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Todos têm em comum o regis-
tro fotográfico como reforço da 
memória.
Infográfico – Também consta 
no hotsite um infográfico com 
uma linha do tempo do desas-
tre e as atividades realizadas 
pela Assembleia relacionadas 
ao assunto.

busca, ao fotojornalista, que 
registra o resgate de uma crian-
ça; do homem que olha com 
saudades a casa da família ao 
fotógrafo que cede aos sobrevi-
ventes imagens de seu acervo; 
da mãe, que chora a perda da 
filha, ao time de futebol ama-
dor, que continua a se reunir. 

destruiu o povoado de Bento 
Rodrigues e poluiu o Rio Doce 
com metais pesados.

Na página, o programa, 
de 45 minutos, foi dividido em 
seis episódios. Em cada parte, 
um personagem da tragédia é 
abordado. Do bombeiro, que 
participa das operações de 

Está no ar, no Portal da Assem-
bleia, o hotsite Memórias Rom-
pidas, que traz o documentário 
homônimo produzido pela TV 
Assembleia sobre a tragédia 
de Mariana. Neste mês, com-
pletou um ano o rompimento 
da barragem de rejeitos da Sa-
marco, que matou 19 pessoas, 

Experiência do Uruguai com a legalização
da maconha pauta audiência pública

Página relembra tragédia de Mariana

cruzeirense foi levado para 
o Hospital Odilon Behrens, 
onde chegou sem vida e 
com múltiplos traumas. Os 
seguranças afirmam que 
ele passou mal durante a 
abordagem. 

“O estádio tem que ofe-
recer segurança a todos os 
torcedores. É preciso verifi-
car se a equipe privada que 
faz a segurança do local tem 
qualificação adequada para a 
função e, acima de tudo, apu-
rar o que causou a morte do 
torcedor”, afirma o deputado 
Cristiano Silveira, que solici-
tou a reunião. 

Morte de torcedor – Pela 
manhã, às 9 horas, no Au-
ditório, a morte de um tor-
cedor do Cruzeiro no último 
dia 26 de outubro, no Minei-
rão, durante partida contra 
o Grêmio, pela Copa do Bra-
sil, será tema de audiência 
pública da Comissão de Di-
reitos Humanos.

De acordo com tes-
temunhas, o torcedor foi 
contido e agredido por se-
guranças, quando tentava 
mudar de setor no estádio. 
Ele teria sido levado para 
uma sala e saído segundos 
depois, já desacordado. O 

çando sobre o tema, com a 
manifestação explícita de três 
ministros, dois com posições 
favoráveis e um com posição 
mais restritiva.

“Não se trata de tomar 
partido contra ou a favor da 
legalização, mas de promover 
o debate aberto na socieda-
de. A Assembleia é o espaço 
adequado para repercutir as 
posições de forma bastante 
plural. Essa discussão ultra-
passa os limites acadêmicos, 
já que diz respeito também 
às dimensões social, religio-
sa, familiar e de segurança 
pública”, ressalta.

Com o objetivo de deba-
ter a experiência uruguaia 
de legalização da maconha, 
a Comissão de Prevenção e 
Combate ao Uso de Crack 
e outras Drogas promove 
uma audiência pública ho-
je, a partir das 15 horas, no 
Teatro. A reunião atende a 
requerimento do presidente 
da comissão, deputado An-
tônio Jorge (PPS).

O principal convidado da 
audiência será o professor 
de Direito Processual Santia-
go Pereira, da Universidade 
de Montevidéu, considerado 
uma das maiores autorida-
des mundiais no assunto. Ele 
exerceu importante papel no 
processo de regulamentação 
da legalização da droga no 
Uruguai, durante o governo 
de José Mujica (2010-2015). 
Também foi convidado o 
professor adjunto da Facul-
dade de Direito e coordena-
dor do curso de Ciências do 
Estado da UFMG, Renato Cé-
sar Cardoso.
Opiniões divididas – O de-
putado Antônio Jorge desta-
ca que, desde a legalização 
da maconha no Uruguai, os 
olhares do mundo se volta-
ram para o país vizinho. Além 
disso, observa o parlamentar, 
o assunto tem sido muito 
discutido também no Bra-
sil, e até o Supremo Tribunal 
Federal (STF) vem se debru-

Pollyanna Maliniak – 1/11/16

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas se reúne às 15 horas para debater o assunto
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, as circunstâncias da morte de torcedor do Cruzeiro durante 
uma partida no Mineirão. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

9h45
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – discutir e votar 

parecer sobre o PL 1.030/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodri-
gues, que institui a Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais 

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

cutir e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais a Men-
sagem 198/16 (turno único), do governador, que encaminha exposição 
de motivos relativa à concessão de regime especial de tributação para o 
setor de fabricação de alimentos para animais

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

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

da comissão
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre 13 proposições, entre as quais o PL 3.844/16 (1º turno), do 
governador, que institui a Política Estadual de Turismo 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 

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

dação final
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 2.723/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abramo, que 
proíbe que veículos continuem sendo abastecidos após o acionamento 
da trava de segurança da bomba de abastecimento 

15 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Tea-

tro) – debater, com a presença de convidados, a experiência uruguaia de 
legalização da maconha. Requerimento: deputado Antônio Jorge

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

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

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 

oito proposições, entre as quais o PL 2.038/15 (1º turno), do deputado 
Carlos Pimenta, que reconhece a Vesperata de Diamantina como Patri-
mônio Cultural do Estado 

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório) – discutir e votar 

parecer sobre o PL 1.030/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodri-
gues, que institui a Política de Inclusão Produtiva de Minas Gerais
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 0h Pensando em Minas (continuação) – Relendo os clássicos em 
época de crise, com Sérgio da Mata

 1h Panorama – Cultura do estupro
 1h30 Comissão de Participação Popular (7/7) – Violência sexual 

contra a mulher
 5h Palestra – O diálogo entre as ruas e os partidos políticos, 

com Rudá Ricci e Carlos Ranulfo
 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/ Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
	 8h30	 Panorama	–	Eficiência	no	serviço	público
	 9h	 Assembleia	Notícia	/	Comissões	(ao	vivo)
 12h Memória e Poder – Jurista Francisco Rezek
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania | Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
	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	–	Eficiência	no	serviço	público	
 20h Comissão de Cultura (24/8) inédito – Congratulações 

a	Rogério	Vasconcelos	de	Faria	Tavares	pela	posse	na	
Academia Mineira de Letras 

	 21h	 Assembleia	Debate	–	Unificação	das	polícias
 22h Assembleia Notícia 
	22h30	 Mundo	Político	(inédito)	–	Entrevistas,	comentários	e	notas	

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

• programação sujeita a alterações

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)
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