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Deputados cobram efetivação de ações
propostas durante o Seminário das Águas

Guilherme Bergamini 

Necessidade de uso racional da água foi destacada durante o debate

qualidade da água e a estrutu-
ração dos comitês.

Leonardo Ladeira, repre-
sentante da Secretaria de Esta-
do de Planejamento e Gestão 
(Seplag), citou a reestruturação 
das políticas de saneamento, as 
parcerias com os comitês de ba-
cia e um plano de investimen-
tos para atender às necessida-
des dos Vales do Jequitinhonha 
e do Mucuri como ações do 
Executivo em andamento.

tem que sair do papel de uma 
vez por todas”, exigiu.
Gestão hídrica – Representan-
do a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad), 
Breno Esteves Lasmar expli-
cou que, entre as políticas es-
pecíficas de proteção dos re-
cursos hídricos que estão sen-
do desenvolvidas, são pontos 
de relevância o saneamento 
básico, o monitoramento da 

são Extraordinária das Águas 
e autor do requerimento para 
o debate, também reforçou a 
importância do trabalho resul-
tante do seminário e enfatizou 
a necessidade de construção de 
um novo marco legal estadual 
relacionado à questão hídrica, 
ao saneamento básico e à ges-
tão de resíduos sólidos. Para 
ele, as mesmas leis do passado 
não podem vigorar em um mo-
mento de escassez de recursos.

O presidente da Comis-
são de Meio Ambiente, depu-
tado Cássio Soares (PSD), in-
formou que tem cobrado do 
poder público o cumprimento 
dos acordos de melhoria da 
gestão da água. “O excesso de 
chuva nesse período do ano 
pode iludir. É fundamental, 
portanto, que a população se 
conscientize para o uso racio-
nal do recurso”, disse.

Para o deputado Doutor 
Jean Freire (PT), a administra-
ção pública precisa agir rápi-
do na efetivação de políticas 
que evitem a falta de água 
para consumo. “Esse tema 

A situação das bacias hidro-
gráficas do Estado dominou as 
discussões do debate público 
Águas de Minas: Revitalização 
e Gestão dos Rios de Minas, 
realizado ontem, no Plenário. 
Apesar da existência de leis 
e normas sobre o assunto, 
os participantes do encontro 
cobraram ações mais efetivas 
por parte do poder público 
para a revitalização das bacias.

Conforme ponderou o 
coordenador do Comitê de 
Acompanhamento do Seminá-
rio Águas de Minas III, Antônio 
Giacomini Ribeiro, apesar de as 
36 propostas apresentadas no 
seminário, o qual foi organizado 
no ano passado, já terem em-
basamento legal, é preciso exi-
gir do Executivo que elas sejam 
implementadas. Nesse sentido, 
ele informou que os desdobra-
mentos das propostas foram 
encaminhados aos órgãos com-
petentes, aos comitês de bacia 
e às comissões permanentes da 
ALMG com temas afins.

O deputado Iran Barbosa 
(PMDB), presidente da Comis-

Clarissa Barçante 

A Assembleia homenageou, 
na última sexta-feira (18), em 
Reunião Especial de Plenário, o 
Lions Clube das cidades de Ouro 
Preto, Cachoeira do Campo e 
Mariana (região Central do Es-
tado) pelos serviços prestados 
a comunidades dos municípios. 

“Vocês são o grande exem-
plo de que é possível transfor-
mar o mundo. Não há outro 
caminho, senão o da solida-
riedade e o da humanidade”, 
destacou o deputado Thiago 
Cota (PMDB), que solicitou a 
homenagem. 

Os presidentes do Lions 
Clube de cada município salien-
taram, em síntese, que o reco-
nhecimento ao trabalho da or-
ganização fortalece a continui-
dade da assistência voluntária 
voltada aos menos favorecidos. 

Representando o presi-
dente da Assembleia, deputa-
do Adalclever Lopes (PMDB), 
o deputado Durval Ângelo 
(PT) enfatizou que o Lions 
Clube das três cidades, com 
seu compromisso de servir os 
mais carentes, vêm promo-
vendo o bem-estar social.

Distritos do Lions Clube são homenageados
SOLENIDADE
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

-
ções que dispensam Plenário

9h30
Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Sala de 

10 horas
-

ções que dispensam Plenário
10h30

-
posições da comissão

11 horas
 

comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

convidados, o impacto do fechamento de unidade de saúde na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e o projeto de municipalização do hos-

-

14h15

proposições da comissão
14h30

-
posições da comissão

15 horas
-

tar proposições que dispensam Plenário

dispensam Plenário
15h30

 

16 horas
• Comissão de Educação (Auditório) – debater, com a presença de convi-

dados, a programação das nomeações de candidatos aprovados em con-

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

autoriza o governo do Estado a criar programa de inserção laboral para 

-
posições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 22.827

obra pública estadual incompleta ou que não esteja em condições de 

Veto Total à Proposição de Lei 22.893
-
-

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.898
-

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.901

-

PEC 16/15

PL 3.230/16
-

PL 3.396/16
-

PLC 50/16

 0h Memória e Poder – Frei Cláudio Van Ballen
 1h Segunda Musical – Tenores in concert
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (16/12) – Denúncia de 
 4h15 Pensando em Minas 
 6h TV Escola 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Assembleia Debate 

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola 

 13h50 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Assembleia Debate 

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama 
 20h Zás – Affonsinho   
 20h30 Propaganda Política 
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Frei Cláudio Van Ballen
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) 

 23h Plenário (reprise)
• programação sujeita a alterações
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COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.
Mito ou verdade? 
• Mesmo quem já teve dengue corre o risco de tê-la de novo.


