
6 DE JUNHO DE 2017 – TERÇA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.077

Agroindústria, deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB), 
destacou que uma fiscali-
zação mais efetiva é funda-
mental para valorizar o pro-
dutor mineiro e garantir que 
apenas o alho produzido em 
Minas seja vendido no Mer-
cado Livre.

ter o assunto com todos os 
envolvidos e também para 
discutir a possibilidade de 
instalação de um posto poli-
cial na CeasaMinas, a fim de 
dar mais tranquilidade aos 
comerciantes.

O presidente da Co-
missão de Agropecuária e 

muitas vezes comercializado 
sem fiscalização no Mercado 
Livre do Produtor.

O autor do requerimento 
de visita, deputado Duarte 
Bechir (PSD), disse que vai 
solicitar a realização de uma 
audiência pública na Assem-
bleia Legislativa para deba-

Os deputados que participa-
ram da visita à CeasaMinas 
defenderam um aumento da 
fiscalização do Estado para 
ajudar a resolver a situação. 
Para eles, é preciso solucio-
nar a questão dos lojistas que 
sofrem uma concorrência 
desleal na venda do produto, 

Deputados defendem mais fiscalização

Ele destacou que é uma 
questão delicada e que pre-
cisa ser verificada juridica-
mente, já que o regulamento 
foi assinado tanto pela asso-
ciação que representa os co-
merciantes quanto pela que 
representa os produtores.

Gustavo Fonseca acres-
centou que só pode fiscalizar 
a venda de alho se a denúncia 
for oficialmente encaminha-
da à administração. De acor-
do com ele, o problema não 
foi comunicado oficialmente 
à direção. Após a formaliza-
ção da denúncia, a fiscaliza-
ção deverá ser intensificada. 

apenas com as lojas”, afirmou 
o lojista José Carlos de Frei-
tas. De acordo com ele, os 
15 comerciantes de alho es-
tariam correndo risco de ter 
que fechar suas lojas por não 
conseguirem competir com 
o preço do alho descascado 
vendido no Mercado Livre do 
Produtor.
Regulamento – Diante das 
reivindicações dos lojistas, o 
presidente da CeasaMinas, 
Gustavo Fonseca, ou que vai 
pedir um estudo para verifi-
car se é possível alterar o re-
gulamento que rege as ven-
das de produtos.

Os lojistas ainda denun-
ciaram que parte do alho 
descascado vendido no Mer-
cado Livre não respeita as 
regras de higienização, sendo 
que, muitas vezes, a origem 
dele não seria de Minas Ge-
rais. Em outros casos, ainda 
segundo as denúncias ouvi-
das pelos parlamentares, o 
produto estaria sendo rou-
bado dos próprios lojistas da 
CeasaMinas.

“Nós defendemos que, 
na ‘pedra’, seja vendido ape-
nas o alho in natura, ficando 
a venda do produto indus-
trializado, o alho descascado, 

A proibição da venda do alho 
descascado no Mercado Livre 
do Produtor foi solicitada por 
lojistas das Centrais de Abas-
tecimento de Minas Gerais  
(CeasaMinas) de Contagem, na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH). Ontem, a 
Comissão de Agropecuária e 
Agroindústria da Assembleia 
Legislativa realizou visita ao 
local para ouvir denúncias dos 
comerciantes de alho.

Na CeasaMinas, os produ-
tos podem ser comercializados 
nas lojas ou no Mercado Livre 
do Produtor, conhecido como 
“pedra”, onde os produtores 
vendem diretamente sua pro-
dução local. Atualmente, lá 
existem 562 lojas; já o Mercado 
Livre do Produtor oferece espa-
ço para até 1,5 mil produtores 
realizarem suas vendas.

Os lojistas explicaram aos 
parlamentares que o alho 
descascado é considerado 
um produto industrializado, 
já que passa por um processo 
com regras de higienização, 
e que, por esse motivo, eles 
pagam 18% de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) na venda des-
sa mercadoria. Entretanto, se-
gundo eles, no Mercado Livre 
do Produtor o alho descasca-
do estaria sendo vendido sem 
a cobrança do imposto.

Comerciantes de alho da CeasaMinas
reclamam de concorrência desleal

Clarissa Barçante

Parlamentares da Comissão de Agropecuária e Agroindústria visitaram ontem a CeasaMinas 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Tribunal de Contas para 
debater os restos a pagar do orçamento da saúde. Requerimento: depu-
tado Carlos Pimenta

• Assembleia do Sindasp (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 
– cessão de espaço

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

– discutir e votar pareceres sobre os PLs 4.120 e 4.121/17 (1º turno), 
ambos do deputado Durval Ângelo, que autorizam o  Poder Executivo a 
doar imóveis ao município de Visconde do Rio Branco

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, com 
a presença de convidados, a construção de viadutos sobre a linha férrea 
em Betim. Requerimento: deputado Ivair Nogueira

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Santa Casa para verificar a 
situação do hospital. Requerimento: deputado Carlos Pimenta

15h45
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – eleger o vice-presidente

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador. Indica o nome de Marcílio de Sousa Magalhães para o 
cargo de diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária. Discussão 
em turno único

Indicação 40/16
Do governador. Indica o nome de Rodrigo de Melo Teixeira para o car-
go de presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Discussão 
em turno único

PL 2.953/15
Do deputado Thiago Cota. Institui a Semana de Prevenção, Conscienti-
zação e Combate à Obesidade em escolas públicas estaduais de Minas 
Gerais. Votação em turno único

PEC 45/17
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o § 7º ao art. 283-A 

e altera o art. 116 da Constituição do Estado, a fim de garantir o paga-
mento do Adicional de Valorização da Educação Básica. Discussão em 
2º turno

PEC 23/15
Do deputado Inácio Franco e outros. Dá nova redação ao caput do art. 
13 da Constituição do Estado, a fim de acrescentar a sustentabilidade 
como princípio constitucional da administração pública estadual. Dis-
cussão em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos 
de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Discussão em 2º turno

PL 3.664/16
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Divinésia. Discussão em 1º turno

 0h Memória e Poder – Político Paulino Cícero de Vasconcelos
 1h Segunda Musical – Quarteto de Cordas Horizonte 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Especial de Indicação para Diretor-Geral do IMA – 

Sabatina com Marcílio de Souza Magalhães 
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

do século XIX, com Haruf Espíndola
 6h TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 2: 

Heranças coloniais
 6h30 Assembleia Debate – Crise financeira de hospitais
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Luta antimanicomial 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Alcoolismo no trânsito 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História política de Minas Gerais – Teleaula 2: 

Heranças coloniais
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Crise financeira de hospitais
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Luta antimanicomial 
 20h #Confirma 
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político Paulino Cícero de Vasconcelos
 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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