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Situação de ocupações urbanas
volta a ser discutida na Assembleia

Depois de promover, na se-
mana passada, um debate 
sobre as ocupações e deso-
cupações urbanas na Capital, 
a Assembleia recebe mais 
uma audiência pública sobre 
o tema, dessa vez abrangen-
do a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH). A 

reunião será realizada hoje, 
às 9 horas, no Teatro, pela 
Comissão de Participação 
Popular, a requerimento do 
deputado Rogério Correia e 
da deputada Marília Cam-
pos, ambos do PT.

Na última quarta-feira 
(21), em audiência da Co-

missão de Direitos Huma-
nos, moradores da ocupação 
Temer Jamais, na região do 
Barreiro, apresentaram res-
tos de balas de borracha e de 
bombas de gás lacrimogênio 
e de pimenta que teriam si-
do usadas pela Polícia Militar 
para a desocupação do local. 

Além da truculência policial, 
eles também denunciaram 
que a ação de reintegração 
de posse da área foi feita 
sem ordem judicial.

Segundo informações do 
gabinete do deputado Rogério 
Correia, há várias outras ocu-
pações na RMBH que estão em 
situação semelhante e, conse-
quentemente, há o risco de 
novas desocupações violentas.
Atuação parlamentar – A si-
tuação das ocupações em Be-
lo Horizonte e na Região Me-
tropolitana pautou diversas 
audiências públicas este ano, 
organizadas pelas Comissões 
de Direitos Humanos e de 
Participação Popular. 

Além das discussões pro-
movidas nas comissões, o 
assunto foi abordado em um 
encontro com o presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), em junho, no 
Salão Nobre. Na ocasião, mo-
radores da Ocupação William 
Rosa, em Contagem, reivindi-
caram o cumprimento de acor-
dos firmados no último ano. 

As ocupações urbanas já foram tema de diversas audiências públicas da Assembleia este ano
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TV ASSEMBLEIA

TV Assembleia testa novo sistema de dados
A TV Assembleia realiza hoje o teste do novo sistema de da-
dos implantado para acompanhar, em tempo real, a apu-
ração dos votos da eleição de 2016. Neste teste piloto, o 
programa será alimentado com uma carga de dados se-
melhante ao de uma eleição real, a fim de avaliar seu 
desempenho. A instalação do cenário para a cobertura 
eleitoral da emissora (foto) foi concluída ontem (26).

O novo sistema gera gráficos comparativos das elei-
ções de 2016 e 2012 e indica o número de prefeituras con-
quistadas pelos partidos, além de sua localização geográ-
fica. No estúdio, os jornalistas da emissora vão apresentar 
os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
em uma TV touch screen, na forma de gráficos e mapas.

Será possível acompanhar a apuração da disputa pe-
la prefeitura de todas as capitais do País e de 46 muni-
cípios mineiros de médio e grande porte que recebem o 
sinal da TV Assembleia. 

Willian Dias



2 • terça-feira – Assembleia Informa 27 de setembro de 2016

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

ORDEM DO DIA

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Hely Tarqüínio
1º-vice-presidente
Deputado Lafayette de Andrada
2º-vice-presidente

Deputado Braulio Braz
3º-vice-presidente
Deputado Ulysses Gomes
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Doutor Wilson Batista
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Carlos Navarro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: Rodrigo Lucena
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Bernardo Esteves 
(editor-geral)

Revisão: Sinval Rocha (GPCV)
Diagramação: Luiz Augusto (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

9 horas
• Comissão de Participação Popular (Teatro) – debater, com a presença de convi-

dados, a situação das ocupações urbanas na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Requerimento: deputada Marília Campos e deputado Rogério Correia

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer 
sobre o PL 1.073/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que 
dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à 
criminalidade no Estado

9h30
• Reunião preparatória para fórum técnico Startups em Minas (Sala de Reu-

niões nº 1 da GPI)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 3.022/15 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, 
que obriga as indústrias de medicamentos, órteses, próteses, equipa-
mentos e implantes a declararem as relações com profissionais de saúde 
que configurem potenciais conflitos de interesses 

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar pareceres sobre o 
PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Exe-
cutivo a doar trecho rodoviário ao município de Santa Luzia; e sobre o 
PL 3.521/16 (1º turno), do deputado João Magalhães, que autoriza o 
Executivo a doar trecho rodoviário ao município de Simonésia

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

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato aces-
sível a pessoas com deficiência pessoal

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão

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 be-
neficentes 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 man-
tenha um banco de dados com informações relativas às armas de 
fogo e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno úni-
co (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 Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 
 1h Segunda Musical – Gabriel Telles e Jennifer Pereira 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (8/6) – Copasa apresenta plano 

de ação de universalização do abastecimento público de água em 
Esmeraldas

 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 
do século XIX, com Haruf Espíndola 

 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O uso de marca-passo
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo) 
12h30 Via Justiça – Eleições municipais 2016
 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: 

Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – O uso de marca-passo
	 20h	 #Confirma	
20h30 Horário político
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 


