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Situação do patrimônio ferroviário
mineiro é tema de visita e audiência

no País, proposta pelo go-
verno federal.

A semana da ALMG terá, 
ainda, discussões sobre os 
investimentos da Copasa e 
a regulamentação da profis-
são de músico, além de uma 
visita a feira agropecuária no 
Triângulo Mineiro.

A agenda completa está 
na página 2

pretende ouvir do Dnit um 
relato sobre as informações 
solicitadas pela comissão.

Na pauta, estão a pre-
servação do patrimônio 
ferroviário mineiro, sua 
restauração e a moderniza-
ção dos equipamentos, no 
contexto da antecipação da 
renovação das concessões 
do transporte sobre trilhos 

-Ferrovias Mineiras.
Na terça-feira (7), os 

parlamentares vão à sede 
da Superintendência Regio-
nal do Dnit, em Belo Hori-
zonte, para levar questio-
namentos sobre a recupe-
ração da malha ferroviária 
no Estado. Na quinta-feira 
(9), em audiência pública 
no Plenarinho II, a comissão 

A situação dos equipamen-
tos da malha ferroviária mi-
neira sob a responsabilidade 
do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) motiva uma 
visita e uma audiência pú-
blica nesta semana, na As-
sembleia Legislativa. Ambas 
serão promovidas pela Co-
missão Extraordinária Pró- 

Carga pesada em rodovia gera controvérsia

o assunto. Alguns defendem 
o uso exclusivamente turís-
tico do trecho da MG-129, 
enquanto outros temem que 
isso prejudique a economia 
dos municípios do entorno.

O deputado Thiago Cota 
(MDB), que solicitou a au-
diência, afirmou que as de-
mandas apresentadas serão 
discutidas na Comissão de 
Transporte e poderão ser 
transformadas em requeri-
mentos. “Nosso papel é le-
gislar por um Estado melhor 
e buscar consenso para levar 
uma proposta para a admi-
nistração estadual”, declarou.

ria ser exclusivamente turísti-
ca, conforme previsto no pro-
jeto original, ou passar por 
reforma para se adequar ao 
trânsito de maior porte.

O secretário da Casa Ci-
vil de Ouro Preto, Luciano 
Guimarães Pereira, enfatizou 
que o problema precisa ser 
enfrentado com urgência, ga-
rantindo a proteção daqueles 
que trafegam pela estrada.

A reunião também teve 
a participação de vereadores 
de Ouro Preto e Ouro Bran-
co e de representantes de 
associações, que manifesta-
ram posições diversas sobre 

urbanísticas, aumento da segu-
rança e até mesmo a criação de 
ciclovias, tudo com a finalidade 
de torná-lo exclusivamente tu-
rístico. Embora o assunto ainda 
esteja em discussão, ela adian-
tou que o Governo de Minas já 
planeja aumentar a fiscaliza-
ção, para inibir a circulação de 
caminhões de carga.

O juiz de Conselheiro La-
faiete Antônio Carlos Braga 
sugeriu que o acesso à estra-
da não seja limitado, e sim re-
gulamentado.

O prefeito de Ouro Bran-
co, Hélio Márcio Campos, 
afirmou que a estrada deve-

Um estudo das condições de 
tráfego na Rodovia MG-129, 
entre Ouro Preto e Ouro Bran-
co (Região Central), e o reforço 
da fiscalização. Essas foram as 
principais propostas apresenta-
das em audiência pública reali-
zada na sexta-feira (3), que teve 
como finalidade discutir os im-
pactos do tráfego irregular de 
veículos de carga pesada no 
trecho em questão, que é parte 
do circuito turístico da Estrada 
Real. A reunião foi promovida 
pela Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas 
da ALMG, na Câmara Munici-
pal de Ouro Preto.

O diretor de Fiscalização 
do Departamento de Edifica-
ções e Estradas de Rodagem 
(DEER), Anderson Abras, dis-
se que tramita na Justiça uma 
ação com pedido de retomada 
da destinação original do tre-
cho rodoviário, quando ele foi 
asfaltado, ainda no começo 
dos anos 2000: o uso exclusi-
vo com finalidade turística. Ele 
ponderou, no entanto, que é 
necessário conciliar os interes-
ses de moradores e turistas.

A subsecretária de Regu-
lação de Transportes da Secre-
taria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas, Maria Luísa 
Monteiro, disse que um proje-
to do governo prevê a revitali-
zação do trecho, intervenções 

Willian Dias

O tráfego de caminhões pesados em trecho da Estrada Real motivou audiência em Ouro Branco
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Segunda-feira (6/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Cecília Pacheco (harpa) e Luíza Anastácio (violino)

Terça-feira (7/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Belo Horizonte) – visi-
ta à Superintendência Regional do Dnit, para apresentar reivindicações 
sobre a reestruturação da malha ferroviária do Estado. Requerimento: 
deputado João Leite

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano do Colégio Tiradentes 
de Betim

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório José Alencar) – ou-

vir a presidenta da Copasa, Sinara Chenna, sobre ações e investimentos 
da empresa. Requerimento: deputados Fabiano Tolentino e Antonio Car-
los Arantes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (8/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano do Colégio Tiradentes 
de Betim

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

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

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano da Escola Estadual  

Coronel João Barreto, de Dores de Guanhães
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (9/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)
8h30

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Campo Florido) – visita à 10ª 
Megacana Tech Show. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – debater 

a preservação, restauração e modernização dos equipamentos da malha 
ferroviária de Minas Gerais sob a responsabilidade do Dnit. Requerimen-
to: deputado João Leite

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Cultura (Auditório José Alencar) – debater a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 183, em tramitação no  
Supremo Tribunal Federal, que trata da retirada de artigos da Lei do Mú-
sico. Requerimento: deputado Rogério Correia

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 5º ano do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, de Belo Horizonte

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Con(fluências) 

Sexta-feira (10/8)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de bordados Arpilleras: bordando a resistência (Galeria de Arte)

 0h Zás – Coletivo de mulheres ANA
 0h30 Comissão de Saúde (16/5) – Construção do Hospital do Câncer 

em Capelinha
 4h45 Palestra – Política e desenvolvimento institucional do Legislativo 

mineiro, com Fabiano Soares, Thiago Salemi e Otávio Dulci
 6h30 Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Aumento do feminicídio 
	 9h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(24/5) – Debate a possibilidade de instalação de posto avançado 
de atendimento pré-processual do TJMG em parceria com órgão 
da administração pública 

 11h20 Comissão de Agropecuária (6/7) – Debate a importância do 
leite e sua produção em MG 

 13h Geração – Skate nas Olimpíadas
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (5/7) – 

Debate sobre as políticas públicas de proteção animal no Estado
 18h Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – População em situação de rua, com Luana Lima, 

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

sobre a movimentação política no País
 23h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho

•	programação	sujeita	a	alterações
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