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Especialista destaca importância do
diagnóstico precoce do câncer de mama

Extinção de órgãos recebe aval da FFO

bate do câncer de mama, que, 
segundo ele, encontra-se “no 
limbo”. O parlamentar também 
criticou o subfinanciamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Na avaliação do deputado 
Antônio Jorge (PPS), a realidade 
observada é a de que as mulhe-
res com câncer de mama con-
tinuam não sendo atendidas, 
especialmente as do interior. O 
deputado Doutor Wilson Batis-
ta (PSD), por sua vez, salientou 
a importância dos mamógrafos 
móveis em lugares onde o exa-
me não é disponibilizado. 

manter o atual programa es-
tadual de controle do câncer 
de mama, que contém diretri-
zes para a ampliação do aces-
so das mulheres aos exames 
de mamografia. No entanto, 
ela reconheceu que o progra-
ma passou por problemas que 
impossibilitaram o pagamen-
to e o ressarcimento dos pres-
tadores de serviço.

O deputado Arlen Santiago 
(PTB) questionou a intenção da 
Secretaria de Estado de Saúde 
de dar mesmo continuidade 
ao programa voltado ao com-

de mama em decorrência de 
programas de rastreamento 
mamográfico, entre as quais 
Belo Horizonte. Em contrapar-
tida, no interior de Minas Ge-
rais, houve aumento das mor-
tes por câncer, o que mostra, 
na opinião de Lucena, que o 
Brasil ainda é “incompetente” 
no que se refere ao diagnósti-
co precoce da doença.
Controle – A coordenadora da 
Rede de Atenção às Doenças 
Crônicas da Secretaria de Es-
tado de Saúde, Márcia Dayrell, 
informou que a secretaria vai 

O câncer de mama é o de maior 
mortalidade entre o público fe-
minino e, apesar disso, ao me-
nos 60% dos casos existentes 
são diagnosticados tardiamen-
te. Em Belo Horizonte, cerca de 
80 novos casos são detectados 
por mês. Os dados, que dão 
a dimensão real da doença, 
foram apresentados pelo pre-
sidente da regional Minas Ge-
rais da Sociedade Brasileira de 
Mastologia, Clécio de Lucena, 
que defendeu o rastreamento 
mamográfico por meio de exa-
mes como condição primária 
para o diagnóstico precoce.

De acordo com Lucena, 
que participou ontem de audi-
ência pública promovida pela 
Comissão de Saúde, não ape-
nas as chances de cura ficam 
comprometidas como tam-
bém o custo de tratamento de 
uma doença em estado avan-
çado é superior ao de qual-
quer política que tenha como 
foco o diagnóstico precoce. 

Dados de 2014 da Socie-
dade Brasileira de Mastologia 
mostram que, no Brasil, cinco 
capitais apresentaram redu-
ção na mortalidade por câncer 

ços de transportes coletivos 
intermunicipal e metropolita-
no, limitando a cobrança ape-
nas ao serviço de transporte 
rodoviário de cargas. 
IPVA – A FFO aprovou tam-
bém parecer de 1º turno fa-
vorável ao PL 2.182/15, do 
deputado Elismar Prado (sem 
partido), o qual esclarece que 
a propriedade de um veículo 
poderá ser transferida após o 
pagamento integral do IPVA 
ou das parcelas já vencidas. 

deputado Tiago Ulisses, que 
também relatou o projeto, 
opinou pela aprovação da 
matéria na forma do subs-
titutivo nº 1, da CCJ, com 
as emendas nºs 1 e 2, que 
apresentou.

As mudanças visam a re-
vogar a Taxa de Gerenciamen-
to de Projetos, de Obras e de 
Supervisão de Obras (TGO), 
incidentes sobre as contrata-
ções realizadas pelo DER-MG, 
também do sistema de servi-

missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ).

O novo texto ajusta a 
matéria às normas legais e 
à técnica legislativa, bem 
como incorpora emendas do 
governador e do deputado 
Tadeu Martins Leite (PMDB) 
para o aprimoramento da 
proposição. 
Deop – O PL 3.509/16, por 
sua vez, propõe a extinção 
do Departamento de Obras 
Públicas do Estado (Deop). O 

Duas proposições que com-
põem a reforma administra-
tiva proposta pelo Executivo 
receberam ontem pareceres 
de 1º turno favoráveis da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO). O 
Projeto de Lei (PL) 3.510/16, 
que extingue a Fundação Ru-
ral Mineira (Ruralminas), foi 
relatado pelo deputado Tiago 
Ulisses (PV), que recomen-
dou sua aprovação na forma 
do substitutivo nº 1, da Co-
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, a possível retirada da 36ª Delegacia Regional de Polícia 
Civil da região do Barreiro, na Capital. Requerimento: deputado Cabo 
Júlio

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da 
comissão

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar pro-

posições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – discu-
tir e votar proposições da comissão

19 horas
• Convenção do PT (Plenário) – cessão de espaço

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura a presença de ao 
menos uma mulher na Mesa da ALMG. Discussão em 1º turno

PL 3.509/16
Do governador. Extingue o Departamento de Obras Públicas do Estado 
(Deop). Discussão em 1º turno (urgência)

PLC 52/16
Do governador. Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.504/16
Do governador. Extingue o Departamento Estadual de Telecomunica-
ções de Minas Gerais (Detel-MG). Discussão em 1º turno

PL 3.505/16
Do governador. Extingue o Escritório de Representação do Governo do 

Estado em Brasília. Discussão em 1º turno
PL 3.506/16

Do governador. Extingue o Instituto de Geoinformação e Tecnologia 
(IGtec). Discussão em 1º turno  

PL 3.507/16
Do governador. Extingue a Fundação Centro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (Hidroex). Discussão 
em 1º turno

PL 3.510/16
Do governador. Extingue a Fundação Rural Mineira (Ruralminas). Dis-
cussão em 1º turno 

PL 3.511/16
Do governador. Extingue a Imprensa Oficial do Estado. Discussão em 
1º turno

PL 3.513/16
Do governador. Cria a Empresa Mineira de Comunicações. Discussão 
em 1º turno

PL 3.515/16
Do governador. Altera as atribuições da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig), da Companhia de Pro-
cessamento de Dados do Estado (Prodemge) e da Minas Gerais Admi-
nistração e Serviços (MGS). Discussão em 1º turno

 0h Mesa-redonda (continuação) – Limites legais das câmaras em 
ano eleitoral

 1h Panorama – Novo mapa do turismo 
 1h30 Parlamento Brasil 
 2h Comissão de Saúde (1º/6) – Financiamento público dos 

hospitais privados conveniados ao SUS 
 4h50 Palestra – Avanços e possibilidades do processo de construção 

de uma escola democrática, com Paulo Henrique e Leandra 
Oliveira

 6h TV Escola: Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 
motorizado

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Político João Navarro

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Aumento dos casos de Aids
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento do 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 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 João Navarro
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Aumento dos casos de Aids
 20h Comissão Extraordinária do Idoso (22/6) – Debate o plano 

de ação (de 2005) para o enfrentamento da violência contra a 
pessoa idosa.

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

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

• programação sujeita a alterações
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