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Assembleia discute impactos sociais e
financeiros da reforma da Previdência

ção em torno do autismo. A 
primeira delas, da Comissão 
de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, é 
hoje, às 9 horas, no Audi-
tório. Na quarta-feira (26), 
também no Auditório, às 9 
horas, acontecerá a segun-
da reunião, a cargo da Co-
missão de Saúde.

Veja a agenda completa 
nas páginas 3 e 4

Na programação das co-
missões para esta semana, 
também está prevista audi-
ência da Comissão de De-
senvolvimento Econômico 
sobre a possibilidade de vol-
ta dos voos de grande porte 
ao Aeroporto da Pampulha. 
A reunião será amanhã (25), 
às 10 horas, no Plenarinho I. 

Outras duas reuniões 
vão abordar a conscientiza-

ria da Reforma da Previdência, 
criada pela ALMG para apro-
fundar as discussões sobre o 
assunto em Minas Gerais.

Na quinta-feira (27), às 
14h30, no Teatro, será a vez 
de a Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Assistên-
cia Social debater a reforma, 
que tramita sob a forma de 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição 287/16.

Os impactos sociais e financei-
ros da proposta de reforma da 
Previdência Social que tramita 
no Congresso Nacional serão 
tema de duas reuniões na 
Assembleia Legislativa, nesta 
semana. Hoje (24), a partir das 
13 horas, no Plenário, ocorre 
o debate público Reforma da 
Previdência: Cenário e Pers-
pectivas. O evento é organiza-
do pela Comissão Extraordiná-

Ministério garante qualidade da carne

deia produtiva desse setor, 
uma vez que há impacto dire-
to sobre o consumidor. 

Os deputados Emidinho 
Madeira (PSB), Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), Inácio Franco 
(PV), João Leite (PSDB) e Sar-
gento Rodrigues (PDT) defen-
deram uma fiscalização séria 
sobre a carne e disseram que 
é preciso esclarecer o que é 
verdade ou não no caso da 
operação da Polícia Federal. 
O deputado Fabiano Tolentino 
(PPS) pediu mais investimen-
tos para o setor agropecuário. 

Polícia Federal. O presidente 
da Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria, deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
entende que a forma como o 
tema foi abordado prejudicou 
toda a classe produtora no 
País. “Temos que mostrar que 
temos a carne mais barata, 
competitiva e de mais quali-
dade no mundo”, declarou.

O presidente da Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte, deputado 
Felipe Attiê (PTB), reforçou 
que é preciso defender a ca-

de Belo Horizonte Leandro 
Esteves também tranquiliza-
ram os consumidores sobre a 
qualidade da carne vendida na 
Capital e em todo o Estado.

O representante do Pro-
con Assembleia, Pedro Baêta, 
afirmou que não foi recebida 
pelo órgão nenhuma recla-
mação de consumidor no 
que se refere à qualidade da 
carne em Minas Gerais.

Os parlamentares cha-
maram de sensacionalista a 
cobertura da imprensa relati-
va à operação deflagrada pela 

A carne produzida em Minas 
Gerais não apresenta riscos 
para o consumidor. A garantia 
foi dada por órgãos de fisca-
lização, em audiência pública 
conjunta das Comissões de 
Agropecuária e Agroindústria e 
de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte, realizada na quin-
ta-feira (20). A reunião tratou 
dos impactos da operação Car-
ne Fraca, realizada pela Polícia 
Federal, que detectou irregula-
ridades na cadeia produtiva da 
carne no País.

De acordo com o repre-
sentante do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Antônio Arantes 
Pereira, Minas Gerais não 
teve nenhum estabelecimen-
to citado na operação e tem 
um produto confiável para 
o consumidor. Ele disse que 
o País está exportando mais 
do que antes da operação, 
apesar de o faturamento ter 
caído. “Existe o oportunismo 
do mercado internacional, 
que está pagando menos pe-
lo produto”, afirmou. Em sua 
opinião, a imprensa foi sen-
sacionalista, uma vez que o 
problema é pontual. 

O coordenador de Vigi-
lância Sanitária e Ambiental 
da Fundação Ezequiel Dias, 
Kleber Eduardo Baptista, e o 
técnico da Vigilância Sanitária 

Guilherme Bergamini

A operação Carne Fraca, da Polícia Federal, foi tema de audiência conjunta na Assembleia
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Órgãos de saúde afirmam que epidemia
de febre amarela está sob controle

do pedido de audiência sobre 
a proposta de reestruturação 
tarifária da Agência Regulado-
ra de Água e Esgoto (Arsae).

Duas reuniões vão tratar 
da atuação da Copasa, por 
solicitação dos deputados Fa-
biano Tolentino (PPS) e Arlen 
Santiago (PTB).

decréscimo de 0,9%. Entre-
tanto, a Sociedade Brasileira 
de Pediatria constatou que 
o Estado teve queda de 24% 
nos leitos hospitalares para 
crianças na rede pública nes-
se período.

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) teve aprova-

esses objetivos foram apro-
vados na quinta-feira (20). 

O deputado Fred Cos-
ta (PEN) solicitou audiência 
para debater a redução do 
número de leitos pediátricos 
em Minas. Segundo ele, en-
tre 2010 e 2016, a popula-
ção jovem mineira sofreu um 

A redução do número de lei-
tos pediátricos no Estado, o 
reajuste tarifário nos serviços 
de água e esgoto e a presta-
ção de serviços da Copasa 
nos municípios serão discu-
tidos pela Comissão de As-
suntos Municipais e Regiona-
lização. Requerimentos com 

Redução de leitos pediátricos será debatida

Eliane Ribeiro, confirmou o 
controle da febre amarela, 
mas relatou problemas sérios 
na região com a febre chikun-
gunya. Ela informou que foi 
necessário estender o tempo 
de atendimento das unida-
des de saúde e abrir um novo 
centro de atenção. 

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) pediu mais 
recursos para o combate à fe-
bre chikungunya. O deputado 
Carlos Pimenta (PDT) men-
cionou que vários municípios 
têm sofrido com falta de ver-
bas para o setor. Autor do re-
querimento que deu origem 
à reunião, o deputado Doutor 
Jean Freire (PT) acredita que 
é preciso tratar os problemas 
da saúde de forma apartidá-
ria e enfrentar as questões 
que se apresentam.

bloqueio vacinal no município, 
e o resultado é que a epidemia 
veio meses depois, mas nesse 
município não foi registrado 
nenhum caso”, disse.

Segundo ela, quando a 
notícia da febre amarela se 
espalhou em janeiro, soube-
-se que mortes de macacos 
tinham sido observadas em 
toda a região, mas sem noti-
ficação. “A vigilância falhou”, 
concluiu.

O deputado Antônio Jor-
ge (PPS) ressaltou que, não 
fosse a falha na vigilância, 
muitas mortes poderiam ter 
sido evitadas. Ele lembrou 
que a troca dos governos mu-
nicipais no início do ano pode 
ter reduzido esse cuidado.
Chikungunya – A superinten-
dente regional de Saúde de 
Governador Valadares, Elice 

que era de mais de 70%, para 
36%.

Representantes das Su-
perintendências Regionais 
de Saúde de Belo Horizonte, 
Diamantina, Governador Va-
ladares, Pedra Azul e Teófilo 
Otoni confirmaram a infor-
mação de que a situação está 
controlada.

Contudo, Adivete Figuei-
redo, coordenadora de Epide-
miologia da Superintendência 
de Teófilo Otoni, destacou 
que é preciso mais cuidado 
com a vigilância de saúde. Ela 
afirmou que, em setembro de 
2016, houve a notificação da 
morte de um macaco em uma 
pequena cidade da região. 
“Deslocamos uma equipe, 
recolhemos a carcaça, trouxe-
mos para Belo Horizonte e fi-
zemos as análises. Realizamos 

A epidemia de febre amare-
la registrada no início deste 
ano está sob controle, mas as 
secretarias estadual e munici-
pais de Saúde ainda estão vi-
gilantes. Esse foi o panorama 
apresentado pelos represen-
tantes desses órgãos que par-
ticiparam de audiência reali-
zada pela Comissão de Saúde, 
na quinta-feira (20).

O subsecretário de Vi-
gilância e Proteção à Saúde 
da Secretaria de Estado de 
Saúde, Rodrigo Fabiano Said, 
apresentou a evolução e as 
medidas tomadas para con-
trolar a epidemia. De acordo 
com ele, desde dezembro de 
2016, foram feitas 1.130 no-
tificações de febre amarela, 
com 423 confirmações, a úl-
tima delas em 14 de março. 
Outros 154 casos notificados 
ainda estão sob investiga-
ção. No total, foram registra-
das 151 mortes, mais de 90% 
delas em áreas rurais. 

Segundo o representan-
te da Secretaria de Saúde, o 
combate à febre amarela tor-
nou-se prioridade do governo, 
com a participação direta do 
governador Fernando Pimen-
tel e a colaboração de diversas 
secretarias, que emprestaram 
veículos, helicópteros e recur-
sos humanos. Também foram 
selecionados cinco hospitais 
como referência e foi adotada 
a imunização como uma das 
principais estratégias de con-
tenção da epidemia. 

De acordo com Said, essas 
ações iniciais reduziram a leta-
lidade da doença em Minas, 

Clarissa Barçante

Além da febre amarela, a Comissão de Saúde discutiu a ameaça da febre chikungunya

COMISSÕES
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Segurança pública
A instalação de uma delega-
cia regional da Polícia Civil 
em Viçosa (Zona da Mata), 
a ser inaugurada em maio, 
foi elogiada pelo deputado 
Roberto Andrade (PSB). Ele 
lembrou que, atualmente, as 
ocorrências policiais fora do 
horário comercial precisam 
ser registradas em cidades 
vizinhas. O parlamentar ci-

tou, como exemplo do trans-
torno que a ausência de uma 
delegacia pode provocar, um 
acidente de carro que ma-
tou cinco pessoas que saíam 
de uma comunidade rural 
para registrar um crime. Ele 
acredita que, com o novo 
serviço, a criminalidade será 
reduzida. Por outro lado, o 
deputado chamou a atenção 
para o aumento da violência 

rural. Segundo Roberto An-
drade, o homem do campo 
fica isolado em sua pequena 
propriedade, sem celular ou 
condições de pedir socorro, 
e, por isso, tem sido vítima de 
criminosos. Em aparte, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) concordou com o cole-
ga e reclamou da redução de 
recursos para as Polícias Civil 
e Militar em Minas.

Saúde
O atraso nos repasses de re-
cursos estaduais para a saúde 
está provocando o aumento 
de doenças epidêmicas, co-
mo a dengue e a febre chi-
kungunya, na avaliação do 
deputado Bonifácio Mourão  
(PSDB). Ele reclamou que Go-
vernador Valadares (Vale do 
Rio Doce) já registra 60% dos 
casos de chikungunya em Mi-

nas e sugeriu que seja repas-
sado o mesmo percentual em 
verbas para o combate à epide-
mia. Ele também questionou 
a destinação de recursos do 
Estado para 14 hospitais regio-
nais, indagando qual o critério 
para a escolha dessas institui-
ções e não de outras. “Temos 
que cobrar um tratamento 
sério para a saúde”, afirmou. 
Bonifácio Mourão respondeu, 

também, comentários do de-
putado André Quintão (PT) 
em Plenário, relativos a obras 
deixadas sem conclusão pelos 
governos anteriores. Segundo 
ele, muitas das obras citadas 
já estão prontas e outras, co-
mo os hospitais regionais, fo-
ram entregues com 80% da 
construção concluída, mas o 
trabalho não foi continuado 
pela gestão atual.

Nomeações
O deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) se disse surpreso 
com a sugestão da deputada 
Marília Campos (PT) de am-
pliar para a Fundação João Pi-
nheiro (FJP) a política de cotas 
raciais e sociais, contida no 
Projeto de Lei 4.092/17, do 
governador Fernando Pimen-
tel. De acordo com ele, antes 
dessa ampliação é preciso 

discutir “o renascimento” da 
instituição. O deputado cri-
ticou mudanças promovidas 
pelo Poder Executivo na FJP, 
as quais, em sua opinião, têm 
o objetivo de extingui-la. Ele 
citou a nomeação, no início 
do ano, de 1.867 pessoas pa-
ra cargos comissionados, que 
não contemplou os forman-
dos da escola. Em aparte, o 
deputado André Quintão (PT) 

afirmou que a medida visou 
repor cargos vagos em outros 
órgãos e que o governo já está 
negociando o aproveitamen-
to dos alunos da FJP. Gustavo 
Valadares também fez críticas 
ao projeto do governador 
que permite alugar imóveis 
do Estado, afirmando que a 
proposição só deve continuar 
a tramitar após uma lista 
completa desses bens.

Golpe
A tônica do discurso do de-
putado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) foi a liberdade. Ele 
exaltou a comemoração de 
21 de abril, Dia de Tiraden-
tes, e lamentou a passagem 
do dia 17, quando se com-
pletou um ano do processo 
que culminou no impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff, que ele considerou 

como um “golpe judicial, mi-
diático e parlamentar”. Na 
avaliação do deputado, esses 
12 meses representaram um 
retrocesso “com grave aten-
tado à democracia e ao di-
reito dos trabalhadores”. Pa-
ra Geraldo Pimenta, o atual 
governo federal deixa clara 
a sua subordinação aos inte-
resses dos Estados Unidos e 
não há saída possível para a 

crise política e econômica do 
Brasil que não seja a substi-
tuição de Michel Temer na 
Presidência. Ele conclamou 
os trabalhadores a participar 
da greve geral convocada pa-
ra o próximo dia 28 de abril, 
contra as reformas trabalhis-
ta e da Previdência: “Vamos 
parar e dizer a esse governo 
que não aceitamos essas re-
formas”.

Segunda-feira (24/4)
8 horas

• Mostra de artesanato Arte em movimento, da Associação de Artesãos 
de Nova Lima – Artes da Terra (Galeria de Arte) – abertura de visitação 
à mostra

9 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório) 

– debater, com a presença de convidados, as políticas de atenção à pes-
soa com transtorno do espectro do autismo. Requerimento: deputados 
Duarte Bechir, Tito Torres e Nozinho

13 horas
• Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência (Plenário) – debate 

público Reforma da Previdência: Cenário e Perspectivas. Requerimento: 

deputados Gilberto Abramo, Marília Campos, Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu 
Martins Leite e Antônio Jorge

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Orquestra de Câmara Sesiminas, com o regen-

te Marco Antônio Maia Drumond
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Federação Mineira de Kara-

tê. Requerimento: deputado Cabo Júlio

Terça-feira (25/4)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 9º ano do Colégio Noeme Campos, 
de Belo Horizonte

 

ACONTECE NA SEMANA
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Espetáculo Locotoco, com Grupo Serelepe
 0h30 Comissão de Saúde – Situação da água nos municípios dos Vales 

do Jequitinhonha e do Mucuri e o impacto nas condições de 
saúde da região 

 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 
do século XIX, com Haruf Espíndola

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 6h30 Sala de Imprensa – Espetacularização das prisões por corrupção 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Aumento de roubos em BH
 9h Assembleia Notícia / Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – Debate sobre as políticas de atenção à 
pessoa com transtorno do espectro do autismo (ao vivo)

 13h Debate Público da Comissão Extraordinária da Reforma 

da Previdência (ao vivo) – Discussão sobre a situação da 
Previdência e os impactos sociais e financeiros provenientes da 
PEC nº 287/2016, que tramita na Câmara dos Deputados 

 18h Sala de Imprensa – Espetacularização das prisões por 
corrupção 

 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Violoncelista Josep Bassal 
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem à Federação Mineira 

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

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

• programação sujeita a alterações
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9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório)
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho I) – debater, com a 

presença de convidados, o retorno da operação de voos de grande porte 
no Aeroporto da Pampulha. Requerimento: deputados Antonio Carlos 
Arantes e Roberto Andrade

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
11 horas

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

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários do Instituto Federal do Sudes-

te de Minas Gerais, de Barbacena
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
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)

Quarta-feira (26/4)
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários do Centro Universitário UNA, 
de Belo Horizonte

9 horas
• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convidados, 

a importância da conscientização sobre o autismo. Requerimento: de-
putado Antônio Jorge

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III)

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

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

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 3º ano do ensino médio do Institu-

to Santo Antônio de Pádua, de Itabirito
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)

15h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – debater, com a pre-

sença de convidados, o PL 3.862/16, do governador, que dispõe sobre a 
prática de atividades do Corpo de Bombeiros por voluntários, profissio-
nais e instituições civis. Requerimento: Léo Portela

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (27/4)
9 horas

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

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-
dados, a implantação do Serviço de Atendimento Médico de Urgência 
(Samu) no leste de Minas. Requerimento: deputada Rosângela Reis

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

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Faculdade Pitágoras de Be-

tim
14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Teatro) – 
debater, com a presença de convidados, a PEC Federal 287/16, que trata 
da reforma da Previdência. Requerimento: deputados Rogério Correia, 
Celinho do Sinttrocel e Marília Campos

Sexta-feira (28/4)
10 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Bom Despacho) 
– debater, com a presença de convidados, a atuação da Copasa no muni-
cípio. Requerimento: deputado Anselmo José Domingos

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Quinta estação, da Cia. de Dança Sesiminas, 

com coreografia de Cristina Helena

ACONTECE NA SEMANA (Cont.)


