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Governo do Estado anuncia liberação de 
R$ 2,2 milhões em atraso para Apaes

Secretaria nega extinção de programa
das Apaes devem participar 
dessa reunião.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva disse que vai soli-
citar ao presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), a realização de um 
debate público com todos os 
envolvidos na questão.

saltou que a comissão vai 
visitar a Apae BH, para co-
nhecer os serviços presta-
dos, e também agendará um 
encontro com a secretária 
de Estado de Trabalho e De-
senvolvimento Social, para 
tentar garantir uma solução 
duradoura. Representantes 

de Fazenda e de Governo, 
mas não podemos assegurar 
uma data”, afirmou. Ela ga-
rantiu, no entanto, que a po-
lítica social é uma prioridade 
do governo e que o convênio 
Casa Lar não será extinto. 

Ao final da reunião, o 
deputado Duarte Bechir res-

A diretora de Proteção So-
cial Especial de Alta Comple-
xidade da Sedese, Tatiane 
Sansão, concordou que o 
valor do benefício está de-
fasado e admitiu a falha em 
não cumprir os 11% de rea-
juste prometidos. “Estamos  
pedindo isso nas Secretarias 

“A Apae tem oito ca-
sas-lares em Belo Horizonte: 
cinco em casas próprias e três 
em imóveis alugados. Os abri-
gados usam remédios contro-
lados, caríssimos. Gastamos 
de R$ 5 mil a R$ 8 mil mensais 
com remédios. A Cemig che-
gou a cortar a luz em uma das 
casas, por falta de pagamen-
to. É um descaso total e abso-
luto com a assistência social. 
Nossa grande preocupação é 
dezembro. Agosto está sendo 
pago em outubro. Se dezem-
bro só for pago em fevereiro, 
não sei como vamos fazer”, 
resumiu Judith Monteiro.

as Apaes tem sido recorrente, 
obrigando os governos muni-
cipais a assumirem custos que 
não são da responsabilidade 
deles. “As prefeituras têm aju-
dado como podem”, concluiu.

De acordo com Judith 
Monteiro, o convênio Casa Lar 
em andamento foi firmado em 
2013, para vigorar até 2018, 
sem previsão de reajuste. A 
consequência é que, enquanto 
o repasse mensal por interno é 
de R$ 1,5 mil, o custo já chega 
a R$ 2.460,00. Judith Monteiro 
disse que os repasses financei-
ros são quadrimestrais e que o 
atraso atual é inédito.

Estado de Trabalho e Desen-
volvimento Social (Sedese), 
Rosilene Rocha. Assim como 
outros deputados presentes 
na reunião, Duarte Bechir disse 
conhecer as dificuldades  
financeiras do Estado, mas de-
fendeu que as necessidades 
básicas das pessoas com defi-
ciência devem ser priorizadas.

“O governo resolve hoje 
esse problema e amanhã sur-
ge outro. Isso é prioridade ou 
não?”, questionou também o 
deputado Arnaldo Silva (PR). O 
deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) afirmou que a falta de 
compromisso do Estado com 

As quase 30 entidades con-
veniadas com o Estado que 
abrigam adultos com defici-
ência provenientes da antiga 
Febem deverão receber em 
suas contas, hoje, repasses no 
valor total de R$ 2,2 milhões, 
que estavam em atraso desde 
agosto. O anúncio do paga-
mento do convênio Casa Lar 
foi feito durante audiência pú-
blica realizada ontem pela Co-
missão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

Representantes das As-
sociações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) e 
pessoas com deficiência lota-
ram o Auditório do andar SE 
para se queixar do atraso de 
dois meses nos repasses, mas 
não se mostraram animados 
com o compromisso do go-
verno em quitar a dívida. De 
acordo com a presidente da 
Apae de Belo Horizonte, Ju-
dith Monteiro, mesmo com 
a liberação dos recursos, o 
governo não reajustou os 
valores em 11%, como foi 
prometido em abril. Além 
disso, a direção das Apaes 
teme não receber o próximo 
repasse, em dezembro.

O pagamento da parcela 
de agosto foi anunciado logo 
no início da reunião pelo presi-
dente da comissão, deputado 
Duarte Bechir (PSD), depois 
de ter conversado por telefone 
com a titular da Secretaria de 

Sarah Torres

Deputados cobraram que políticas para pessoas com deficiência sejam tratadas como prioridade
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Câmara de Carmo do Rio Claro investiga
cobrança indevida por serviços de esgoto

goto e jogue tudo sem tra-
tamento em um dos nossos 
grandes patrimônios, que é a 
Represa de Furnas”, ressaltou 
o deputado João Vítor Xavier 
(PSDB), autor do requerimen-
to de audiência.

De acordo com o depu-
tado Fabiano Tolentino (PPS), 
existem CPIs para investigar 
a atuação da Copasa em ou-
tras 18 cidades, pelo menos. 
Os deputados Emidinho Ma-
deira (PSB) e Cássio Soares 
(PSD) também criticaram a 
empresa.

as denúncias. Segundo ele, 
aqueles que não têm coleta 
nem tratamento deixarão de 
pagar as tarifas. Ele também 
afirmou que a empresa de-
senvolve programas de pre-
servação ambiental e apre-
sentou autorizações de 12 
proprietários locais de terras 
para proteger as nascentes 
em seus territórios.
Apoio – Os deputados pre-
sentes apoiaram a investiga-
ção da câmara municipal. “É 
inaceitável que a empresa 
cobre pela captação de es-

e uma estação de tratamen-
to. “Não tem como implantar 
tudo isso de uma hora para 
a outra. Isso é feito de forma 
gradativa, até universalizar o 
serviço”, ponderou. O gerente 
também salientou que as tari-
fas não são determinadas pela 
Copasa, mas pela Arsae-MG, a 
agência reguladora do setor.

O gerente regional da 
Copasa, Flávio Bocoli, disse 
que não tem conhecimento 
de esgoto sendo jogado em 
frente às casas das pessoas 
e se prontificou a verificar 

Os representantes da Copasa 
afirmaram que os investimen-
tos no município seguem o 
cronograma previsto no con-
trato assinado com a prefei-
tura. De acordo com Cristiano 
Lara, gerente de Concessões, a 
empresa era responsável ape-
nas pelo fornecimento de água 
até 2007 e, naquele ano, o 
município contratou o serviço 
de esgotamento sanitário. Ele 
explicou, no entanto, que esse 
serviço depende da implanta-
ção de uma grande infraestru-
tura, que inclui interceptores 

Copasa afirma que investimentos no
município estão dentro do previsto

em nível baixo, foram usados 
produtos químicos que prejudi-
caram a população. O promotor 
disse, ainda, que a lei é branda 
com a Copasa e exige que ela 
faça a captação de apenas 80% 
do esgoto da sua área de con-
cessão, com eficiência de 60%. 
“Isso significa que a Copasa tem 
o direito de poluir. Assim, a Po-
lícia Militar Ambiental não tem 
como atuar”, frisou.

ficou acordado que esse inves-
timento poderia ser feito em 
qualquer lugar da bacia hidro-
gráfica, não necessariamente 
no município, o que teria dei-
xado Carmo do Rio Claro sem 
esses recursos.

Cristiano Cassiolato tam-
bém destacou que, em 2013, 
para resolver problemas de 
captação de água em Furnas, 
que estava com o reservatório 

núncias foram feitas, na audi-
ência da Comissão de Minas e 
Energia, pelo promotor Cristia-
no Cassiolato. De acordo com 
ele, o Ministério Público Esta-
dual já questionou diversas ve-
zes a empresa. Ele citou uma 
ação civil pública de 2005, que 
resultou na obrigação de que 
a Copasa investisse na preser-
vação dos mananciais de água. 
Porém, conforme o promotor, 

A atuação da Copasa em Car-
mo do Rio Claro (Sul de Mi-
nas) foi alvo de críticas em 
audiência pública da Comis-
são de Minas e Energia, reali-
zada ontem, no município. O 
principal problema apontado 
foi a cobrança pelo esgota-
mento sanitário, serviço que 
não estaria sendo prestado 
adequadamente pela empre-
sa estatal de saneamento. 

A Câmara Municipal de 
Carmo do Rio Claro investiga a 
atuação da Copasa no municí-
pio, por meio de uma comissão 
parlamentar de inquérito (CPI). 
Segundo vereadores presentes 
à audiência, em alguns bairros, 
o esgoto é jogado in natura em 
frente às casas, enquanto, em 
outros, é lançado em córregos 
que deságuam no Lago de Fur-
nas. No entanto, a taxa de esgo-
to cobrada pela Copasa onde 
há apenas a coleta de resíduos 
corresponderia a quase 50% da 
conta de água. Nos locais com 
coleta e tratamento de esgoto, 
essa taxa equivaleria a mais de 
90% do valor da conta de água. 
De acordo com os participantes 
da audiência pública, o trata-
mento do esgoto só começou 
em 2016, oito anos depois do 
início da cobrança do serviço.
Ação civil pública – Outras de-

Guilherme Bergamini

Comissão de Minas e Energia realizou audiência, em Carmo do Rio Claro, sobre a atuação da Copasa

COMISSÕES
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães 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 
Teixeira 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 
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 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 Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Siqueira 
para o cargo de presidente da Funed. Discussão em turno único

Indicação 47/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Tarcísio Dayrell 
Neiva para o cargo de presidente da Fhemig. Discussão em turno único

Indicação 48/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Girlaine Figueiró 
Oliveira para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Comissão analisa as contribuições
cipação Popular, podendo dar 
origem a emendas ao PPAG e 
ao Orçamento do Estado ou a 
pedidos de providências ao po-
der público. Na página do even-
to, no Portal da Assembleia, é 
possível monitorar as sugestões 
colhidas nos anos anteriores.

Popular, que faz as adequações 
do planejamento do Estado à 
realidade vivenciada pela socie-
dade.

Essas sugestões são trans-
formadas em propostas de 
ação legislativa (PLE) e apre-
ciadas pela Comissão de Parti-

Mesa da Assembleia e encami-
nhada à Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO).

Todas as sugestões colhi-
das durante a discussão partici-
pativa do PPAG serão recebidas 
pela Comissão de Participação 

A proposta de revisão do PPAG 
2016-2019 para o exercício 
2018 está contida no Projeto 
de Lei (PL) 4.665/17, de auto-
ria do governador, que está em 
tramitação na ALMG. Confor-
me prevê o Regimento Interno, 
essa proposição é recebida pela 

ções até 23 de novembro.
Temas – O PPAG tem cinco 
eixos finalísticos: desenvolvi-
mento produtivo, científico e 
tecnológico; educação e cul-
tura; infraestrutura e logísti-
ca; saúde e proteção social; e 
segurança pública.

No interior, o debate está 
centrado nos temas “Águas” 
e “Agricultura familiar”. Eles 
foram escolhidos por sua 
relevância para as regiões 
Norte, Nordeste e Leste do 
Estado.

São Roque, 872, Bairro Santo 
Antônio.

Outra reunião regional 
está agendada para Montes 
Claros (Norte de Minas), no 
dia 10 de novembro. O encon-
tro estadual, com as discus-
sões ampliadas, será em Belo 
Horizonte, entre os dias 30 de 
outubro e 9 de novembro. Um 
curso de capacitação também 
está disponível na plataforma 
de educação a distância da 
Assembleia de Minas (http://
ead.almg.gov.br), com inscri-

até sugerir mudanças nos 
programas e na destinação 
dos recursos. A dinâmica das 
reuniões prevê contribuições 
formuladas coletivamente, 
em grupos de trabalho. Mes-
mo quem não mora nesses 
territórios pode participar.
Inscrições – As inscrições 
on-line para os dois primei-
ros encontros terminam na 
segunda-feira, dia 16 de ou-
tubro, mas é possível se ins-
crever pessoalmente nos dias 
dos eventos. A programação 
é semelhante, com abertura 
às 9 horas, após credencia-
mento, e encerramento às 18 
horas. Ao longo do dia, um 
painel de contextualização 
será seguido de debates e de 
grupos de trabalho.

Em Governador Valada-
res, a reunião será na Uni-
versidade Vale do Rio Doce 
(Univale), no Auditório do 
Campus Armando Vieira Ca-
bral – Campus I (Rua Juiz de 
Paz José Lemos, 695 – Vila 
Bretas). Em Itaobim, será na 
Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB), na Avenida 

Cidadãos mineiros interessa-
dos em dar sugestões para 
o planejamento estadual já 
podem se inscrever na Dis-
cussão Participativa do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019 – 
Revisão para 2018. A Assem-
bleia Legislativa inicia os en-
contros no dia 18 de outubro, 
reunindo representantes do 
Vale do Rio Doce e da Região 
Metropolitana do Vale do 
Aço em Governador Valada-
res. No dia 20, Itaobim rece-
be as discussões dos Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri.

O PPAG organiza os pro-
gramas e as ações que o go-
verno pretende desenvolver 
no período de quatro anos. 
Ele traz metas físicas e orça-
mentárias e as regiões a se-
rem beneficiadas. Por ser um 
plano de médio prazo, passa 
por revisões que buscam tor-
ná-lo compatível com a Lei 
Orçamentária Anual.

A ALMG tem por tradição 
fazer essa revisão do PPAG de 
forma participativa, com es-
cuta da sociedade, que pode 

Revisão do PPAG na Assembleia começa 
com reuniões em Valadares e Itaobim

Propostas de revisão são construídas nos grupos de trabalho

Daniel Protzner

PLANEJAMENTO
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ACONTECE HOJE
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-
mara Municipal de Ouro Fino

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório José Alencar) – debater, com a 

presença de convidados, a política carcerária do Estado. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre a Mensagem 124/16 (turno único), do gover-
nador Fernando Pimentel, que encaminha o Balanço Geral do Estado 
relativo a 2015

10h20
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
11 horas

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

13h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida 

da ALMG

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho II) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

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

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar 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

 0h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo 
 1h Segunda Musical – Diogo Alvarez, Juliana Marin e Gisele 

Fernandes
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (28/6) – Debate sobre PL que assegura 

às mulheres com risco de câncer de mama acesso ao teste de 
mapeamento genético pelo SUS no Estado

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

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Falta de água em Minas 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Uso de agrotóxicos 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Psicopatologia criminal 

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Falta de água em Minas 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Uso de agrotóxicos 
 20h Comissão Especial de Indicação para Presidente da Fhemig 

(22/8) – Arguição pública de Tarcísio Dayrell Neiva 
 21h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo 
 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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TV ASSEMBLEIA

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo Me-
nicucci para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 50/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria da Glória 
Giudice para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 51/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Eduardo Campo-
lina para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

Indicação 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar Gui-
marães para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

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 Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-

tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (Cont.)


