
21 DE SETEMBRO DE 2016 – QUARTA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.936

Comissão de Direitos Humanos promove
debate sobre direito à moradia na Capital

Empresário recebe título 
de Cidadão Honorário

Embaixador da Itália 
visita a Assembleia

A atuação da Polícia Militar 
(PM) nas desocupações de 
terras em Belo Horizonte e o 
direito à moradia na Capital 
serão tema de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos. A reunião será ho-
je, às 9 horas, no Auditório.

O autor do requerimen-
to, deputado Rogério Correia 
(PT), acompanhou, no último 
domingo (18), a retirada de 
moradores da Ocupação Elia-
na Silva, na Região do Barrei-
ro. Em um vídeo postado em 
sua página no Facebook, o 
parlamentar denuncia o uso 
da força pela Polícia Militar 

e critica a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), que, segun-
do ele, “não consegue colo-
car uma casa de pé”.

“É necessário debater a 
ação violenta da PM, tendo em 
vista o modo como a corpora-
ção vem agindo em diversas 
desocupações. Também pre-
cisamos nos debruçar sobre 
a situação dos que carecem 
de moradia em Belo Horizon-
te e o descaso da prefeitura”, 
reiterou Correia.
Acompanhamento – A si-
tuação das ocupações em 
Belo Horizonte e na Região 
Metropolitana pautou diver-

sas reuniões na Assembleia 
neste ano. Em maio, o des-
pejo de famílias das Ocupa-
ções Maria Vitória e Maria 
Guerreira foi debatido em 
audiência da Comissão de 
Participação Popular.

Em junho, moradores 
da Ocupação William Ro-
sa, em Contagem, reivindi-
caram, no Salão Nobre, o 
cumprimento de acordos 
firmados no último ano. Um 
grupo destacado dentre os 
manifestantes foi recebido 
pelo presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
 (PMDB), pelo deputado Ro-

gério Correia e pela deputa-
da Marília Campos (PT).

Ainda em junho, denún-
cias de truculência da PM 
em ações de reintegração 
de posse foram apresenta-
das à Comissão de Direitos 
Humanos. A mesma comis-
são, em reunião conjunta 
com a Comissão de Partici-
pação Popular, promoveu 
nova reunião sobre o assun-
to, dessa vez dando ênfase 
a reintegrações de posse 
sem mandados judiciais e à 
ausência de alternativas de 
moradias para as famílias 
despejadas.

Português, naturalizado bra
sileiro, o empresário Joaquim 
Gaspar Ventura recebeu, na 
última segunda-feira (19), em 
Reunião Especial de Plenário, 
o título de Cidadão Honorário 
de Minas Gerais.

Joaquim é um dos funda
dores da empresa Copiadora 
Universal, da Copiadora Bra
silusa e da Associação dos 
Papeleiros de Belo Horizonte. 

Recentemente, o empresário 
começou a atuar no ramo 
imobiliário.

Em seu discurso, o depu
tado Anselmo José Domingos 
(PTC), que solicitou a homena
gem, ressaltou a importância 
da cultura portuguesa na cons
trução da identidade brasileira.

Também participou da 
solenidade o ex-deputado Cé
lio Moreira.

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), recebeu ontem o 
embaixador da Itália no Bra
sil, Antonio Bernardini, e a 
cônsul da Itália em Belo Hori
zonte, Aurora Russi.

Adalclever Lopes ressal
tou a histórica relação da Itá
lia com Minas Gerais e a bem
sucedida parceria econômica 
do Estado com importantes 

empresas do país europeu. 
Antonio Bernardini afir

mou que o estreitamento das 
relações é bemvindo e disse 
estar confiante na ampliação 
do diálogo entre os entes.

Participaram do encon
tro os deputados Braulio 
Braz (PTB), Léo Portela (PRB), 
Gil Pereira (PP), Vanderlei 
Miranda e João Magalhães 
(ambos do PMDB).
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, as ocupações e desocupações de terras em Belo Horizonte. 
Requerimento: deputado Rogério Correia

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

– discutir e votar pareceres sobre 10 proposições, entre as quais o PL 
3.502/16 (1º turno), do governador, que autoriza o Executivo a alienar 
os imóveis que especifica à Codemig

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 40 proposições, entre as quais o PL 2.705/15 (1º turno), 
do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
concessionárias de energia elétrica que atuam no Estado darem desta-
que à bandeira tarifária nas faturas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições da 

comissão 
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
15 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da co-
missão 

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-

res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga 
para cada sexo na constituição da Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

 0h Palestra (continuação) – A reforma do sistema de 
financiamento de campanhas eleitorais, com Lara Ferreira 

 1h Panorama – Depressão em crianças e adolescentes  
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (6/7) – O combate ao tráfico 

de drogas e à violência em São João Nepomuceno
 5h Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre 

Bahia
 6h TV Escola: Orçamento público e cidadania – Teleaula 8: 

Descreva as ações por programas no PPAG
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/ Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Especial eleições: os desafios da saúde
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 13h Horário Político

 13h10 Mundo Político 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/ Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Especial eleições: os desafios da saúde
	 20h	 #Confirma
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões
 21h Assembleia Debate – Legado das Olimpíadas e Paralimpíadas 

para o esporte
 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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