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Impasse sobre construção de centro
oncológico na Capital preocupa comissão

A continuidade da construção 
de um centro de tratamento 
oncológico nas dependências 
do antigo Hospital Hilton Rocha, 
no bairro Mangabeiras, em Belo 
Horizonte, foi defendida ontem 
pela maioria dos participantes 
da audiência pública promo-
vida pela Comissão de Saúde.

Os ambientalistas são con-
tra o empreendimento, e a dis-
cussão foi intensa em alguns 
momentos. Eles têm como alia-
dos os Ministérios Públicos 
Federal e Estadual, que, jun-
tos, obtiveram uma liminar 
da Justiça Federal, no início 
de outubro, que suspendeu a 
construção, sob os argumen-
tos de que a área é tombada 
pelo patrimônio e a estrutura 
construída, uma ameaça ao 
meio ambiente.

Na ação impetrada, os 
promotores sustentam que o 
antigo hospital, hoje em ruí-
nas, foi erguido ilegalmente 
na década de 1970 graças à 
intervenção do general Gol-
bery do Couto e Silva, um dos 
pacientes do famoso oftalmo-
logista mineiro. Eles pedem a 

demolição de todas as edifica-
ções e a execução de um proje-
to de recuperação ambiental.

Os moradores estão di-
vididos entre a possibilidade 
de revitalizar e trazer mais se-
gurança à região e o grande 
impacto urbanístico e natural 
do empreendimento. Alguns 
pacientes oncológicos e repre-
sentantes de entidades em de-
fesa desse segmento também 
foram à audiência e apoiaram 
a construção do hospital.
Visita – A reunião atendeu a re-
querimento do deputado Arlen 
Santiago (PTB). Ele sugeriu uma 
visita da comissão ao MP para 
tentar mediar o fim do impas-
se. Outra sugestão é a possibi-
lidade de credenciamento do 
futuro hospital para que possa 
atender também pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

N mesma linha, o deputado 
Antônio Jorge (PPS) defendeu 
uma solução negociada. “Infeliz-
mente, a área já está antropizada 
e a falta de intervenção vai agra-
var a degradação”, argumentou.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) também pregou o 

consenso. “Temos de tomar 
cuidado para não demonizar 
a questão ambiental”, aler-
tou. Segundo ele, entre as 
condicionantes poderia ser 
incluída a oferta de atendi-
mento pelo SUS. 
Projeto – A crise financeira da 
Fundação Hilton Rocha resul-
tou em um leilão para quitar 
as dívidas e o imóvel foi arre-
matado, em 2009, pelo grupo 

Oncomed, que promete inves-
tir R$ 80 milhões no local. 

Ao longo dos últimos anos, 
a obra já teve pareceres favorá-
veis do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), do Conselho Delibe-
rativo do Patrimônio Cultural 
e de órgãos ambientais de Be-
lo Horizonte. Desde então, as 
tentativas de embargar a obra 
falharam na Justiça estadual.

Comissão debateu a paralisação das obras de centro oncológico

 Raíla Melo 

Assembleia empossa novo deputado
Foi empossado ontem, em solenidade realizada no Salão 
Nobre, o deputado Gustavo Santana (PR). Empresário e se-
cretário estadual do Partido Republicano, ele assume a vaga 
deixada por Deiró Marra (PSB), que foi eleito prefeito de Pa-
trocínio (Alto Paranaíba).

Em seu discurso de posse, Gustavo lembrou a trajetória do 
pai, José Santana de Vasconcelos, que foi deputado estadual 
por quatro mandatos e presidiu a Assembleia de 1981 a 1983.
Ele também agradeceu os mais de 42 mil votos que recebeu 
e disse que se esforçará para melhorar a vida da população. 

O presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), conduziu a solenidade de posse e também elogiou 
o trabalho de José Santana à frente da Casa. 

O termo de posse do deputado Gustavo Santana foi lido pelo 
2º-vice-presidente da ALMG, deputado Lafayette de Andrada 
(PSD). Também compuseram a mesa da solenidade o 1º-vice-
-presidente da Casa, deputado Hely Tarqüínio (PV), o deputado 
Carlos Henrique (PRB) e o promotor Marco Antônio Borges.

 Guilherme Dardanhan 



2 • quinta-feira – Assembleia Informa 15 de dezembro 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: Marise Martorano (GPCV)
Diagramação: Mylène Marques (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

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

da comissão
10 horas

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – apresentação do Pla-
no de Gestão Ambiental e Territorial no município de Martinho Campos. 
Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presen-
ça de convidados, a possibilidade de considerar como título, para 
efeitos de pontuação em concurso público para cargos de agente 
penitenciário e socioeducativo, o cômputo dos anos trabalhados nas 
áreas de segurança pública e defesa social do Estado. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Redação (Auditório) – discutir e votar pareceres de 
redação final

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da 

comissão
• Comissão de Redação (Auditório) – discutir e votar pareceres de reda-

ção final

Reunião Ordinária (14 horas)
Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições para serem analisadas na 2ª fase.

SOLENIDADE

 0h Palestra (continuação) – Opinião pública: práticas de 
comunicação, influência e riscos, com Daniel Reis 

 1h Panorama – Combate à pirataria 
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Agropecuária (24/8) – Relevância estratégica do 

Instituto Mineiro de Agropecuária/IMA 
 3h55 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 

Brasil, com Rafael Melo 
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 4: Vinda da 

Família Real: mudanças internacionais e impactos na Colônia
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Político Plínio de Arruda Sampaio
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Brigas entre vizinhos 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio 

 13h Mundo Político
13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 4: Vinda da 

Família Real: mudanças internacionais e impactos na Colônia  
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 – Político Plínio de Arruda Sampaio
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Brigas entre vizinhos
 20h Comissão de Direitos Humanos (9/11) – Violação de direitos 

em conflitos agrários no Estado e o acesso à energia elétrica em 
comunidades rurais

 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 

Parlamentar lança livro na ALMG
O deputado Durval Ângelo (PT) lançou ontem, no Teatro, 
seu livro Tempos de resistência: escritos políticos 2016. A 
obra reúne uma compilação de artigos publicados no de-
correr deste ano no jornal O Tempo e nos sites Pautando 
Minas, Brasil 247 e GGN (Blog do Luiz Nassif), além de co-
mentários nas redes sociais e pronunciamentos do parla-
mentar na ALMG.

Tempos de resistência, que conta com apresentação do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comentário do te-
ólogo Leonardo Boff, dá continuidade a Tempos sombrios: 
escritos políticos 2015, lançado no final do ano passado.
Dona Encrenca – Também compôs a programação do even-
to o stand-up comedy Dona Encrenca, só muda o endereço, 
com o ator Bemvindo Sequeira, que assina o prefácio do li-
vro de Durval Ângelo. A peça aborda situações cotidianas 
em torno do casamento, com comentários sobre o cenário 
político atual.

 Sarah Torres


