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Moradores de Contagem estão proibidos
de ter acesso ao fornecimento

Um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) fir-
mado entre o Ministério Pú-
blico (MP) e a Copasa em
2002, com o objetivo de pro-
teger o meio ambiente de
loteamentos irregulares, tor-
nou-se o maior obstáculo para
dezenas de famílias de Conta-
gem conseguirem acesso ao
fornecimento de água. Para
discutir uma solução para o
problema, a Comissão de Di-
reitos Humanos realizou on-
tem uma audiência pública na
Câmara Municipal da cidade,

a requerimento do deputado
Durval Angelo (PT).

O TAC assinado em 2002
proíbe a Copasa de ligar á sua
rede de abastecimento as mo-
radias de loteamentos clan-
destinos em toda a Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te. A intenção é proteger da
especulação imobiliária sobre-
tudo mananciais e áreas de ris-
co. Em Contagem, onde gran-
de parte da área urbana foi
ocupada irregularmente, mes-
mo nos bairros mais importan-
tes, o Termo de Ajustamento

vem impedindo a Copasa de
realizar inúmeras ligações soli-
citadas. De acordo com o ge-
rente da Copasa em Contagem,
Marcelo Godinho Fernandes,
que participou da reunião, são
mais de 500 moradias impedi-
das de obter água em razão do
acordo com o MP.

De acordo com o TAC, a
Copasa pode ser penalizada com
uma multa diária de R$ 5 mil por
ligação irregular efetivada. A
morosidade do processo de re-
gularização, no entanto, vem
infernizando a vida de morado-

de água
res de diversos bairros. Na reu-
nião de ontem, compareceram
moradores e lideres comunitá-
rios dos bairros Praia, Chácaras
deI- Rei, Betânia, Novo Horizon-
te, Recanto da Mata e Santa Ma-
ria. Foram relatados casos como
o de uma mulher com 65 anos de
idade, obrigada a buscar água a
pé, longe de sua casa. "Quem tem
necessidade tem pressa. Que essa
reunião não seja só um momen-
to político. A gente se vira, mas
tem gente que não tem como se
virar", afirmou Vafter Ananias,
morador do Chácaras de[-Rei.

ir

Bairros recebem tratamento diferenciado
O deputado Durval Ân-

gelo, presidente da Comissão
de Direitos Humanos, chamou
a atenção para o fato de que
outros bairros irregulares de
Contagem não enfrentam o
abandono dos bairros mais
distantes. Ele citou o exem-
plo de Nova Contagem, onde
já está sendo iniciada uma
obra de esgotamento sanitá-
rio, apesar da área ainda es-
tar irregular. "Há dois pesos e
duas medidas. Em Nova Con-
tagem, foi criada uma comis-
são para regularização", afir-
mou o deputado.

Apesar de elogiar as
boas intenções do Termo de
Ajustamento de Conduta,
Durval Angelo disse conside-
rar que ele fere um direito bá-
sico do ser humano, o acesso
à água. Ele disse que, se não
houver uma solução negocia-
da, as Procuradorias da Assem-
bléia Legislativa e da Câmara
Municipal de Contagem deve-
rão entrar com uma ação di-
reta de inconstituciona[idade
contra o Termo. A advertência
foi reforçada pelo presidente
da Câmara, vereador Arnaldo
Luiz de Oliveira, que também
acompanhou a reunião.
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Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 100
Do governador, que altera a Lei Complementar 33, de 1994, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 17.076
Do governador, que institui o Dia da Conscientização sobre a Carga Tribu-
tária. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 17.175
Do governador, que institui a Política de Prevenção, Diagnóstico e Tratamen-
to da Hipertermia Maligna. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 2.675/05
Do deputado George Hilton, que dispõe sobre a Política Estadual de In-
centivo ao Turismo Educativo. Prosseguimento da discussão em 1 1 turno

PL 2.601/05
Do governador, que cria a Superintendência Regional de Ensino em Unaí.
Discussão em 2° turno

PL 2.698/06
Da deputada Maria Obvia, que autoriza doação de imóvel do Poder Execu-
tivo ao município de Conceição dos Ouros. Discussão em 2 1 turno

PL 2.900/05
Do deputado Ricardo Duarte, que autoriza reversão de imóvel do Poder
Executivo ao município de Ituiutaba. Discussão em 2 1 turno

PI. 3.33 5/06
Do Tribunal de Contas, que cria os cargos de auditor e de procurador do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fixa seus subsídios e dá
outras providências. Discussão em 2 0 turno

PL 2.625/05
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passa-
Tempo. Discussão em 1° turno

PL 2.751/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Rio Pomba. Discussão em 1° turno

PL 2.752/05
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Poder Executivo ao
município de Ubá. Discussão em 1 1 turno

PL 2.934/06
Do deputado Gustavo Corrêa, que dispõe sobre brinquedo, material esco-
lar ou peças de vestuário infantil apreendidos. Discussão em 1° turno

PL 3.085/06
Do deputado Jayro Lessa, que autoriza doação de imóvel do Poder Exe-
cutivo ao município de Governador Valadares. Discussão em 1° turno

PL 3.193/06
Do deputado José Henrique, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de Itanhomi. Discussão em 1° turno

PL 3.354/06
Do deputado Mauri Torres, que autoriza doação de imóvel do Poder
Executivo ao município de São Miguel do Anta. Discussão em 1° turnoNEIK ACONTECE HOJE

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Perdões) - reunião
para debater a instalação de um depósito de resíduos sólidos nas
proximidades de uma área de preservação ambiental. Convidados: pre-
feito de Perdões, Hamilton Resende Filho; promotor de Justiça da
comarca de Perdões, Vladimir Sossai; presidente da Associação dos
Moradores da Comunidade da Represa, Gilberto Alvarenga: empresários
Mário Dornelles de Alvarenga, Jairo Mendes Arrie[ e João Batista Men-
des. Autor do requerimento para a reunião: deputado Adalclever Lopes

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) - discussão e vota-
ção de proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Videoconferéncia: "Implementação da Lei 11.340 - Lei Maria da
Penha" (Escola do Legislativo)

• Reunião Ordinária (Plenário) - a reunião será interrompida para ho-
menagear o educador Paulo Freire
• Videoconferéncia: "Implementação da Lei 11.340 - Lei Maria da
Penha" (Escola do Legislativo)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho III) -
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Cultura (Plenarinho 1) - discussão e votação de propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
II) - discussão e votação de parecer sobre o Pi-- 2.172105, do deputado
Gustavo Valadares, que institui a política de mobilidade urbana
cicloviária e de incentivo ao uso da bicicleta; além de outras proposi-
ções que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) - discussão e votação
de pareceres sobre o PRE 3.493/06, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que aprova alienação de terras devolutas: PL 3.355/06, do
deputado Edson Rezende, que determina que o montante do ICMS não
integrará sua base de cálculo em nenhuma hipótese, e altera dispositivos
referentes à base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica (altera
a Lei 6.763, de 1975); Pi- 3.444/06, do deputado Leonardo Moreira, que
dispõe sobre a inclusão de telefone e endereço do Procon na nota fiscal de
venda ao consumidor emitida por estabelecimentos comerciais; e PL 3.560/
06, do deputado Sebastião Helvécio, que autoriza doação de imóvel do
Poder Executivo à Associação Comunitária Vida e Trabalho, de Peçanha;
além de outras proposições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Administração Pública (Auditório) - discussão e vota-
ção de proposições da comissão

TV ASSEMBLÉIA _M
6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao Vivo) - Jovem e profissão

9h Palestra - Reforma Política
12h30 Mundo Político

13h Horário reservado à Propaganda Eleitoral Gratuita
13h50 Repórter Assembléia - i a edição (ao vivo) - O que

acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado
14h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia

mentos, discussão e votação de proposições
lSh Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Panorama - Jovem e profissão

19h30 Repórter Assembléia - 2 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Teatro Assembléia
20h30 Horário reservado à Propaganda Eleitoral Gratuita
21h25 Brasil Eleitor

22h Repórter Assembléia
22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País
23h Memória e Poder - Depoimento do ex-reitor da UFMG Eduardo Cisalpino
Oh Ciclo de Palestras - "Legislativo e Administração Pública

Previdência Social do Servidor Público - Panorama e Perspectivas
1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento
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