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Moradores relatam violência policial 
em ação de reintegração de posse em BH

Clarissa Barçante

Comissão de Direitos Humanos abordou a ação da polícia em desocupação na Região do Barreiro

Propriedade da área é questionada
vidos na retirada das famílias 
da ocupação e o custo da 
operação, e que os pertences 
das pessoas retiradas sejam 
devolvidos. Ele também vai 
solicitar à PBH que cadastre 
as famílias sem moradia na 
cidade e pedir a realização 
de uma reunião com o pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), 
para discutir o Projeto de Lei 
3.562/16, de sua própria au-
toria, que trata, entre outros 
pontos, da elaboração de um 
plano de mediação de confli-
tos fundiários.

conversar com representante 
da Promotoria de Controle 
Externo da Atividade Policial.
Providências – Defendendo 
a participação do MLB em 
ato programado para hoje 
em BH, na Praça da Estação, 
em defesa da democracia 
e da liberdade, o deputado 
Rogério Correia (PT), que so-
licitou a audiência, anunciou 
que pretende tomar provi-
dências quanto às denúncias 
apresentadas.

O parlamentar quer que 
o comando da PM informe 
quem são os militares envol-

Thales Viote, acrescentou 
que se trata de grilagem de 
terras que pertenciam ao Es-
tado e que hoje, depois de 
anos de abandono, vêm ten-
do a  posse reivindicada por 
algumas pessoas.

A respeito da violência 
policial, o presidente da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Minas (OAB-MG), 
William dos Santos, ressaltou 
que foi usado aparato policial 
de guerra civil. Santos tam-
bém registrou que, durante 
a ação, a polícia se recusou a 

“Não é com repressão que 
será resolvido o problema de 
moradia popular na  cidade. 
Pelo contrário, isso só vai 
piorar a questão”, afirmou 
o coordenador da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), frei 
Gilvander Luís Moreira. Ele 
alegou que a PBH não seria 
de fato a legítima proprietá-
ria da área, a qual faria parte 
de um terreno maior, com-
posto por terras devolutas 
que pertenceram ao Estado. 
Parte dessas terras teria sido 
vendida à Codemig.

O advogado do MLB, 

Leonardo relatou, ainda, 
que os policiais praticaram 
tortura psicológica para le-
vantar a ficha daqueles que 
se manifestaram contrários 
à desocupação e que a ação 
na ocupação repercutiu em 
outras ocupações localizadas 
nas imediações, como a Paulo 
Freire, que teria sido cercada 
pela polícia no domingo (18).

classificou como covardia do 
prefeito de Belo Horizonte 
pela ação e os rumos dados 
ao programa federal Minha 
Casa, Minha Vida. “O pro-
grama, que já não estava tão 
bom, agora piorou porque 
sofreu cortes. Como o Minha 
Casa, Minha Vida existia, a 
prefeitura abandonou sua 
política própria”, analisou.

que pertenceria à Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH).

O coordenador nacional 
do MLB, Leonardo Péricles 
Roque, contou que um heli-
cóptero da PM acompanhou 
a operação e fez voos rasan-
tes junto à ocupação, para 
intimidar as pessoas.

O representante do mo-
vimento reclamou do que 

Restos de balas de borracha e 
de bombas de gás lacrimogê-
nio e de pimenta foram apre-
sentados ontem por morado-
res da Ocupação Temer Ja-
mais, na Região do Barreiro, 
em Belo Horizonte. Segundo 
eles, os artefatos teriam sido 
usados em ação policial  nessa 
área, no último domingo.

Junto com representan-
tes do Movimento de Luta 
nos Bairros, Vilas e Favelas 
(MLB), eles denunciaram, em 
audiência da Comissão de Di-
reitos Humanos, que a ação 
de reintegração de posse do 
terreno, realizada no último 
final de semana, foi feita sem 
mandado judicial e marcada 
pela truculência da Polícia 
Militar (PM).

Todos os presentes criti-
caram o governo do Estado 
pela violência da polícia e 
reivindicaram políticas habi-
tacionais para a população 
de baixa renda. Iniciada na 
semana passada, a Ocupação 
Temer Jamais, segundo os 
relatos feitos na reunião, foi 
feita por cerca de 300 famí-
lias em um lote abandonado 
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ACONTECE HOJE
9h30

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Campos Altos) – debater, 
com a presença de convidados, as cadeias produtivas do café, do leite e 
do queijo minas artesanal. Requerimento: deputado Fabiano Tolentino

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

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

parecer sobre o PL 2.906/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que 
dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da indeniza-
ção do seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, a proposta que institui um teto para os gastos públicos 
no País. Requerimento: deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira e 
deputada Marília Campos 

• Comissão Extraordinária das Águas (Plenarinho I) – discutir e votar pro-
posições da comissão 

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

cutir e votar proposições 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  governo, 
estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do Exe-
cutivo. 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

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – História política de Minas, com Luiz 

Fernandes de Assis 
 1h Panorama – Especial Eleições: os desafios da saúde 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais 30/6 – Decreto estadual 

47.002/16, que estabelece diretrizes do plano de parcerias 
público-privadas

 3h20 Pensando em Minas – Financiamento de direitos fundamentais, 
com Élida Pinto

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 9: Fiscalize 
o aumento de impostos e melhorias no serviço público na LDO

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Linguista Mário Perini 

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Especial Eleições: o tratamento de lixo 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Reforma da Previdência 

 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: 

Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Especial Eleições: o tratamento de lixo 
 20h Via Justiça – Reforma trabalhista 
 20h30 Horário Político
 20h45 Comissão Extraordinária das Barragens 7/7 – Votação do 

relatório final da comissão
 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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