ALMG: PRISÃO DE LÍDERES
COMUNITÁRIOS MOTIVA REUNIÃO

No dia 24 de abril de 2019, a prisão de três líderes comunitários, na Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH), foi tema de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), na última quarta-feira (10). A reunião, solicitada pela deputada Beatriz
Cerqueira (PT), aconteceu no Auditório SE da ALMG, às 18 horas.

Foram liberados, no mesmo dia, os três militantes presos pela Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG). Dois dos que foram detidos, na ocasião,foram convidados a participar da reunião na ALMG:
Poliana Souza, integrante da coordenação nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e
Favelas (MLB), e Leonardo Péricles Vieira Roque, integrante da Unidade Popular (UP). A terceira
pessoa detida foi Maura Rodrigues.

No mesmo dia dos acontecimentos, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Tempo, a
manifestação foi realizada em frente à sede da Prefeitura de Belo Horizonte, na Avenida Afonso
Pena. A principal reivindicação era a instalação de infraestrutura de esgoto, energia elétrica e
calçamento em comunidades e ocupações localizadas nas regiões do Barreiro e Oeste da Capital.

Os líderes comunitários, conforme publicado pela imprensa, divergem da versão divulgada pela
polícia sobre as prisões. De acordo com a Polícia Militar, as prisões aconteceram após os
manifestantes invadirem a prefeitura e se recusarem a retirar do protesto pessoas mais frágeis
como, por exemplo, crianças e cadeirantes. Leonardo Roque disse que as prisões aconteceram após
ele e as outras duas militantes se reunirem com os policiais e se recusarem a deixar a prefeitura.

Segundo a deputada Beatriz Cerqueira, é necessário apurar a possível violação de direitos
humanos e de livre manifestação nas prisões efetuadas em abril, uma vez que se tratava de um ato
pacífico.

Transmissões ao vivo – São transmitidas ao vivo, através do Portal da Assembleia, todas as
reuniões do Plenário e das comissões. Para acompanhá-las, basta procurar pelo evento desejado na
agenda do dia.

Quem não puder comparecer à reunião, além disso, poderá fazer parte do debate por meio da

ferramenta Reuniões Interativas do Portal, que estará disponível no momento da audiência.
Questionamentos e dúvidas poderão ser encaminhados e, ao final, serão respondidos pelos
convidados.
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