Plenarinho I

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL
Plenarinho II

14:30

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO
Extraordinária
Plenarinho I

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA


