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INFORME LEGISLATIVO 
 
 

 A Assessoria de Assuntos Legislativos da FIEMG envia periodicamente, os resultados das reuniões das 
Comissões Permanentes e Plenárias do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais e Câmara Municipal de Belo Horizonte. Selecionamos apenas as proposições e assuntos de 
interesse da indústria. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – RESULTADO DA AGENDA SEMANAL 17 A 20 DE ABRIL 
 

 

INTERESSE SETORIAL  
 

 

 INDÚSTRIA DA CARNE  
 
Audiência Pública: a finalidade foi debater as melhorias necessárias aos processos de inspeção e 

fiscalização de produtos de origem animal no Estado, os impactos econômicos e o mapeamento dos lotes 
irregulares fornecidos pelas empresas envolvidas na operação Carne Fraca da Polícia Federal. 

Autores do requerimento: Dep. Antonio Carlos Arantes; Dep. Tadeu Martins Leite; Dep. Felipe Attiê; 
Dep. Inácio Franco e Dep. Sargento Rodrigues. 

Resultado: audiência realizada no dia 20 de abril, na ALMG com presença do Sr. Leônidas Vicente da 

Silva Maciel, Presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Carnes, Derivados e do Frio no 
Estado de Minas Gerais – Sinduscarne que também representou o Presidente Olavo Machado Junior. A 

carne produzida em Minas não apresenta riscos para o consumidor, a garantia foi dada por órgãos de 
fiscalização estadual e federal que estavam presentes na audiência. Informação essa totalmente 

convergente com a missão e valores da indústria da carne. O Presidente do Sinduscarne manifestou 

preocupação com as novas legislações publicadas, após a “Operação Carne Fraca”, a exemplo o Decreto nº 
9.013/2017 que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, o qual 

contém multas significativa as quais não serão suportadas pelas pequenas e médias indústrias. Esse é um 
ponto preocupante e deverá ser tratado com cautela pelo parlamento. A colocação foi pontual e será tema 

de discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a participação do Sinduscarne que terá a 
oportunidade de defender os interesses do setor. 

 

 
O Sistema FIEMG, através da Assessoria de Assuntos Legislativos, continuará a acompanhar os temas e as 

proposições legislativas, defendendo os posicionamentos do setor industrial mineiro junto ao 
Congresso Nacional, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Câmara Municipal de Belo Horizonte.  

 
 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários através do e-mail: 
legislativo@fiemg.com.br 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
Assessoria de Assuntos Legislativos 

Contato: (31)3263-4367/4368 

http://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2017/04/20_agropecuaria_defesa_consumidor_carne_fraca.html
mailto:legislativo@fiemg.com.br

