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Prefeitos mineiros anunciam intenção 
de romper contratos com a Copasa

Diretor relata dificuldades da empresa
a Arsae não pode multar. A 
lei nos permite a mediação”,  
salientou.

Ele também destacou que, 
quando há a constatação de 
cobrança indevida, ela é sus-
pensa. “Para isso, tem que ha-
ver denúncia e formalização do 
processo”, complementou.

cia Reguladora de Serviços de 
Abastecimento de Água e Esgo-
tamento Sanitário (Arsae-MG), 
Gustavo Cardoso, explicou que 
a instituição fiscaliza a atua-
ção da Copasa e que tem uma 
metodologia para o estabeleci-
mento de tarifas. “Se a empresa 
não tem recursos para investir, 

Ele também ressaltou que 
a Copasa reduziu diretorias e 
cargos para minimizar custos 
e possibilitar investimentos. 
Nesse sentido, a previsão de 
investimentos da empresa é de  
R$ 450 milhões, em 2017, e de 
R$ 577 milhões, em 2018.
Arsae – O diretor-geral da Agên-

O diretor de Operação da Copa-
sa, Gilson Queiroz, disse que a 
empresa trabalha para resolver 
os diversos problemas identifi-
cados. “Quando esse governo 
assumiu, encontrou um passivo 
enorme em relação a compro-
missos assumidos, além de cai-
xa vazio”, ponderou.

Reforçaram esses posi-
cionamentos os deputados 
Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
e João Leite (PSDB), além do 
deputado federal Domingos 
Sávio (PSDB-MG).

O deputado Fabiano Tolen-
tino (PPS) informou que assi-
naturas estão sendo coletadas 
para a instalação de uma CPI 
sobre o assunto na Assembleia. 

Já o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) argumentou 
que a situação da Copasa não 
é isolada, em um cenário de 
falta de investimentos por 
parte do governo do Estado.

lamentaram o que consideram 
um serviço de baixa qualidade 
prestado pela empresa.

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) frisou que a comissão 
tem recebido inúmeras recla-
mações. “Não é possível que a 
Copasa não saiba que precisa 
investir recursos para a capta-
ção de água”, comentou.

Para o deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), que soli-
citou a reunião, a empresa não 
honra com seu compromisso. 
“Grande parte do que se capta 
é perdido. Outra questão grave 
é que a Copasa é uma grande 
poluidora”, afirmou.

missos não forem cumpridos, 
vai partir para o enfrenta-
mento, acionando a Justiça.

O ex-deputado estadual 
Antônio Júlio conseguiu rom-
per o contrato com a estatal 
quando administrava o mu-
nicípio de Pará de Minas (Re-
gião Central do Estado). Ele 
salientou que todos os pro-
blemas relatados são antigos 
e que falta compromisso da 
empresa com as cidades. 
Baixa qualidade – Durante a 
reunião, os deputados criti-
caram a ausência da diretora-
-presidente da Copasa, Sinara 
Chenna. De modo geral, eles 

Prefeitos de várias cidades 
ameaçam acionar a Justiça 
e romper o contrato com a 
Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais (Copasa). 
Eles demonstraram descon-
tentamento com os serviços 
prestados pela empresa, em 
audiência pública da Comissão 
de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte realizada ontem.

O prefeito de Bom Despa-
cho (Centro-Oeste de Minas), 
Fernando Cabral, contou que 
a conclusão da obra para o 
tratamento de esgoto na ci-
dade está atrasada há sete 
anos. “Vinte e cinco por cen-
to do esgoto do município é 
lançado no rio. Estamos cau-
sando um problema ambien-
tal sério na cidade vizinha de 
Martinho Campos”, relatou.

De acordo com o prefeito 
de São Sebastião do Paraíso 
(Sul de Minas), Walker Améri-
co Oliveira, a situação do mu-
nicípio não é diferente. Atual-
mente, há tratamento de ape-
nas 50% do esgoto, apesar de 
o serviço ser cobrado há anos. 

Também mencionou pro-
blema semelhante o prefeito 
de Extrema (Sul de Minas), 
João Batista Silva. Segundo 
ele, em todos os feriados des-
te ano, a população ficou sem 
água. Assim como o prefeito 
de Arcos (Centro-Oeste de 
Minas), Denilson Teixeira, ele 
ratificou que, se os compro-

Guilherme Dardanhan 

Parlamentares denunciaram a baixa qualidade dos serviços prestados pela Copasa nos municípios mineiros
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Defesa da liberdade de expressão artística 
marca audiência da Comissão de Cultura

Diálogo é essencial para dirimir conflitos
final, a deputada Marília 
Campos declarou ter a sensa-
ção de que a missão não esta-
va cumprida. “Saio com mais 
perguntas do que respostas, 
mas com algumas convic-
ções. Temos que radicalizar a 
luta em defesa das liberdades 
artística, política e religiosa e 
em defesa da democracia, 
que prevê a convivência com 
as diferenças”, concluiu.

Luiz Bernardes, pai do 
pintor Pedro Moraleida, sa-
lientou, no entanto, que nun-
ca foi para portas de igrejas 
a fim de criticar pedofilia 
e cobrança de dízimo, pois 
respeita essas instituições. 
“Nessa exposição, o que há 
de diferente são coisas que 
divergem da cultura majori-
tária”, afirmou.
Defesa das liberdades – Ao 

com as crianças. “A arte é livre, 
mas a liberdade não pode ser 
manto para a prática delituo-
sa. Não há Estado democráti-
co sem lei, que deve ser obser-
vada por todos”, defendeu. 

Por fim, ele ressaltou 
que, tendo por base o Estatu-
to da Criança e do Adolescen-
te (ECA), sua voz será sempre 
em defesa da criança e da sua 
inocência.

Em referência à exposição Faça 
você mesmo sua Capela Sistina, 
de Pedro Moraleida, exibida no 
Palácio das Artes, o deputado 
Léo Portela (PRB) defendeu 
o diálogo entre as partes que 
opinam sobre a mostra. 

Sobre a exposição em si, 
o parlamentar comentou que, 
depois de visitá-la, retiraria 
apenas uma tela, a qual, se-
gundo ele, seria agressiva para 

de Belo Horizonte, defendeu 
a autorregulamentação como 
forma de dirimir conflitos en-
volvendo obras de arte. “Não 
dá para aceitar que algum ilu-
minado venha dizer o que pode 
ou não ser exibido”, sentenciou. 

João Batista Miguel, se-
cretário de Estado adjunto 
de Cultura, também se mos-
trou preocupado com o que 
chamou de tentativa de des-
construção das expressões 
artísticas. “Muitas opiniões 
expostas na rede social par-
tem de quem não assistiu à 
exposição. Nada é mais cô-
mico do que criticar um livro 
que não se leu”, postulou.

Contestação – Refletindo so-
bre o caráter subversivo da 
manifestação artística, a pro-
fessora da PUC Minas Marta 
Cristina Neves disse que a 
arte não cooptada é trans. 
Por esse motivo, afirma, to-
das as mostras dessa moda-
lidade vêm sendo duramente 
atacadas no Brasil. Ela exem-
plificou seu ponto de vista 
com a polêmica envolvendo 
a peça O evangelho segundo 
Jesus, Rainha do Céu, de Jo 
Clifford, em que o Messias é 
um transgênero. 
Autorregulamentação – Rô-
mulo Fonseca, presidente da 
Fundação Municipal de Cultura 

O público, refletiu Pádua, 
acaba embarcando nesses dis-
cursos, porque é formado em 
grande parte por pessoas que 
se deixam manipular e se con-
tentam com respostas prontas.

Já na visão de Michele 
Sá, atriz do coletivo de teatro 
As Bacurinhas, o atual mo-
mento de “caça às bruxas” se 
mostra de modo mais eviden-
te na perseguição a artistas 
que estavam à margem e que 
ocuparam espaços importan-
tes na sociedade. “No final, 
isso passa a atingir não ape-
nas nós, artistas, mas o públi-
co, que recebe uma imagem 
distorcida da arte”, avaliou.

Participantes de reunião da 
Comissão de Cultura, em sua 
maioria artistas de Belo Hori-
zonte, defenderam ontem a 
liberdade de expressão em to-
das as formas de manifestação 
cultural. Solicitada pela depu-
tada Marília Campos e pelo de-
putado Rogério Correia, ambos 
do PT, a audiência teve como 
objetivo debater como se ex-
pressa essa liberdade artística.

Para Brígida Paes, artista 
plástica e professora da Escola 
de Belas Artes da UFMG, defen-
der a liberdade de expressão é 
defender a arte, que deve ser 
vista não como simples con-
templação e deleite, mas como 
um terreno de debate. “O cam-
po da arte é político; é o lugar 
da diversidade, onde várias for-
mas de pensamento se encon-
tram para discutir”, opinou.

Brígida acredita que a arte 
deve ser defendida como uma 
conquista da sociedade, pois é 
exibida geralmente em luga-
res públicos, onde todos têm 
acesso às produções culturais 
locais e de todo o mundo.
Obscurantismo – Na opinião 
de Guigo Pádua, vice-presi-
dente da Associação Curta 
Minas, desde os primórdios, 
há pessoas se arvorando no 
direito de dizer o que deve ou 
não ser visto e apreciado pela 
sociedade, como forma de 
mostrarem seu poder. “Para 
isso, se valem de recursos 
como intimidação, obscuran-
tismo e medo”, reforçou. 

Sarah Torres 

Artistas reivindicaram o direito de se manifestarem livremente, em defesa da diversidade
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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 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Morei-
ra 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. Votação 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

Indicação 49/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria do Carmo 
Menicucci 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

dos estudantes. “Vamos pro-
por que nem todas as escolas 
sejam fechadas, que o gover-
no mantenha algumas fun-
cionando e estruture o seu 
atendimento por regiões da 
Capital”, afirmou.
Prazo – O parlamentar tam-
bém defende que os alunos 
não tenham prazo para a 
conclusão do ensino na es-
cola especial, já que a pessoa 
com deficiência precisa do 
espaço para continuar a sua 
socialização e o seu desen-
volvimento. 

são, neste ano, a instituições 
que atendem pessoas com 
deficiência. O objetivo dessas 
visitas, solicitadas pelo deputa-
do Duarte Bechir (PSD), é fazer 
com que a comissão conheça a 
realidade de cada uma e produ-
za um relatório que servirá de 
base para uma discussão, com 
o governo do Estado, sobre a 
situação das escolas especiais.

Duarte Bechir destacou o 
preparo dessas escolas para 
receberem os alunos com 
deficiência, uma vez que elas 
também cuidam da saúde 

mais receber seus filhos, eles 
não vão encaminhá-los para a 
escola regular, preferindo man-
tê-los em casa. Alguns dos es-
tudantes já tiveram experiên-
cias anteriores nessas institui-
ções de ensino e foram vítimas 
de discriminação e bullying. 
“Não vou colocar meu filho em 
uma escola regular para ficar 
sozinho em um pátio, como já 
aconteceu em ocasião ante-
rior”, afirmou Solange Hilarino, 
uma das mães presentes.
Diagnóstico – A visita à escola 
foi a nona realizada pela comis-

A falta de condições das esco-
las de ensino regular para re-
ceber pessoas com deficiência 
e a permanência dos estudan-
tes nas escolas especiais foram 
os principais pontos aborda-
dos por pais de alunos da Es-
cola Estadual Sandra Risoleta 
de Lima Hauck. A Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência visitou ontem 
a instituição, em Belo Horizon-
te, e ouviu relatos emociona-
dos de pais e professores.

Atualmente, a escola ofe-
rece o ensino fundamental I e 
o EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) para 77 alunos com 
deficiência intelectual. Para 
isso, conta com profissionais 
especializados, tais como psicó-
logo, fonoaudiólogo, terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta e 
técnico em enfermagem.

Os pais temem que a insti-
tuição seja fechada, já que não 
haveria previsão de novas ma-
trículas para o próximo ano. A 
diretora da escola, Lúcia Helena 
Resende, explicou que os alu-
nos que completarem o prazo 
de conclusão do ensino funda-
mental serão encaminhados 
para escolas regulares a fim de 
cursarem o ensino médio.

Entretanto, vários pais afir-
maram que, se a escola deixar 
de funcionar ou não puder 

Pais de alunos com deficiência cobram 
continuidade dos filhos em escola especial

Clarissa Barçante 

Comissão visitou a Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima Hauck, em Belo Horizonte 

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Jaíba (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 3º ano do ensino médio da 
Escola Estadual José Rodrigues Betim, de Ibirité

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10h30

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita à 6ª Companhia 
do 1º Batalhão da Polícia Militar, para verificar possível descumprimento 
da carga horária semanal dos policiais, bem como as condições insalubres 
de trabalho. Requerimento: deputados Sargento Rodrigues e João Leite  

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

discutir e votar parecer sobre o PL 3.432/16 (1º turno), dos deputados 
Fabiano Tolentino e Fred Costa, que dispõe sobre a utilização de areia 
descartada de fundição na construção e conservação das estradas esta-
duais e na cobertura de aterros sanitários licenciados 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 3º ano do ensino médio da 

Escola Estadual José Rodrigues Betim, de Ibirité
 

14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções 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

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 que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 11/15 (1º turno), do deputado Dou-
tor Wilson Batista, que enquadra na condição de pessoa com deficiência 
o indivíduo submetido à cirurgia de laringectomia total que tenha perdi-
do a fala ou passado a necessitar de prótese 

19 horas
• Pensando em Minas (Teatro) – A crise política e seus possíveis reflexos 

nas Eleições 2018, com os cientistas políticos João Francisco Meira e  
Juarez Guimarães

 0h Memória e Poder – Político e radialista Tancredo Naves
 1h Segunda Musical – Quarteto Musik
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (21/8) – Por um 

planeta 50-50 em 2030: um passo decisivo para a igualdade de 
gênero (iniciativa da ONU Mulheres) 

 4h05 Palestra – Formação política para educadores: letramento e 
letramento político, com Rildo Cosson

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Reforma política e Eleições 2018
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Previdência privada 
 9h Documentário Diálogos Possíveis (segunda temporada) – 

Gênero e orientação sexual 
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h30 Via Justiça – A mulher e a gravidez no cárcere 

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Reforma política e Eleições 2018
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Previdência privada 
 20h Geração – Jovens cientistas
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político e radialista Tancredo Naves
 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 53/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Gustavo Escobar 
Guimarães 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.)


