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Assembleia promove debate sobre situação 
de moradores de ocupações da Capital

Willian Dias 

Moradores de ocupações de Belo Horizonte foram despejados no último mês de junho

de Cabeceira do Piabanha, 
no Parque do Cariri, em Salto 
da Divisa (Vale do Jequitinho-
nha), serão analisadas pela 
Comissão de Participação Po-
pular, no Teatro. Famílias da 
comunidade alegam estarem 
sendo ameaçadas pela Mine-
radora Nacional Grafitte, que 
pretende explorar a área, rica 
em minério. 

Às 16 horas, deputados 
da Comissão de Saúde irão 
visitar a Secretaria de Estado 
de Saúde, em Belo Horizonte, 
para debater a situação do 
setor no Estado.

benfeitorias nas casas.
Duas audiências estão 

previstas para as 14h30. A 
Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas vai tratar, no 
Auditório, da relação das co-
munidades terapêuticas com 
o Estado, tendo em vista as 
modificações determinadas 
pelo Marco Regulatório do 
Terceiro Setor (Lei Federal 
13.019, de 2014) e pelo Mar-
co Regulatório das Comuni-
dades Terapêuticas.  

Denúncias de ameaças a 
moradores da Comunidade 

a ser tema de reunião, dessa 
vez da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização, 
agendada para as 10 horas, 
no Auditório da Assembleia. 
A Companhia de Habitação 
de Minas Gerais (Cohab) ale-
ga ser a proprietária dos ter-
renos sobre os quais foram 
construídas casas de cerca 
de dez famílias que moram à 
margem da MG-5 (BR-262), 
nas imediações do Bairro 
Nações Unidas, em Sabará. 
No entanto, alguns morado-
res residem na área há mais 
de 20 anos e fizeram muitas 

A situação das famílias desa-
brigadas após ações de rein-
tegração de posse de ocupa-
ções, em Belo Horizonte, será 
discutida em audiência públi-
ca conjunta das Comissões 
de Participação Popular e de 
Direitos Humanos na próxima 
quinta-feira (14), às 9 horas, 
no Teatro da ALMG.

A primeira ação de des-
pejo foi realizada na ocu-
pação Filadélfia, na região 
Noroeste da Capital. Em se-
guida, foram retirados os mo-
radores das outras duas ocu-
pações, localizadas na região 
de Venda Nova. 

As ações de reintegração 
de posse foram debatidas no 
último mês de junho, em reu-
nião da Comissão de Direitos 
Humanos. Na ocasião, mora-
dores protestaram contra a 
truculência da Polícia Militar 
no cumprimento dos manda-
dos judiciais. 
Segurança – A primeira au-
diência pública da semana 
será realizada amanhã, às 
9h30, na Câmara Municipal 
de São Gonçalo do Rio Abaixo 
(Região Central). Os deputa-
dos da Comissão de Seguran-
ça Pública vão discutir medi-
das contra a criminalidade e 
os altos índices de violência 
na cidade e na região.

No mesmo dia, a possi-
bilidade de remoção de famí-
lias de suas residências volta 

Suspensão de serviço de pediatria pauta reunião
to Sustentável procede à en-
trega de diploma de voto de 
congratulações a pesquisa-
dores da Fundação Ezequiel 
Dias (Funed)  que elabora-
ram o Guia de Aves, que traz 
a descrição de 58 espécies, 
catalogadas desde 2007, nas 
dependências da fundação.

abuso de poder, assédio mo-
ral e improbidade adminis-
trativa praticados praticados 
pelos diretores-gerais do pre-
sídio regional e da penitenciá-
ria de Teófilo Otoni.

No Plenarinho 1, às 
10h30, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-

nas Gerais (Sinmed-MG), cer-
ca de 800 crianças deixarão 
de ser atendidas por mês na 
unidade, em decorrência da 
medida.  

No mesmo dia e no mes-
mo horário, a Comissão de 
Segurança Pública vai abordar 
supostos atos de perseguição, 

O encerramento dos atendi-
mentos pediátricos no Hos-
pital Risoleta Neves, na re-
gião de Venda Nova, em Belo 
Horizonte, será discutido na 
quarta-feira (13), às 9h30, 
em audiência da Comissão 
de Saúde. De acordo com o 
Sindicato dos Médicos de Mi-
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Banco recomenda registro de reclamação
O gerente salientou que, 

embora qualquer instituição 
financeira possa trabalhar 
com o Minha Casa, Minha 
Vida, o banco financiou 98% 
dos 4 milhões de imóveis já 
construídos ou em constru-
ção no País. “Só tem proble-
mas quem faz”, ponderou. 

Antes do posicionamen-
to da CEF, o vice-prefeito de 
Prudente de Morais, Jocimar 
César Brandão, afirmou que, 
há cerca de dois anos, um 
engenheiro da prefeitura es-
teve em uma casa com solo 
rachado e fez um laudo apon-
tando riscos. “O documento 
foi enviado para a Caixa e, 
se tivesse sido considerado, 
os problemas não teriam se 
agravado”, criticou.

Ministério Público Federal, 
para que investigue se houve 
superfaturamento da obra e 
para que obrigue a Copermil 
a alugar imóveis para os mo-
radores em situação de risco; 
e ao Ministério Público Esta-
dual, para que impeça a Co-
permil de participar de obras 
públicas até que o problema 
de Prudente de Morais seja 
resolvido. 

Marcelo Luis, da CEF, adian-
tou que todas as tratativas com 
a construtora foram esgotadas. 
“A Copermil ou seus responsá-
veis técnicos não construirão 
e não venderão nenhuma uni- 
dade financiada pela Caixa no 
País até que uma solução seja 
dada ao problema do Condo-
mínio Roseira”, garantiu.

vez que uma delas teria tido 
sua fiação roubada e, além 
disso, virou ponto de drogas. 

O deputado Douglas Melo 
(PMDB), autor do requerimen-
to para a audiência, lamentou 
a ausência de representante 
da construtora Copermil. “O 
programa Minha Casa, Minha 
Vida não é um favor para o 
povo. A casa não tem que ser 
entregue de qualquer forma, 
pior do que um imóvel com-
prado por outro tipo de finan-
ciamento. Tem crime nisso”, 
ressaltou o parlamentar.
Requerimentos – Douglas 
Melo anunciou, entre outras 
medidas, envio de reque-
rimentos à Defesa Civil do 
Estado, para que sejam rea-
lizadas vistorias nas casas; ao 

O gerente da Regional Les-
te de Minas da CEF, Marcelo 
Luis Salgado, afirmou que a 
instituição vai solucionar os 
problemas, de forma rápida, 
antes do período das chu-
vas. Ele pediu que cada mo-
rador registre sua reclama-
ção no telefone gratuito do 
programa (0800-7216268),  
um procedimento burocráti-
co necessário para acionar o 
seguro das casas.

Ana Lúcia Brangione, ge-
rente de Regional, acrescen-
tou que os imóveis que pos-
suem reclamação registrada 
já estão com processo aberto 
e em fase de orçamento para 
reforma. Ela também esclare-
ceu dúvidas quanto às casas 
fechadas no condomínio, uma 

Caixa anuncia reforma de imóveis 
no município de Prudente de Morais

COMISSÕES

Sarah Torres

Foram constatados problemas em 70% dos imóveis vistoriados do Minha Casa, Minha Vida

um sonho. Agora, virou um 
pesadelo”, resumiu, choran-
do, Deise dos Santos da Silva.

Muitos moradores afir-
maram que chegaram a re-
ceber técnicos para vistoria 
em suas residências, mas que 
ainda não houve solução.

fizeram o muro de arrimo. 
Eu trabalhei na Copermil. O 
serviço deles é muito ruim”, 
relatou Jean Paulo Santos, 
proprietário de uma das uni-
dades, referindo-se à constru-
tora que fez o condomínio. “O 
dia em que recebi a casa foi 

mas com o aquecedor, falta 
de água ou, ainda, fossas que 
não funcionam e precisam ser 
esvaziadas regularmente.

“Minha casa está caindo, 
e eu não posso arrumar por-
que ela está na garantia. Ela 
foi construída no aterro e não 

Trincas em paredes, infiltra-
ções, goteiras, janelas e por-
tas emperradas. Esses são 
apenas alguns dos problemas 
encontrados nas casas do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida na comunidade de Cam-
po de Santana, em Prudente 
de Morais (Região Central do 
Estado). O assunto foi discuti-
do na última quinta-feira (7), 
no município, pela Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas. Durante a 
reunião, a Caixa Econômica 
Federal (CEF), que financiou a 
obra, prometeu uma solução 
rápida para os problemas.

A audiência reuniu deze-
nas de moradores do Condo-
mínio Roseiral, que recebe-
ram as casas há pouco mais 
de dois anos. A Associação de 
Moradores do Subdistrito de 
Campo de Santana e Adjacên-
cias (Acasa) vistoriou 70 dos 
cem imóveis do Minha Casa, 
Minha Vida e encontrou pro-
blemas em 70% deles.

Entre os casos mais gra-
ves, estão quatro casas próxi-
mas a barrancos que podem 
desmoronar e duas que já so-
freram algum tipo de avaria. 
Em outros imóveis, há proble-
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Polos do Parlamento Jovem de Minas 
realizam suas plenárias regionais

PARLAMENTO JOVEM

SOLENIDADE

ALMG homenageia instituição militar

Em cada plenária regional, os estudantes vão priorizar as propostas de cada polo para a mobilidade urbana 

Ricardo Barbosa – 21/8/15

Daniel Protzner 

Militar mineira. 
A reunião foi presidida 

pelo deputado Léo Portela 
(PRB), que leu uma mensagem 
enviada pelo presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB). O parlamentar 
parabenizou a instituição pelo 
seu trintenário e reforçou a im-
portância dos associados, que, 
em seu trabalho, atuam para a 
segurança pública do Estado.

O Centro Social foi re-
presentado por seu atual 
presidente, o cabo Álvaro Ro-
drigues Coelho, que recebeu 
uma placa comemorativa alu-
siva à homenagem. 

O Centro Social dos Cabos e 
Soldados da Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais foi homenagea-
do pelos seus 30 anos, na noi-
te da última quinta-feira (7), 
em Reunião Especial de Ple-
nário. A solenidade atendeu 
a requerimento do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

O deputado ressaltou que 
se trata de uma organização 
ligada à luta pelos direitos dos 
militares, com grande partici-
pação no movimento grevista 
de 1997, do qual ele foi um 
dos líderes, que originou uma 
série de mudanças na Polícia 

à coordenação estadual até 
a próxima segunda-feira (18). 
Três temas serão seleciona-
dos, em um processo de ava-
liação que levará em conside-
ração critérios como viabilida-
de, originalidade e relevância.
Próximos passos – As propos-
tas oriundas das plenárias re-
gionais serão consolidadas e 
vão compor um documento, 
que será discutido nos gru-
pos de trabalho e na plenária 
estadual, no final de agosto. 

maior expectativa para essa 
etapa é o aumento da partici-
pação dos estudantes. “Na ple-
nária estadual, teremos repre-
sentantes dos municípios e das 
regiões”, afirmou Fernanda. Ela 
explicou que cada cidade tem 
que ter seu representante.

Paralelamente a esse pro-
cesso, acontecerá, nas plená-
rias regionais, a escolha do 
tema do Parlamento Jovem 
2017. As câmaras enviarão 
as sugestões dos estudantes 

postas priorizadas à coorde-
nação estadual do projeto.

Em cada plenária regio-
nal, os estudantes escolherão 
dois representantes para a 
plenária estadual, que será 
realizada na ALMG, de 24 a 
26 de agosto. Assim, 24 jo-
vens representarão os 12 po-
los na fase final.
Participação – A coordenado-
ra do Parlamento Jovem pela 
Escola do Legislativo da ALMG, 
Fernanda Freitas, disse que a 

O Parlamento Jovem de Mi-
nas 2016 entrou em uma fase 
decisiva com a realização, em 
todo o Estado, da etapa re-
gional. A iniciativa é um pro-
jeto de formação política da 
Assembleia e da PUC Minas, 
em parceria com câmaras 
municipais, destinado a es-
tudantes dos ensinos médio 
e superior. O tema dessa edi-
ção é “Mobilidade Urbana”.

Em junho, foi concluída a 
etapa regional de um dos polos 
da Zona da Mata. Até meados 
de julho, acontecerão plenárias 
regionais nos polos Noroeste, 
Norte e Jequitinhonha, Triân-
gulo, Central, Médio Piracicaba 
e Centro-Oeste. Quatro polos 
do Sul de Minas e outro da Zo-
na da Mata também vão pro-
mover suas plenárias regionais 
no período. A programação 
completa pode ser conferida 
no Portal da Assembleia.

Essa etapa do Parlamen-
to Jovem compreende a reu-
nião de grupos de trabalho 
para o estudo do documento 
de propostas, a preparação 
dos estudantes, o planeja-
mento e realização da ple-
nária regional, e, por fim, o 
envio de relatório e das pro-
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Músico Daniel Lima
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 6/7)
 3h40 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária (tarde de 6/7)
 4h45 Pensando em Minas – 25 anos da Constituição Mineira de 1989, 

com Sérgio Freitas, Bernardo Moreira e Antônio Calhau
 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 6: 

Aprenda a ler as leis orçamentárias
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Cultura do estupro
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Consumo de drogas na Capital 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Segurança Pública (14/6) – Segurança em hotéis 
 12h20 Nossos Olímpicos – Série completa

 13h Geração – Youtuber Camila Loures 
 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 6: 

Aprenda a ler as leis orçamentárias
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (1º/7) – Relatório do SUS no Estado
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Cultura do estupro
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissão de Educação (8/6) – Aquisição de carteiras escolares
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 

territórios Norte, Jequitinhonha e Mucuri
• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (11/7)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – apresentações do Duo Arep e do Duo Guanduo

Terça-feira (12/7)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) 
9h30

• Comissão de Segurança Pública (São Gonçalo do Rio Abaixo) – debater, 
com a presença de convidados, os roubos e explosões de caixas eletrôni-
cos. Requerimento: deputado Nozinho

• Visitas Orientadas (ALMG) – adolescentes trabalhadores do Núcleo Vida, 
da ALMG

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, a situação de pessoas que moram à margem da MG-5, no 
município de Sabará. Requerimento: deputado Wander Borges

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Au-

ditório) – debater, com a presença de convidados, a relação das comuni-
dades terapêuticas com o Estado. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a situação das famílias da Comunidade de Cabeceira do Piabi-
nha, no Parque do Cariri, no município de Salto da Divisa. Requerimento: 
deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) 
• Comissão de Transporte (Auditório) 

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Secretaria de Estado de Saú-

de, para debater a situação da saúde pública em Minas. Requerimento: 
deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago e Glaycon Franco

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

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

Quarta-feira (13/7)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Ruy Pimenta, de 

Contagem
9h30

• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convidados, 

a situação do Hospital Risoleta Neves, de Belo Horizonte. Requerimento: 
deputados Iran Barbosa e Arlen Santiago

• Comissão de Segurança Pública (Teatro) – debater, com a presença de con-
vidados, denúncias contra os diretores-gerais do presídio regional e da pe-
nitenciária de Teófilo Otoni. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues 

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – proceder à entrega de di-

ploma de votos de congratulações a biólogos que elaboraram o Guia das 
Aves. Requerimento: deputada Ione Pinheiro

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (14/7)
9 horas

• Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos (Teatro) – de-
bater, com a presença de convidados, a situação dos moradores das ocu-
pações Maria Vitória, Maria Guerreira e Filadélfia, localizadas na Capital. 
Requerimento: deputados Geraldo Pimenta, Bosco e Doutor Jean Freire e 
deputada Marília Campos

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

19 horas
• Lançamento do livro Muito além da sobrevivência (Teatro) – cessão de es-

paço

Sexta-feira (15/7)
13 horas

• Reunião para discutir questões de saúde para a população LGBT (Auditório) 
– cessão de espaço


