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Fiscalização de produtos de origem
animal é tema de audiência pública

Comissão pede investigação de conflito
dos disparos sejam identifica-
dos e que eles respondam de 
acordo com a lei”, acrescen-
tou Cristiano Silveira.

Compareceram à visita o 
secretário de Estado de De-
senvolvimento Agrário, Profes-
sor Neivaldo, e o procurador 
da área de conflitos agrários 
Afonso Henrique de Miranda.

O tema voltará a ser dis-
cutido pela comissão em au-
diência pública.

fazer uma ocupação.
Os deputados Cristiano 

Silveira, presidente da co-
missão, Rogério Correia, 1º-
-secretário da ALMG, Paulo 
Guedes e Doutor Jean Freire, 
todos do PT, se reuniram com 
famílias acampadas no local. 
“Não podemos permitir que 
jagunços tenham voz e ditem 
o que fazer aqui em Minas Ge-
rais”, afirmou Rogério Correia. 
“Queremos que os autores 

Segundo testemunhas, re - 
presentantes do acampa-
mento foram baleados por 
funcionários da fazenda. Dois 
homens foram presos, sus-
peitos de terem cometido o 
crime, e foram apreendidas 
armas e munições pela Polí-
cia Militar. Empregados dos 
donos da propriedade, no 
entanto, alegam que os sem-
-terra caminhavam, armados, 
para a sede da fazenda para 

A Comissão de Direitos Hu-
manos visitou, na quarta- 
-feira (12), o acampamento 
Alvimar Ribeiro, na fazenda 
Norte América, em Capitão 
Enéas (Norte de Minas). No 
dia 8 de abril, integrantes do 
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST) te-
riam sido vítima de uma em-
boscada quando se dirigiam a 
uma reunião com os adminis-
tradores da propriedade.

Willian Dias / Arquivo ALMG

A inspeção da carne em Minas será discutida pelas Comissões de Agropecuária e de Defesa do Consumidor

dem conhecer os projetos da 
secretaria e apresentar o pla-
nejamento da comissão.

A terceira visita é na 
quarta-feira (19), às 15 horas. 
Parlamentares da Comissão 
de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas vão a Brasí-
lia (DF), a fim de discutir, no 
Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, ques-
tões relativas à duplicação da 
BR-381, ao Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte e à BR-367.

no bairro Minaslândia, em 
Belo Horizonte. O objetivo 
dos deputados é conhecer as 
instalações, as condições de 
funcionamento e as interven-
ções necessárias no local. 

Amanhã (18), às 15h30, 
a Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria vai à Cidade 
Administrativa para um en-
contro com o novo secretário 
de Estado de Agricultura e Pe-
cuária, Pedro Paulo Coutinho 
Leitão. Na visita, eles preten-

e Tecnologia e de Participa-
ção Popular discutem con-
juntamente o Projeto de Lei 
4.092/17, que cria o Progra-
ma de Assistência Estudantil 
na Uemg e na Unimontes. 
Visitas – A primeira visita 
programada para esta sema-
na ocorre hoje (17), às 14 
horas. A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência vai até a Escola 
Estadual de Ensino Especial 
Doutor João Moreira Salles, 

As Comissões de Agrope-
cuária e Agroindústria e de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte debatem, na 
quinta-feira (20), os desdo-
bramentos, em Minas Gerais, 
da Operação Carne Fraca, 
deflagrada pela Polícia Fede-
ral (PF) no dia 17 de março. 
A reunião conjunta é às 9 
horas, no Auditório. Essa é 
uma das três audiências de 
comissão marcadas para esta 
semana. A agenda da ALMG 
prevê também três visitas.

Na reunião conjunta, as 
duas comissões pretendem 
discutir que melhorias são 
necessárias nos processos 
de inspeção e fiscalização de 
produtos de origem animal 
no Estado e, ainda, os impac-
tos econômicos da operação 
da PF.

Ainda na quinta-feira, 
também às 9 horas, no Ple-
narinho IV, a Comissão de 
Saúde realiza audiência so-
bre o surto de febre amarela 
no Estado, sobretudo nos Va-
les do Jequitinhonha, Mucuri 
e Rio Doce, as regiões mais 
afetadas. 

Às 14h45 de terça-feira, 
no Plenarinho IV, as Comis-
sões de Educação, Ciência 
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Saúde aprova visita a Brasília para
buscar apoio a hospitais regionais

opinião, a medida do governa-
dor busca uma saída criativa 
para a crise financeira do Esta-
do, que teria sido herdada do 
governo anterior, na forma de 
um déficit de R$ 8 bilhões.

André Quintão disse ain-
da que, ao criar os fundos, 
Pimentel está evitando demi-
tir servidores públicos, priva-
tizar o patrimônio ou reduzir 
serviços públicos. Ele ironizou 
a crítica da oposição, ao lem-
brar que o governador paulis-
ta, Geraldo Alckmin, também 
do PSDB, copiou a iniciativa 
do governador mineiro.

apontou que em um deles não 
é informado sequer o municí-
pio ao qual pertence. Para o 
deputado, o projeto nem po-
deria ter sido recebido. João 
Leite questionou como os par-
lamentares vão analisar uma 
proposição sem saber que tipo 
de imóvel está envolvido.

Em resposta aos colegas, 
o deputado André Quintão 
(PT) afirmou que o projeto 
apenas cria o fundo. Segundo 
ele, quando as negociações 
com os imóveis forem feitas, 
os projetos trarão as especi-
ficações de cada um. Em sua 

também expe riência no setor 
privado.
Imóveis – Os deputados João 
Leite e Gustavo Valadares, 
ambos do PSDB, criticaram 
o Projeto de Lei 4.135/17, do 
governador, que cria fundos 
estaduais de incentivo e de fi-
nanciamento de investimen-
to, entre os quais dois fundos 
imobiliários.

Os dois parlamentares re-
clamaram que a listagem dos 
imóveis não especifica de 
quais se tratam, limitando-se 
a determinar o município e a 
metragem. Gustavo Valadares 

A Assembleia Legislativa re-
cebeu, na quarta-feira (12), 
na Reunião Ordinária de Ple-
nário, mensagem do gover-
nador Fernando Pimentel por 
meio da qual ele encaminha 
o nome de Ronan Edgard dos 
Santos Moreira para o cargo 
de diretor-geral da Loteria 
do Estado de Minas Gerais. 
Ele é graduado em Direito 
e Administração, com MBA 
em Logística Empresarial e 
pós-graduações em Gestão 
de Empresas e Gestão Finan-
ceira. Moreira trabalha na 
autarquia desde 2011 e tem 

Guilherme Bergamini

Deputados da Comissão de Saúde alertaram para situação difícil dos hospitais no interior

tende visitar, ainda, a pedido 
da deputada Marília Campos 
(PT), o Mosteiro de Nossa Se-
nhora da Conceição de Ma-
caúbas, em Santa Luzia, para 
verificar as condições de in-
fraestrutura e funcionamen-
to da instituição. 

Durante a reunião, o pre-
sidente da comissão, deputa-
do Bosco (PTdoB), lembrou os 
25 anos de morte do bailari-
no Klauss Vianna. Na opinião 
do parlamentar, a presença 
sólida da dança no Estado e 
no País deve-se ao talento e 
ao trabalho do bailarino.

o Estado garantam uma cota 
para a saúde pública.

Durante a reunião de 
quarta-feira, foi anunciado pe-
lo presidente que o deputado 
Antônio Jorge passa a integrar 
a comissão como membro 
efetivo, na vaga do deputado 
Glaycon Franco (PV).
Cultura – Em reunião realiza-
da também na quarta (12), a 
Comissão de Cultura aprovou 
visita às futuras instalações 
da Empresa Mineira de Co-
municação, por solicitação do 
deputado Celinho do Sinttro-
cel (PCdoB). A comissão pre-

O deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD), vice-presi-
dente da comissão, alertou 
para a necessidade de ga-
rantir também recursos de 
custeio, para que as unidades 
funcionem de fato. “Sem is-
so, os hospitais ficarão pron-
tos, mas fechados”, frisou o 
parlamentar.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) foi apoiado 
pelos colegas ao defender 
que projetos de lei que tra-
mitem na Casa e envolvam a 
obtenção de recursos finan-
ceiros extraordinários para 

A Comissão de Saúde preten-
de visitar as bancadas minei-
ras de deputados federais e 
senadores no Congresso Na-
cional para solicitar que rei-
vindiquem, perante o gover-
no federal, o financiamento 
da construção e da manuten-
ção dos hospitais regionais 
no Estado. Requerimento 
nesse sentido está entre os 
diversos pedidos de audiên-
cias públicas ou visitas apro-
vados pelos deputados em 
reunião na quarta-feira (12).

A visita aos parlamenta-
res federais foi solicitada pelo 
presidente da comissão, de-
putado Carlos Pimenta (PDT), 
mas a situação dos hospitais 
regionais em Minas foi objeto 
de pronunciamentos dos de-
mais parlamentares.

Segundo o deputado 
Antônio Jorge (PPS), a entra-
da em funcionamento de 12 
unidades regionais em Minas 
estaria comprometida, com 
várias obras paralisadas, ape-
sar de muitas delas já esta-
rem próximas da fase final ou 
de acabamento. “O proble-
ma é seríssimo, precisamos 
levar ao ministro da Saúde 
um estudo detalhado sobre 
a situação de cada hospital”, 
defendeu.

Governador indica diretor da Loteria

COMISSÕES

PLENÁRIO
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ACONTECE NA SEMANA

Segunda-feira (17/4)
14 horas

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-
zonte) – visita à Escola Estadual de Ensino Especial Doutor João Moreira 
Salles, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as 
intervenções necessárias para melhor atendimento aos alunos. Requeri-
mento: deputados Duarte Bechir, Tito Torres e Nozinho

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Quarteto Horizonte, com Rodrigo Braga 

e Katarzyna Druzd (violinos), Kamila Druzd (viola) e Robson Fonseca 
 (violoncelo)

Terça-feira (18/4)
9 horas

• Fórum Técnico Startups em Minas – A construção de uma nova política 
pública (Salão Nobre) – instalação do comitê de representação

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

ORADORES

Depressão
O deputado Geraldo Pimen-
ta (PCdoB) lembrou, em sua 
fala, campanha do Dia Mun-
dial da Saúde, celebrado em 
7 de abril. A campanha cha-
ma a atenção da sociedade 
e pede esforços no combate 
à depressão, doença crônica 
que atinge 350 milhões de 
pessoas em todo o mundo. 
O parlamentar leu o manifes-

to do Conselho Nacional de 
Saúde e destacou que o Brasil 
é o segundo país das Améri-
cas com a maior prevalên-
cia da doença. Ele lembrou 
das propostas de reforma 
da Previdência e trabalhista, 
dizendo que elas podem ter 
impacto direto na saúde dos 
trabalhadores. “Ao perder 
direitos, muitos entrarão em 
quadro depressivo, sobrecar-

regando o Sistema Único de 
Saúde, que não vai ter capa-
cidade de atender a todos”, 
declarou. O parlamentar fa-
lou também de seus esforços 
no que chamou de “recons-
trução do SUS em Betim” e 
comemorou o lançamento da 
pedra fundamental do Hospi-
tal Mater Dei no município: 
“Será um hospital geral que 
contará com 250 leitos”.

Quadrilhas
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) relatou visitas rea-
lizadas a municípios na divi-
sa com o estado da Bahia. 
Segundo o parlamentar, a 
situação nos destacamentos 
da Polícia Militar no interior 
é lastimável. “Os coletes à 
prova de bala estão vencidos 
há três anos, as instalações 
dos quartéis são péssimas, 

e, por isso, as quadrilhas 
estão atacando. O gover-
nador cortou o dinheiro do 
custeio da Polícia Militar e 
este é o resultado”, disse. 
O parlamentar pediu ainda 
que o comandante-geral da 
PM, coronel Marco Antônio 
Badaró Bianchini, “saia do 
ar-condicionado” e visite e 
preste assistência aos poli-
ciais do interior. Presidente 

da Comissão de Segurança 
Pública, o deputado recla-
mou que a falta de quórum 
devido à ausência dos de-
mais membros resulta na 
não votação de requerimen-
tos. Ele acrescentou que isso 
não o afeta pessoalmente, 
mas apenas aos vereadores, 
prefeitos e policiais, que “es-
tão na ponta da linha e so-
frem nos municípios”.

Fundos
O deputado João Leite  (PSDB) 
manifestou-se mais uma vez 
contrariamente ao Projeto de 
Lei (PL) 4.135/17, de autoria 
do governador, que cria os 
fundos estaduais de incenti-
vo e de financiamento de in-
vestimento. Segundo ele, no 
anexo do projeto não ficam 
claros quais serão os 6.367 
imóveis incorporados pelo 

governo estadual aos fundos 
criados, o que estaria causan-
do preocupação entre verea-
dores e prefeitos. “Como que 
a ALMG recebe anexos desse 
tipo? Não me lembro desta 
casa ter sido tão desrespeita-
da antes, sem o documento 
conter informações básicas 
para o posicionamento da 
população de Minas Gerais a 
respeito da matéria”, disse. O 

parlamentar também protes-
tou contra o programa Voe 
Minas Gerais, que prevê voos 
regionais para 18 municípios 
mineiros. “A Codemig é do 
povo. Mas agora é também 
uma empresa aérea, com 
3 aviões, que traz voos ca-
ros para a população. Quem 
pode pagar R$ 600 por uma 
viagem para o interior do Es-
tado?”, afirmou.

Assistência social
O deputado André Quin-
tão (PT), em seu pronuncia-
mento, destacou os Proje-
tos de Lei (PLs) 4.151/17 e 
4.149/17, recebidos na ter-
ça-feira (11), em Plenário. 
Segundo ele, os dois proje-
tos, de autoria do governa-
dor, inovarão a política de 
assistência social em Minas 
Gerais. “Me sinto à vonta-

de para falar do Programa 
de Aprimoramento da Rede 
Socioassistencial do Sistema 
Único de Assistência Social 
porque estive diretamente 
envolvido em sua elabora-
ção”, declarou. Segundo ele, 
os projetos trarão apoio téc-
nico e financeiro, além do 
aprimoramento do acolhi-
mento ofertado em Minas 
por entidades socioassisten-

ciais. O parlamentar tam-
bém rebateu algumas das 
críticas feitas ao governo de 
Minas. “Queria que quem fa-
la contra o PT também falas-
se contra a reforma da Previ-
dência, a reforma trabalhista 
e a terceirização. As jornadas 
de trabalho podem chegar 
a 12 horas, mas contra isso 
certos deputados não se ma-
nifestam”, completou.
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Peça Rir-votril, porque rir é o melhor remédio 
 0h30 Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (1º/12) 

– Comercialização de animais vivos no Mercado Central de BH 
 4h30 Palestra – O princípio da igualdade e a política de cotas, com 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 1: Planejamento 

urbano
 6h30 Sala de Imprensa – Operação Carne Fraca
	 7h	 #Confirma	
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Reforma do Código Comercial
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Diálogos possíveis 5
 9h40 Comissão de Segurança Pública (4/4)
 11h10 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência	(4/4)	
11h48  Palestra – Participação, juventude e política na Europa, com 

Silvia Capanema e Esther Solano 
 13h Geração – Literatura: Flávia Peret e Rogério Coelho 

 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 1: Planejamento 
urbano

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Diálogos possíveis 5
 14h25 Comissão de Participação Popular (15/12) – Plano 

ambiental territorial Kaxixó, em Martinho Campos 
 17h Compactos de Comissões
 17h30 Segunda Musical – Artur Andrés (Uakti) e Regina Amaral
 18h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Diálogos possíveis 5
 19h40 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
 21h45 Compactos de Comissões 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Imigração 

•	programação	sujeita	a	alterações
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10 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-

narinho I)
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
14h45

• Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Participação Popular 
(Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de 
Lei 4.092/17, que trata do sistema de reserva de vagas e cria o Progra-
ma de Assistência Estudantil na Uemg e na Unimontes. Requerimento: 
deputado Arlen Santiago e deputadas Marília Campos, Ione Pinheiro e 
Celise Laviola

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Ple-

narinho I)
15h30

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Belo Horizonte) – visita à 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Requeri-
mento: deputado Antonio Carlos Arantes

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

Quarta-feira (19/4)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Municipal Glória Marques 

Diniz, de Contagem
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
10 horas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plena-
rinho I)

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Fórum técnico Jovens nas Gerais: Construindo o Plano Estadual das Ju-

ventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião preparatória
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos de Gestão Pública do Centro Univer-

sitário UNA, de Belo Horizonte
14h30

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Brasília-DF) – 

visita ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para discutir 
questões relativas às obras da BR-381, ao Anel Rodoviário de Belo Hori-
zonte e à BR-367. Requerimento: deputado Gustavo Santana

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

(Plenarinho IV)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (20/4)
9 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
• Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Defesa do Consumi-

dor (Auditório) – debater, com a presença de convidados, as melhorias 
necessárias aos processos de inspeção e fiscalização de produtos de ori-
gem animal no Estado e os impactos da operação Carne Fraca, da Polícia 
Federal. Requerimento: deputados Antonio Carlos Arantes, Tadeu Mar-
tins Leite, Felipe Attiê, Inácio Franco e Sargento Rodrigues

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de con-
vidados, o surto de febre amarela no Estado. Requerimento: deputado 
Doutor Jean Freire

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


