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Ipatinga recebe encontro regional 
sobre população em situação de rua

Privatização do setor elétrico em foco
pecializado ou de cirurgias em 
Belo Horizonte. A atividade se-
rá às 9 horas, no Plenarinho III. 
Homenagem – As atividades 
da Assembleia serão encerra-
das às 20 horas da sexta-feira. 
Na ocasião, o Plenário realiza 
Reunião Especial destinada à 
entrega do título de Cidadão 
Honorário ao ex-deputado 
Antônio Genaro. Ele exerceu 
sete mandatos consecutivos 
na ALMG e atualmente é pas-
tor no Bairro Jardim Industrial, 
em Contagem (Região Metro-
politana de Belo Horizonte).

já tem encontros agendados 
em Sergipe, Santa Catarina, Rio 
de Janeiro e São Paulo.

Na quarta-feira, a Comis-
são de Saúde debate a situa-
ção de pacientes das Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) de Ribeirão das Neves 
(Região Metropolitana de Be-
lo Horizonte), especialmente 
os que necessitam de aten-
dimento especializado. Na 
reunião, também serão bus-
cadas soluções para acelerar a 
transferência de pacientes que 
necessitam de tratamento es-

O evento na ALMG vai 
reunir especialistas, sindica-
listas e parlamentares para 
debater os impactos dessa 
privatização. O seminário foi 
proposto e será coordenado 
pelos deputados federais mi-
neiros Patrus Ananias (PT), 
vice-presidente da comissão 
especial, Leonardo Quintão 
(PMDB) e pela deputada Jô 
Moraes (PCdoB).

O mesmo seminário já foi 
realizado em Pernambuco e no 
Pará. Depois de passar por Mi-
nas Gerais, a comissão especial 

A Comissão Especial da Câma-
ra dos Deputados encarrega-
da de examinar o projeto que 
trata da privatização da Ele-
trobras realiza seminário na 
Assembleia Legislativa nesta 
segunda-feira, às 14 horas, no 
Auditório.

A proposta de privati-
zação do setor elétrico, que 
engloba as subsidiárias da 
Eletrobras, como Furnas, que 
opera usinas em Minas Ge-
rais, é do Executivo Federal e 
está contida no Projeto de Lei 
Federal (PL) 9.463/18.

Sarah Torres

Comportas da represa de Furnas, um dos alvos da proposta de privatização do setor elétrico

Nesse mesmo dia, às 14 
horas, será realizada audiên-
cia pública da Comissão de 
Saúde. O objetivo é debater 
a situação da Maternidade 
Odete Valadares, de Belo Ho-
rizonte. Entre os assuntos a 
serem abordados, está uma 
infestação de formigas em in-
cubadoras do hospital, ocor-
rida em março deste ano. A 
reunião será no Auditório 
José Alencar Gomes da Silva.

atividades da semana no Par-
lamento mineiro. Na terça- 
-feira, às 10 horas, a Comis-
são de Segurança Pública de-
bate a violência no município 
de Betim (Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte), que, 
de acordo com pesquisa do 
ano passado, é a cidade mais 
violenta de Minas Gerais. 
Também serão discutidas as 
medidas de enfrentamento da 
criminalidade no município.

na é a audiência pública da 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte, 
na quarta (9), para debater 
o Projeto de Lei Federal (PL) 
7.419/06. O projeto altera a 
Lei 9.656, de 1998, que trata 
dos planos e seguros priva-
dos de assistência à saúde. 
A reunião será às 15h30, no 
Plenarinho II. 

Outras audiências públi-
cas estão previstas entre as 

Ipatinga (Vale do Aço) sedia-
rá o último encontro regio-
nal do fórum técnico Plano 
Estadual da Política para a 
População em Situação de 
Rua. O evento será realizado 
na quarta (9) e na quinta-fei-
ra (10). Esse é um dos desta-
ques da agenda da semana 
de 7 a 11 de maio na Assem-
bleia de Minas.

O fórum é realizado pe-
la ALMG em parceria com o 
Executivo e entidades da so-
ciedade civil, visando colher 
sugestões para elaborar um 
plano de metas e ações para 
implementar a Política Esta-
dual para a População em Si-
tuação de Rua, instituída pela 
Lei 20.846, de 2013. As inscri-
ções podem ser feitas pela in-
ternet, até hoje, às 15 horas, 
ou presencialmente no local 
do encontro. 

Na quarta-feira, às 8 horas, 
haverá a roda de conversa com 
a população em situação de 
rua. Na quinta, serão reunidos 
grupos de trabalhos que dis-
cutem assuntos como saúde e 
assistência, emprego e geração 
de renda, moradia e segurança 
alimentar e nutricional. 

Outro destaque da sema-



2 • segunda-feira – Assembleia Informa 7 de maio de 2018COMISSÕES

Grupo de trabalho é criado para discutir 
problema da água em Brumadinho

Moradores reclamam de desabastecimento
teção de mananciais e matas 
ciliares. “Trabalhamos com es-
pecialistas em meio ambiente, 
mas podemos fazer da forma 
como vocês preferirem”, disse.

Por fim, ele explicou que 
clientes da Copasa cadastra-
dos na tarifa social pagam um 
preço mais acessível pelo for-
necimento de água e pelo tra-
tamento de esgoto. “A agên-
cia reguladora  (Arsae-MG), a 
pedido de vocês, pode anali-
sar e verificar se essa tarifa é 
possível ou não”, completou.

à prefeitura a tubulação ne-
cessária. “Mas, caso não seja 
possível, não me importo de 
pagar, desde que tenhamos 
água para usar”, completou.
Parceria – O diretor Rômu-
lo Perilli disse que a Copasa 
possui tecnologia e diversas 
possibilidades para estabele-
cer o abastecimento de água 
e o tratamento do esgoto. “A 
comunidade tem de trabalhar 
com a Copasa para a resolução 
desses problemas”, frisou. Ele 
incluiu nessa parceria a pro-

é mal administrada. No meu 
bairro, vivemos uma humilha-
ção. As crianças às vezes fal-
tam à aula por não poderem 
tomar banho”, reclamou.

A moradora Maíra do 
Nascimento acredita que a 
população pode gerir a água. 
Já Enio Ferreira, da Associa-
ção de Moradores do Parque 
das Águas, falou sobre a di-
ficuldade de fazer essa ges-
tão. “Eu era o responsável, 
desisti e saí”, relatou. O mo-
rador Fausto Marques pediu 

Marilene Ramalho Santos, da 
Associação de Moradores de 
Casa Branca, relatou que Par-
que das Águas, Jardim Casa 
Branca e Bairro da Ponte, na 
região central, vivem com 
água administrada pela prefei-
tura e sofrem com problemas 
de abastecimento. Já bairros 
como Recanto da Aldeia e Jan-
gada têm administração pró-
pria de suas fontes. “Pousadas, 
restaurantes, sitiantes: todos 
usam a mesma rede. Bruma-
dinho é rica em água, mas ela 

Daniel Protzner

Reunião em escola municipal de Brumadinho foi prestigiada pela população local

época de chuva”.
“A Copasa já está com o 

contrato instalado, já deve-
ríamos ter hidrômetros. Em 
alguns bairros, há água e eles 
fazem a própria administra-
ção das fontes deles. Mas, em 
outros, os poços artesianos 
não dão conta das demandas 
das famílias e os caminhões-
-pipa precisam suprir a ne-
cessidade”, afirmou.

O vereador Max Barrão 
discordou do colega. “Eu pen-
so que deveríamos distribuir 
da melhor forma possível esse 
recurso. Isso seria melhor do 
que trazer a Copasa para cá. Se 
não conservarmos esse bem 
nosso, o problema da água se-
rá mundial”, enfatizou.

fossas sépticas”, reforçou.
Colapso – O vereador Flávio 
Carvalho explicou que a cap-
tação de água em Brumadinho 
foi feita a partir de 12 nascentes 
na região há mais de 30 anos e 
permanece a mesma, mesmo 
com o crescimento da popula-
ção. “No período de seca tem 
um colapso: a parte de baixo 
da cidade se mantém abasteci-
da e a de cima fica seca. O hi-
drômetro seria a melhor forma 
de todos terem água e evitar o 
desperdício”, ponderou.

Carvalho relatou também 
que, em algumas regiões da 
cidade, são frequentemente 
flagrados desperdícios, como 
o esvaziamento de piscinas e a 
irrigação de gramados “até na 

infelizmente muitos são resis-
tentes a isso”, explicou.

O secretário adjunto de 
Obras de Brumadinho, Lean-
dro Rezende, reforçou que a 
prefeitura tem interesse na 
solução dos problemas de 
abastecimento, mas, para is-
so, as pessoas precisam acei-
tar a Copasa no município.

“Penso que eles são os 
melhores para lidar com es-
sa questão. A água tem sido 
muito mal administrada pe-
los condomínios. Se a Copasa 
chegar lá, isso vai acabar. A 
comunidade precisa enten-
der que, no futuro, inevita-
velmente, faltará água, e a 
Copasa tratará também o 
esgoto, deixando para trás as 

A criação de uma comissão 
de representantes locais para 
montar um plano de trabalho 
foi proposta como solução 
para o impasse entre a popu-
lação de Brumadinho (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte) e a Copasa. O grupo de 
trabalho foi proposto pela de-
putada Marília Campos (PT), 
que requereu a reunião da 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel, na noite da última quinta-
-feira (3), em Casa Branca.

A população do bairro 
está dividida quanto à ins-
talação de hidrômetros e do 
serviço de esgotamento sani-
tário pela Copasa. Os mem-
bros do grupo foram eleitos 
ao final da reunião, e a depu-
tada disse que vai acompa-
nhar as reuniões. 

O diretor de Operação 
Metropolitana da Copasa, 
Rômulo Thomaz Perilli, re-
forçou que a empresa já está 
assumindo alguns distritos e 
localidades, colocando a rede 
de água e esgoto dentro dos 
padrões exigidos.

A empresa também es-
tá auxiliando a prefeitura no 
abastecimento com cami-
nhões-pipa. “Mas esse ser-
viço é emergencial e muito 
ruim. Para chegarmos aqui e 
cumprirmos o pactuado com 
a prefeitura, precisamos que 
a população queira. A rede 
de esgoto aumenta a tarifa e 
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (7/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

14 horas
• Seminário Impactos da Privatização do Setor Elétrico Brasileiro (Auditó-

rio SE) – evento realizado em parceria com a Câmara dos Deputados
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário Estácio 

de Sá, de Belo Horizonte
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Jordan Alexander (piano)

Terça-feira (8/5)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

ASSEMBLEIA CULTURAL

Segunda Musical traz pianista de 16 anos

O pianista Jordan Alexander, que se apresenta hoje, no Teatro

Clarissa Barçante

sentarem nessa temporada 
do projeto. Os concertos an-
teriores foram de instrumen-
tistas convidados.
Incentivo à cultura – O Se-
gunda Musical oferece re-
citais de música erudita no 
Teatro. Ele integra a agenda 
do Assembleia Cultural, pro-
grama que agrupa as diversas 
iniciativas da ALMG relacio-
nadas à cultura, como expo-
sições de artes plásticas e de 
fotografia, mostras de artesa-
nato, espetáculos de dança e 
peças de teatro, entre outras.

O programa Segunda 
Musical é exibido pela TV 
Assembleia às sextas-feiras, 
às 20 horas, com reprises no 
sábado, às 23h30; no domin-
go, às 15 horas; e na segun-
da-feira, à uma hora da ma-
nhã. Os vídeos também estão 
disponíveis no canal YouTube 
da ALMG.

nacionais e internacionais. 
Em 2017, recebeu prêmios 
como o XI Concurso de 
Piano Profª. Edna Bassetti 
 Habith, em Curitiba, o I Con-
curso Nacional de Piano da 
Escola de Música Villa-Lo-
bos, no Rio de Janeiro, e o 
I Concurso Internacional de 
Concerto de Piano de Piraci-
caba, em São Paulo.

Também no ano passado, 
o pianista se apresentou com 
a Orquestra Filarmônica do 
Estado, na Sala Minas Gerais, 
sob a regência do maestro 
Marcos Arakaki. Atualmente, 
Jordan faz aulas com o pia-
nista Maurício Veloso, dou-
tor em Música e integrante 
do corpo docente da UFMG, 
que já teve participação no 
Segunda Musical.

Jordan abrirá a série de 
apresentações de músicos 
selecionados para se apre-

positores Johann Sebastian 
Bach, Joseph Haydn, Frédéric 
Chopin, Heitor Villa-Lobos e 
Franz Liszt.

Apesar da pouca idade, 
Jordan já ganhou 62 premia-
ções em concursos de piano 

O projeto Segunda Musical 
traz hoje para o Teatro da 
Assembleia, às 20 horas, o 
pianista Jordan Alexander, 
primeiro colocado na seleção 
de 2018. O jovem de 16 anos 
interpretará obras dos com-

REUNIÃO ESPECIAL

Diretor da concessionária Rodoanel
recebe título de Cidadão Honorário

Ricardo Barbosa

O engenheiro civil Paulo Cé-
sar de Souza Rangel foi agra-
ciado com o título de Cidadão 
Honorário de Minas Gerais, 
em Reunião Especial de Ple-
nário realizada na noite da 
última quinta-feira (3). Nasci-
do no Rio de Janeiro, Rangel 
foi presidente da BH Airport, 
concessionária responsável 
pelo Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Confins, 
e atualmente preside a CCR 
Via Oeste, empresa de con-
cessão de infraestrutura.

A homenagem ocorreu a 
pedido do deputado Roberto 

Andrade (PSB). “Paulo Ran-
gel tem trajetória profissional 
consistente, focada no seg-
mento de transportes e infra-
estrutura. De maneira incan-
sável, lutou para colocar o 
Estado na rota internacional 
de desenvolvimento”, justifi-
cou o parlamentar.

Sobre as melhorias trazi-
das para o Aeroporto de Con-
fins, Roberto Andrade desta-
cou o papel do engenheiro na 
construção do novo terminal 
de passageiros, na ampliação 
do mix de lojas e no aumento 
da qualidade do atendimento.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Carregando a lua, com Grupo Pontapé 
 0h30 Comissão de Direitos Humanos (6/12) – Ações da Fundação 

Renova com relação ao termo de ajustamento de conduta 
assinado entre Samarco, Vale e BHP Billiton, governo federal e 
governos de Minas e do Espírito Santo

 5h Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre Bossi 
Queiroz

 6h30 Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – 30 anos da Constituição Federal 
 9h Antes do Voto (TRE) – Antes do registro: filiação, propaganda e 

gastos, com Jaime Barreiros Neto 
 10h05 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (3/4) – Debate a judicialização das demandas 

relativas às pessoas com deficiência
 13h Geração – Geek: Cosplays & HQ’s
 13h30 Comissão de Assuntos Municipais (13/4) – Debate o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
 16h20 Palestra – Legislação eleitoral, com Wladimir Dias
 18h05 Sala de Imprensa – Credibilidade no jornalismo 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Desenvolvimento Econômico (26/3) – Plano 

Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia de Minas Gerais
 22h  Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – A realidade da educação inclusiva no Brasil 

• programação sujeita a alterações
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9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano do Colégio Nossa Se-

nhora das Dores, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater as medidas 
de enfrentamento da criminalidade em Betim. Requerimento: deputado 
Ivair Nogueira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade UNA, de Conta-

gem e Belo Horizonte
• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – debater problemas na 

Maternidade Odete Valadares, em especial a infestação de formigas. Re-
querimento: deputados Arlen Santiago e Antônio Jorge

14h15
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho III) 

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho II) 
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão da PEC 34/15 (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)
 
Quarta-feira (9/5)

Das 8 às 18 horas
• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)

8 horas
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Ipatinga) – roda de conversas
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – debater a situação dos pacientes 
das UPAs de Ribeirão das Neves. Requerimento: deputado Iran Barbosa

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Pitágoras, de Belo 
Horizonte

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) 

– debater os impactos do Projeto de Lei Federal 7.419/06, que altera 
a Lei 9.656, de 1998, a qual dispõe sobre planos e seguros privados de 
assistência à saúde. Requerimento: deputado Felipe Attiê

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (10/5)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano do Colégio Loyola, de 
Belo Horizonte

9h30
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Ipatinga) – grupos de trabalho
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Faculdade Pitágoras, de Belo 

Horizonte
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
19 horas

• Zás (Teatro) – EnCOMtro, com o Coletivo Multidanças
20 horas

• Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de Cidadão Honorário de 
Minas Gerais ao ex-deputado Antônio Genaro. Requerimento: deputado 
Leandro Genaro

Sexta-feira (11/5)
Das 8 às 18 horas

• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)
14 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro de Ensino Superior, 
de Juiz de Fora

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


