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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2013

ATAS
ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/2/2013
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  Composição  da  Mesa  -  Destinação  da
reunião  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Declaração  de  instalação  -  Leitura  da
Mensagem Governamental - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos -
Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu - Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura
O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  10h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antonio Anastasia,

Governador do Estado; Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado; Deputados
Dilzon Melo, 1º-Secretário desta Casa; e Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário desta
Casa; Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; e
Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado; a Exma.
Sra. Deputada Federal Jô Moraes; e os Exmos. Srs. Marcio Lacerda, Prefeito de Belo



30
____________________________________________________________________________

Horizonte;  José  Alves  Viana,  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado;  e
Wellington Magalhães, 1º-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à instalação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado
pelo Grupo Cant'art.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Declaração de Instalação

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a assistir,  de pé, ao ato solene de
instalação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária desta Legislatura.

Declaro instalada a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura.
Leitura da Mensagem Governamental

O Governador Antonio Anastasia - Mensagem nº 376/2013. Belo Horizonte, 1º de
fevereiro de 2013.

Excelentíssimo  Senhor  Presidente,  senhoras  e  senhores  Deputados,  em
atendimento à determinação do art. 90, inciso X, da Constituição do Estado de Minas
Gerais,  encaminho  à  Egrégia  Assembleia  Legislativa  mensagem  em  que  presto
contas das ações executadas pela administração pública estadual,  no exercício de
2012, primeiro ano do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

Terminamos  2012  com  saldo  positivo,  ainda  que  tenhamos  sofrido  com  crises
internacionais que afetaram a economia brasileira e a economia de Minas Gerais. Os
bons  resultados  superaram  as  previsões  pessimistas  para  um  ano  marcado  pela
frustração na arrecadação  tributária,  impacto  na  folha  de  pagamento  e  peso das
dívidas do Estado.

Minas Gerais mais uma vez reafirmou o sucesso de seu modelo de gestão com o
com grau de investimento conferido pela agência de classificação de risco Moody's e
“rating” AAA pela agência Standard & Poor’s, o que reflete o comprometimento da
administração mineira com a excelência na gestão.

Com a entrega do Prêmio de Melhor Programa de Parcerias Público-Privadas do
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Mundo, em Londres, novamente, a credibilidade internacional do governo de Minas
foi reconhecida. A premiação atraiu a atenção de novos investidores internacionais
tanto para outras licitações de PPPs quanto para novos empreendimentos no Estado.

Como exemplo  do  compromisso  de  manter  Minas  Gerais  como o  Estado  mais
inovador do País, no V Congresso de Gestão Pública do Consad, evento que reúne
os mais renomados dirigentes, gestores e especialistas que se dedicam ao tema de
gestão  pública,  o  governo  obteve  o  maior  número  de  trabalhos  aprovados  e
apresentados entre os Estados brasileiros, mantendo, assim, Minas na liderança do
debate, do conhecimento e da inovação.

Nessa mesma linha, foi concebido o projeto Governança em Rede, cuja proposta
desenvolvida tem como base dois pilares: a gestão regionalizada e a participativa. O
objetivo  é  aproximar  a  estratégia  central  das  necessidades  e  particularidades
regionais por  meio da articulação dos atores governamentais  e da sociedade civil
organizada.

A partir  da  atuação  em  redes,  o  governo  de  Minas  intensificou  a  atenção  à
execução das metas pactuadas com a sociedade por meio da Agenda Regional 2012.
Tais  metas  foram  contratualizadas  com  cada  secretaria  de  Estado  a  partir  das
estratégias selecionadas pela sociedade civil nas regiões Norte e Rio Doce. Assim,
demos mais  um passo na terceira  geração do choque de  gestão,  a  gestão  para
cidadania.

Resultados  significativos  na  área  social  foram  alcançados,  principalmente  na
educação.  Com  o  Professor  da  Família,  milhares  de  alunos  foram  atendidos  em
diversos Municípios mineiros. Além dos alunos, os pais se beneficiaram ao retomar os
estudos  por  meio  do  programa  que  conta  com  uma  equipe  diferenciada  de
profissionais para os acompanhamentos pedagógicos necessários.

O  programa  Educação  para  Crescer  possibilitou  que  mais  de  100  mil  alunos
estudassem em tempo integral, além de distribuir materiais pedagógicos e esportivos.
Os  resultados  dessas  ações  e  de  outras  como  o  Programa  de  Intervenção
Pedagógica puderam ser observados na divulgação em 2012 dos resultados do Ideb,
uma vez que a rede estadual de Minas Gerais ficou em 1º lugar nacional nos anos
iniciais do ensino fundamental e em 2º lugar nos anos finais.
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Já na área da saúde, muitos são os resultados que merecem destaque. Foram
criadas cerca de trezentas equipes do Programa de Saúde da Família - PSF. Hoje,
Minas tem o maior número de equipes de PSF do País. São quase cinco mil equipes
dedicadas  ao programa,  formando o  conjunto de 50 mil  profissionais  atuantes na
atenção primária, que no ano passado teve sua rede ampliada em mais 230 Unidades
Básicas de Saúde.

Na relação de melhorias realizadas em 2012, destaca-se a edificação de quatro
novos  centros  hiperdia  minas,  voltados  para  o  atendimento  de  diabéticos  e
hipertensos.  Nos centros  mais  vida,  que buscam dar  qualidade de vida à pessoa
idosa, somente em 2012 foram realizados mais de 16 mil  novos atendimentos de
primeira consulta.  Além disso, houve a implantação de mais duas novas redes de
urgência e emergência,  nas regiões Nordeste,  Jequitinhonha e Centro  Sul,  o  que
reduziu o número de mortes e sequelas por causas evitáveis.

No que tange ao cuidado com as gestantes e com as crianças recém-nascidas,
ampliamos  o  Programa Mães  de Minas.  Este  é  um programa que busca realizar
acompanhamento meticuloso e cuidadoso das gestantes e crianças recém-nascidas
de nosso Estado. Para que todo esse trabalho seja realizado, Minas Gerais conta,
atualmente, com 28 centros viva vida de referência secundária em funcionamento e
com  14  casas  de  apoio  às  gestantes  e  puérperas,  sendo  que  dessas,  7  foram
entregues em 2012.

Na área de desenvolvimento social merece destaque o programa Travessia. Com o
objetivo  de promover  a inclusão social  e  produtiva  da  população e de  reduzir  as
privações sociais, o programa procura atender de forma intersetorial os Municípios
mais necessitados. Até 2012 foram atendidos 120 Municípios, o que possibilitou a
ampliação do acesso a renda, saúde, educação e assistência social.

O  Porta  a  Porta,  importante  projeto  desse  programa,  foi  executado  em  71
Municípios, tendo sido mapeados cerca de 200 mil domicílios. A metodologia prevê a
realização  de  visitas  em  todos  os  domicílios  dos  Municípios  beneficiários  para
apuração do Índice de Pobreza Multidimensional - IPM -, desenvolvido pelo Programa
das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  -  PNUD  -  em  parceria  com  a
Universidade de Oxford, no qual a pobreza é mensurada em três dimensões: saúde,
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educação e padrão de vida.
Com o objetivo de minimizar as privações sociais identificadas pelo Porta a Porta, o

Travessia  Social  firma  convênios  com  os  Municípios  para  a  realização  de
intervenções  nos  domicílios.  As  principais  ações  são:  a  construção  e  reforma de
módulos  sanitários,  a  construção  de  poços,  a  ampliação  do  acesso  à  água,  a
promoção de melhorias habitacionais e a aquisição de bens domésticos.

Ainda na área de desenvolvimento social, destaca-se o programa Cultivar Nutrir e
Educar, que objetiva viabilizar a comercialização de produtos da agricultura familiar
para  a  alimentação  escolar.  Em  2012,  ele  foi  implantado  em  45  Municípios  das
regiões Norte de Minas, Zona da Mata e Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce,
promovendo atividades de qualificação e capacitação para mil agricultores familiares.

Destaca-se, também, a regulamentação do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM
-,  que  promoveu  a  vinculação  de  recursos  financeiros  a  programas  e  ações  de
erradicação  da  pobreza  e  da  extrema  pobreza.  Por  meio  do  Fundo  foi  possível
antecipar em um ano a meta de implantação do Piso Mineiro de Assistência Social, o
que possibilitará a sua universalização em 2013.

Além disso, o Estado de Minas repactuou,  junto ao representante do PNUD, os
Objetivos de Desenvolvimento do Milêniio, cujas metas serão alcançadas até 2015.
Na  repactuação,  incluímos  um  nono  compromisso,  que  é  mais  segurança  e
tranquilidade para todos, com a adoção de ações visando à prevenção e ao combate
à violência. Minas já conseguiu cumprir sete das oito metas pactuadas e se tornou, de
acordo com a ONU, a primeira região subnacional do mundo a propor e assinar novas
e mais desafiadoras metas para serem cumpridas até 2015.

A intenção do governo do Estado com essa ação é estabelecer compromissos com
patamares  de  desenvolvimento  humano  e  social  ainda  mais  arrojados.  Um  dos
resultados mais expressivos diz respeito à redução da taxa de mortalidade infantil.
Minas foi o Estado brasileiro que mais avançou nesse indicador.

Com  apoio  da  Copasa,  foram  investidos  mais  de  meio  bilhão  de  reais  para  a
implantação, a ampliação e a realização de melhorias de sistemas de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, inclusive em tratamento de esgotos. Mais de 120
mil novas residências passaram a contar com os serviços de abastecimento de água
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e 159 mil, com esgotamento sanitário.
No  âmbito  da  defesa  social,  destaca-se  a  gestão  da  política  de  integração  do

Sistema de Defesa Social, que possibilitou levar o Disque Denúncia Unificado para os
853 Municípios mineiros.

Com foco na prevenção à criminalidade, o Programa Minas Mais Segura realizou
centenas de oficinas mensais referentes ao eixo Fica Vivo!, além da realização de
fóruns comunitários e projetos temáticos sobre gênero, drogas e trânsito.

Adicionalmente, um dos principais destaques foi a conclusão das obras do primeiro
complexo penitenciário do Brasil, operado por meio de parceria público-privada - PPP.
Serão  três  mil  vagas  disponibilizadas  para  custodiados  em  regime  fechado  e
semiaberto, no qual todos os presos terão oportunidades de estudo e trabalho.

Ainda  sobre  as  PPPs,  atraímos,  até  o  ano  de  2012,  2,2  bilhões  de  reais  em
investimentos  privados  em infraestrutura  pública.  Destarte,  encontram-se,  também
em  pleno  funcionamento,  os  projetos  da  MG-050,  das  unidades  de  atendimento
integrado -  UAI  -  e  do Mineirão.  Este  último merece destaque,  pois  representa o
compromisso de Minas com a eficiência na entrega da infraestrutura necessária à
realização dos jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. A
obra foi entregue no prazo, e a partida inaugural será realizada no próximo domingo,
3 de fevereiro.

No que tange a infraestrutura, o Programa Caminhos de Minas é mais um grande
passo  para  promover  o  desenvolvimento  da  infraestrutura  e  diminuir  as
desigualdades socioeconômicas em todas as regiões do Estado. Em 2012, o Governo
do Estado iniciou a execução de 63 obras do programa em trechos que totalizam 1,7
mil quilômetros. Também foi autorizada a elaboração de projetos de engenharia de
outros 93 trechos, com extensão total de 2,6 mil quilômetros.

Com o programa Minas Logística, recuperamos cerca de 960km de rodovias. Além
disso, concluímos mais 10 trechos do Proacesso e entregamos a esperada obra de
Camanducaia - Monte Verde, que irá favorecer bastante o turismo na região.

Na ampliação de nossa capacidade aeroportuária, o ProAero investiu em obras de
infraestrutura  dos  aeroportos,  permitindo,  por  exemplo,  o  uso  noturno  dos
aeródromos concluídos.
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Por  meio  do  Programa  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal  foram
atendidos 228 Municípios em obras de infraestrutura básica e com melhoramentos de
vias, pontes e edificações.

Outras  obras  importantes  são  a  requalificação  urbana  e  ambiental  do  Ribeirão
Arrudas e a implantação do Complexo Viário do Barreiro, com o objetivo de reduzir o
impacto das enchentes nas bacias do Ribeirão Arrudas na região sudoeste de Belo
Horizonte.

Com relação aos projetos relacionados a geração e transmissão de energia elétrica,
destacam-se a revitalização e a instalação de sistema de tratamento de gases na
Usina Termelétrica Igarapé, localizada no Município de Juatuba, e a implantação do
sistema  do  radar  meteorológico,  que  visa  subsidiar  os  trabalhos  de  previsão
meteorológica, em especial os eventos severos de curto prazo. Além disso, foram
investidos mais de R$250 milhões na expansão, reformas e melhorias do sistema
elétrico de distribuição da Cemig.

Com o projeto Campos de Luz, em 2012, a CEMIG promoveu a iluminação de 67
campos previstos na quarta etapa do programa, atingindo 479 Municípios. O projeto
consiste na revitalização de campos de futebol amador de Minas Gerais por meio da
adequação  da  iluminação  e  dos  equipamentos,  destinados  a  prática  esportiva,
entretenimento,  eventos  sociais  e  capacitação  profissional  de  crianças  e  jovens
carentes.

O  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  -  BDMG  -  apresentou  um
crescimento do seu patrimônio líquido de 21% em 2012. Nesse mesmo período, o
lucro  líquido  acumulado  atingiu  R$61,8  milhões.  Cerca  de  R$190  milhões  foram
destinados a financiamentos de Municípios e empresas públicas. Além disso, o Banco
realizou metade de suas operações com segmentos do setor industrial, destacando-
se as operações com os segmentos de produtos alimentícios e bebidas, transporte e
autopeças,  minerais  não  metálicos  e  máquinas  e  equipamentos.  Houve  um
crescimento  de  25%  no  número  de  clientes  (empresas  e  Municípios)  e  dos
desembolsos para as regiões Rio Doce, Norte e Alto Paranaíba.

Em 2012,  deu-se início  à implantação da Estação da Cultura Presidente Itamar
Franco, o novo empreendimento da Codemig. O conjunto abrigará moderna sala de
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concertos,  além  de  estar  preparado  para  receber  no  futuro  outros  serviços  de
comunicação e de cultura. Além disso, a empresa finaliza, em Confins, as obras do
aeroporto indústria,  que será um “hub” logístico multimodal para empresas de alta
tecnologia,  voltadas  para  a  exportação  e  que  dependem  de  cadeias  globais  de
suprimento.  Em Sete Lagoas, a Codemig finaliza  este mês as obras de um novo
distrito industrial, destinado a atender ao condomínio de fornecedores e a promover o
emprego e o crescimento econômico de toda a região.

É importante salientar a presença vigorosa da empresa no Vale do Mucuri, onde
foram  concluídas  as  obras  de  implantação  do  Expominas  Teófilo  Otôni.  O
empreendimento  coloca  a  região  na  rota  do  turismo  de  negócios  e  eventos  e
contribuirá para dar novo impulso ao desenvolvimento da economia regional.

Com o programa Descomplicar - Minas Inova, implantamos 37 unidades do Minas
Fácil, simplificando e desonerando o processo de abertura de empresas. Nas UAIs,
passou a ser oferecido o serviço de exames de prova eletrônica para emissão da
Carteira  Nacional  de  Habilitação  em  Divinópolis,  Montes  Claros,  Governador
Valadares e Juiz de Fora, além da emissão de carteira de identidade, CPF e carteira
de  trabalho  em  todas  as  unidades.  Foram  realizados  mais  de  6,5  milhões  de
atendimentos em 2012.

Além disso,  o  serviço  de  emissão de passaporte,  disponível  nas  UAIs  de  Belo
Horizonte, também será oferecido em Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes
Claros, Varginha e Uberlândia no ano de 2013. E a Cemig manterá nas UAIs, a partir
de 2013, uma agência virtual que ofertará 98 serviços aos cidadãos. Entre os serviços
da  empresa  que  podem  ser  acionados  nas  UAIs,  estão:  alteração  do  dia  de
vencimento da conta, poda de árvore, segunda via de conta, cadastramento de baixa
renda, parcelamento de débito.

Para  fortalecer  a  gestão  pública  e  agregar  valor  às  ações  municipais  no
atendimento às  demandas da sociedade,  o Governo de Minas inovou lançando o
Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais, que
tem como objetivo compartilhar as boas práticas de gestão realizadas no âmbito da
administração  estadual  com  os  Municípios  mineiros.  Até  o  presente  momento  já
aderiram à iniciativa  mais  de  200 Municípios,  que serão  capacitados em práticas
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modernas de gestão.
A geração de empregos, como uma das metas prioritárias deste governo, também

obteve avanços colocando Minas com índices acima da média nacional.  Atraímos
mais de R$17 bilhões em investimentos que podem gerar cerca de 68 mil empregos
diretos e indiretos, o que indica que estamos no caminho certo.

É importante notar que o desenvolvimento econômico no Estado de Minas Gerais
não  se  desvinculou  da  sustentabilidade  ambiental.  A reciclagem  de  materiais  foi
incentivada  através  da  Bolsa  Reciclagem  concedida  a  inúmeras  associações  e
cooperativas, responsáveis pela reciclagem de toneladas de material aproveitável.

No agronegócio, Minas Gerais encerra o ano com crescimento recorde na renda
agrícola e aumento da sua participação no PIB do agronegócio brasileiro, que deverá
chegar  a  13,4%,  de  acordo  com  os  estudos  do  Centro  Avançado  em  Economia
Aplicada  -  Cepea.  É  a  maior  participação  já  registrada  na  última  década,
representando um crescimento de quase 50% desde 2003. Um fator relevante para
alcançar esse resultado foi a safra recorde de grãos de 2012, que cresceu 14,2% em
relação a 2011.

Para falarmos um pouco do futuro, as perspectivas para 2013 são positivas para os
investimentos  no  Estado.  Negociamos  em  2012  R$9,5  bilhões  em  operações  de
crédito,  com  prioridade  para  a  infraestrutura,  das  quais  R$5,7  bilhões  já  estão
contratadas e em execução. Entre as áreas contempladas por todas essas operações
vale  destacar  a  infraestrutura  de  transporte  e  logística,  mobilidade  urbana,
saneamento,  habitação,  turismo,  cultura,  segurança  pública  e  prevenção  de
desastres.  Essas  iniciativas  irão,  sem  dúvida,  ampliar  nossa  capacidade  de
crescimento econômico, gerando mais emprego e qualidade de vida para os mineiros.

Portanto, senhoras e senhores Deputados, este breve registro das realizações do
Governo de Minas no primeiro ano do ciclo do PPAG 2012-2015 demonstra que muito
temos avançado,  mas os desafios ainda estão em todas as áreas.  Precisamos e
vamos dar prosseguimento ao que já está sendo feito. Minas Gerais conquistou um
patamar muito elevado de reconhecimento interno e internacional em relação à sua
gestão pública. Ainda assim, temos de avançar ainda mais; não podemos ficar tão
somente naquilo  que já conquistamos. A cada ano, Minas Gerais deve apresentar
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indicadores que sejam ainda mais positivos nas diversas áreas das políticas públicas.
Esse é um grande desafio.

Ante todo o exposto, renovo aos nobres parlamentares os votos de uma sessão
legislativa  plena de realizações,  reafirmando nosso compromisso com um Estado
melhor para se viver.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 1º/2/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa - Destinação da

reunião -  Posse dos membros da Mesa -  Posse dos suplentes -  Palavras do Sr.
Presidente - Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo  -  Neider  Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  André  Quintão  -  Anselmo  José
Domingos  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Celinho  do
Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano Tolentino  -  Gustavo Corrêa  -
Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Ivair  Nogueira -  Juarez Távora  -  Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia
Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando
Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura
O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  10h55min,  declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da
reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antonio Anastasia,
Governador do Estado; Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado; Joaquim
Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; e Carlos André
Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado; a Exma. Sra. Deputada
Federal Jô Moraes; os Exmos. Srs. Marcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; José
Alves Viana, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; e Wellington Magalhães,
1º-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e a Exma. Sra. Deputada
Maria Tereza Lara.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à posse dos membros da Mesa da Assembleia

eleitos para o 2º biênio da 17ª Legislatura, à posse do Deputado Rômulo Veneroso
como efetivo na vaga decorrente da renúncia do Deputado Délio Malheiros e à posse
dos Srs. Leonídio Henrique Corrêa Bouças, Mário Henrique da Silva e Juarez Távora
de  Freitas  Júnior  nas  vagas  decorrentes,  respectivamente,  das  renúncias  dos
Deputados Bruno Siqueira e Carlin Moura e do afastamento do Deputado Agostinho
Patrus Filho para investidura no cargo de Secretário de Estado de Turismo.

Posse dos Membros da Mesa
O Sr. Presidente - No exercício da atribuição que me confere o Regimento Interno,

declaro empossado, como Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Deputado Dinis Pinheiro.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Convido o Deputado José Henrique a
comparecer  à Mesa.  Declaro empossado,  como 1º-Vice-Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado José Henrique.

Convido o Deputado Hely Tarqüínio a comparecer à Mesa. Declaro empossado,
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como 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  o
Deputado Hely Tarqüínio.

Convido  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  a  comparecer  à  Mesa.  Declaro
empossado, como 3º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Convido o Deputado Dilzon Melo a comparecer à Mesa. Declaro empossado, como
1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  Deputado
Dilzon Melo.

Convido o Deputado Neider Moreira a comparecer à Mesa. Declaro empossado,
como  2º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o
Deputado Neider Moreira.

Convido  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  a  comparecer  à  Mesa.  Declaro
empossado,  como  3º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas
Gerais, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

Posse dos Suplentes
O locutor - Daremos início à posse do Deputado Rômulo Veneroso, que passa à

condição de efetivo, e dos Srs. Leonídio Henrique Corrêa Bouças, Mário Henrique da
Silva e Juarez Távora de Freitas Júnior. Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário, Deputado
Dilzon Melo, para proceder à leitura dos termos de posse.

O Sr. 1º-Secretário (Deputado Dilzon Melo) - “Termo de Posse do Sr. Rômulo Victor
Pinheiro  Veneroso,  suplente  de  Deputado à  Assembleia  Legislativa  do  Estado de
Minas Gerais, eleito e diplomando para a 17ª Legislatura. Em 1º/2/2013, no Plenário
do Palácio da Inconfidência, compareceu, perante o Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 6º
do Regimento Interno, o Deputado Rômulo Veneroso, 1º suplente pelo Partido Verde,
eleito  e  diplomado  na  forma  da  lei,  que  foi  empossado  como  efetivo  na  vaga
decorrente da renúncia do Deputado Délio Malheiros para investidura no cargo de
Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dilzon
Melo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa, o presente termo, que vai assinado
pelo  empossado,  pelo  Presidente  e  por  mim.  Plenário  Presidente  Juscelino
Kubitschek, em 1º/2/2013”.
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“Termo de Posse do Sr. Leonídio Henrique Corrêa Bouças, suplente de Deputado à
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, eleito e diplomando para a 17ª
Legislatura.  Em  1º/2/2013,  no  Plenário  do  Palácio  da  Inconfidência,  compareceu,
perante  o  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  de
acordo com o disposto no inciso IV do art. VI do Regimento Interno, o Sr. Leonídio
Henrique  Corrêa  Bouças,  1º  suplente  pelo  Partido  do  Movimento  Democrático
Brasileiro,  eleito  e  diplomado  na  forma da  lei,  que,  após  prestar  o  compromisso
regimental, foi empossado como efetivo na vaga decorrente da renúncia do Deputado
Bruno Siqueira, para investidura no cargo de Prefeito Municipal de Juiz de Fora. E,
para  constar,  lavrei  eu,  Deputado Dilzon  Melo,  1º-Secretário  desta  Assembleia,  o
presente  termo,  que  vai  assinado  pelo  empossado,  pelo  Presidente  e  por  mim.
Plenário Presidente Juscelino Kubitscheck, em 1º/2/2013”.

“Termo  de  posse  do  Sr.  Mário  Henrique  da  Silva,  suplente  de  Deputado  à
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  eleito  e diplomado para a 17ª
Legislatura.  Em  1º/2/2013,  no  Plenário  do  Palácio  da  Inconfidência,  compareceu,
perante  o  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  de
acordo com o disposto no  inciso  IV do art.  6º  do Regimento Interno,  o Sr.  Mário
Henrique da Silva, 1º suplente pelo Partido Comunista do Brasil, eleito e diplomado
na forma da lei, que, após prestar o compromisso regimental, foi empossado como
efetivo na vaga decorrente da renúncia do Deputado Carlin Moura, para investidura
no cargo de Prefeito Municipal de Contagem. E, para constar, lavrei eu, Deputado
Dilzon  Melo,  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa,  o  presente  termo,  que  vai
assinado pelo empossado, pelo Presidente e por mim. Plenário Presidente Juscelino
Kubitschek, em 1º/2/2013”.

“Termo de posse do Sr. Juarez Távora de Freitas Júnior, suplente de Deputado à
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  eleito  e diplomado para a 17ª
Legislatura.  Em  1º/2/2013,  no  Plenário  do  Palácio  da  Inconfidência,  compareceu,
perante  o  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  de
acordo com o disposto no inciso IV do art. 6º do Regimento Interno, o Sr.  Juarez
Távora de Freitas Júnior, 2º suplente pelo Partido Verde, eleito e diplomado na forma
da lei, que, após prestar o compromisso regimental, foi empossado como suplente na
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vaga  decorrente  do  afastamento  do  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  para
investidura no cargo de Secretário de Estado de Turismo. E, para constar, lavrei eu,
Deputado Dilzon Melo,  1º-Secretário  da Assembleia Legislativa,  o presente termo,
que vai assinado pelos empossados, pelo Presidente e por mim. Plenário Presidente
Juscelino Kubitschek, em 1º/2/2013”. Sejam bem-vindos, senhores novos Deputados.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  informa ao  Plenário  que  o  Deputado  Rômulo
Veneroso, por haver prestado o compromisso regimental ao assumir o mandato como
suplente, está dispensado de fazê-lo, nos termos do inciso VI do art. 6º do Regimento
Interno. A Presidência convida o Deputado Rômulo Veneroso a se dirigir à bancada
que se encontra entre as tribunas para assinar o termo de posse que, ao final desta
solenidade, será assinado por este Presidente e pelo Sr. 1º-Secretário.

A  Presidência  esclarece  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  o  Sr.  Leonídio
Henrique Corrêa Bouças prestará o compromisso regimental, e os demais suplentes,
quando  forem  chamados,  deverão,  individualmente,  em  pé,  prestar  o  juramento
pronunciando as palavras “Assim o prometo” e, logo em seguida, assinar o termo de
posse.

A Presidência  convida os  presentes a ouvir  o  compromisso de posse que será
prestado pelo Sr. Leonídio Henrique Corrêa Bouças. Com a palavra, o Sr. Leonídio
Henrique  Corrêa  Bouças,  para  prestar  o  compromisso regimental  e,  em seguida,
assinar o termo de posse.

O  Sr.  Leonídio  Henrique  Corrêa  Bouças  -  Prometo  defender  e  cumprir  as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar leal e
honradamente o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de
posse que será prestado pelo Sr. Mário Henrique da Silva. Com a palavra, o Sr. Mário
Henrique da Silva, para prestar o compromisso regimental e, em seguida, assinar o
termo de posse.

O Sr. Mário Henrique da Silva - Assim o prometo.
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Juarez Távora de Freitas Júnior. Com a palavra, o
Sr. Juarez Távora de Freitas Júnior, para prestar o compromisso regimental e, em
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seguida, assinar o termo de posse.
O Sr. Juarez Távora de Freitas Júnior - Assim o prometo.
O Sr.  Presidente -  Declaro  empossados  os  Deputados  Juarez Távora,  Leonídio

Bouças, Mário Henrique Caixa e Rômulo Veneroso.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs.  Antonio Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais;  Alberto
Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais; Desembargador Joaquim
Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais; Marcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Deputada Federal Jô
Moraes; José Alves Viana, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais; Vereador Wellington Magalhães, 1º- Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Belo  Horizonte;  Deputado  José  Henrique,  1º-Vice-Presidente  da  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Vice-Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Adelmo Carneiro
Leão,  3º-Vice-Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;
Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais;  e Deputado Alencar  da Silveira Jr.,  3º-Secretário  da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Exmo. Sr. Danilo de Castro,
Secretário  de  Estado  de  Governo,  abraço  todos  os  Secretários  presentes  e,  na
pessoa do querido amigo Carlin Moura, Prefeito de Contagem, e do querido sobrinho,
Pinheirinho,  Prefeito  de  Ibirité,  saúdo todos os Prefeitos,  Vereadores e  lideranças
presentes.

Ainda convivendo com a emoção que enlutou o Brasil no último domingo, com a
tragédia  ocorrida  em Santa  Maria,  no  Rio Grande do Sul,  ao  iniciar  esta  reunião
especial  de  abertura  da  3ª  Sessão  Legislativa  Ordinária,  da  17ª  Legislatura,
invocamos as bênçãos divinas para mitigar a dor que sofrem familiares, parentes e
amigos  das  vítimas  desse  trágico  acontecimento.  Nesta  hora,  renovamos  a
solidariedade do povo de Minas Gerais aos irmãos do Sul, como fez esta Presidência
no primeiro momento.
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Nobres  colegas  de  legislatura,  senhoras,  senhores,  caros  convidados,  neste
instante inaugural de um novo biênio legislativo, o meu coração se eleva e vibra com
um sentimento único que me transmite a seguinte mensagem: agradecer é preciso.
Agradecer  é  preciso,  dizia-me  esta  voz  do  coração,  em  primeiríssimo  lugar,  à
renovada moção de confiança que me concederam os meus nobres e ilustres pares,
reelegendo-me para este elevado posto de Presidente do Poder Legislativo mineiro,
ao lado de leais e competentes parlamentares, que compõem a Mesa da Assembleia,
também reeleitos ou eleitos para o cumprimento dessa honrosa e árdua missão.

Da simplicidade de meu berço mineiro em Ibirité, herdei as lições singelas e sábias
do meu saudoso pai,  Tonico Pinheiro, como continuo a desfrutar, com a graça de
Deus, do exemplo magistral de minha querida mãe, Irene. Assim, cada parlamentar
colhe na intimidade da sua família ou no ciclo de amizades próximas a energia que
faz diminuir o peso de tantos encargos que a vida pública nos apresenta. Energia
essa acrescida da solidariedade inigualável da querida esposa, Adriana, dos meus
amados filhos, Dinis Samuel e Ana Clara, dos meus irmãos diletos, dos estimados
sobrinhos,  do  meu  sogro  e  familiares.  Nesse  círculo,  estão  presentes  dia  a  dia,
infatigáveis, como força aparentemente invisível de nossos mandatos, os dedicados
colaboradores de nossos gabinetes, assim como os nossos mais modestos e mais
fortes eleitores,  no apoio permanente e leal de Prefeitos, Vereadores e lideranças
comunitárias, aos quais devemos,  em primeira e última instância, nossa presença
nesta Casa. Por isso, digo sempre e hoje repito: aqui me coloco e me sinto como um
verdadeiro e autêntico empregado do povo mineiro.

Em meio a tantos pares mais ilustres e capacitados para o exercício de tão elevado
cargo, eis que os fados conduziram-me, pela segunda vez,  à direção maior desta
Casa. Juntos, podemos e haveremos de fazer nossa parte, não por nós e menos
ainda  para  nós  mesmos,  mas  de  olhos  voltados  para  a  posteridade.  Dela  nos
orgulharemos ao levar adiante os sonhos daqueles que nos precederam e que muito
fizeram por Minas e pelo Brasil.  Todos têm contribuído, cada um com sua melhor
medida, com dedicação e espírito público, para que este Parlamento desfrute, hoje,
de alto grau de respeito, confiança e, diria mesmo, de carinho junto a grande parcela
da  população  mineira.  Evidentemente,  essa  conquista  de  crescente  credibilidade
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institucional segue uma marcha precursora, lembrando-me, com justiça, do trabalho
aqui desenvolvido por esse tão querido como admirado homem público que é o nosso
Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho, meu antecessor na Presidência deste Poder.
Esta  visão  de  futuro,  Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  criou  as  condições
necessárias para que o Legislativo mineiro contasse hoje com instrumentos ágeis de
interação  com  nossa  sociedade,  com  o  apoio  de  um  quadro  funcional
reconhecidamente  de  primeira  linha.  Com  esse  somatório  institucional,  pudemos
erguer,  Deputado André Quintão, como principal bandeira de nossa gestão,  a luta
pela erradicação da pobreza e da miséria em Minas Gerais e no Brasil.

Trouxemos  para  o  ambiente  parlamentar  as  grandes  questões  que  afligem  o
cidadão e as famílias, como o enfrentamento do crack e outras drogas, instituindo
agora a comissão permanente, que será conduzida pelo brilhante amigo Deputado
Vanderlei Miranda.

Defendemos, com a Caravana da Saúde e o Assine + Saúde, iniciativas para a
solução  de  problemas  cruciais,  que  angustiam  as  camadas  mais  pobres  e
despossuídas  da  população,  missão  em  que  prosseguiremos.  Propugnamos,
Deputados Bonifácio Mourão e Adelmo Carneiro Leão, pela renegociação das dívidas
de  Estados  e  Municípios  junto  à  União,  exatamente  com  o  propósito  de  liberar
recursos para a aplicação em programas essenciais no campo social. Essa dinâmica
ação de representação política dos interesses da sociedade vem sendo realizada
sem que nos descuidemos, em momento algum, das duas outras grandes atribuições
deste Poder:  legislar  e fiscalizar  a gestão pública. O próprio Poder  Executivo, por
diversas vezes, já manifestou reconhecimento à contribuição dos parlamentares no
aperfeiçoamento  das  políticas  públicas  estaduais,  assim  como  se  processou
exemplarmente a revisão, votação e aprovação do PPAG e do Orçamento do Estado
para 2013.

Melhor ainda, senhoras e senhores, queridos mineiros, quando a manifestação de
aplausos a esta Casa provém da inteligência singular de um verdadeiro mestre em
Direito Administrativo, o nosso estimado Prof. Antonio Augusto Anastasia, que honra,
na governança do Estado, as mais gloriosas tradições éticas do povo montanhês,
reportando-nos,  à  lembrança,  à  grandeza  humana  e  cívica  de  um  Milton  Soares
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Campos. V. Exa., Governador Anastasia, vem se revelando um homem de Estado da
mais alta linhagem ao combinar o saber jurídico e acadêmico com a mais ampla visão
do processo político - em perfeita identidade, por sinal, com os valores que temos
defendido na Assembleia de Minas,  conforme suas palavras,  Sr.  Governador,  que
aqui  pronuncio:  “A  cidadania  só  se  efetiva  se  o  aparato  estatal  proporcionar
mecanismos de interlocução com a sociedade civil”.

Nobres pares, senhoras e senhores, reeleição não é nem deve ser jamais repetição
do já feito. Se hoje desfrutamos de um momento institucional em sintonia cada vez
mais fina com o povo mineiro, sendo poder e voz do cidadão, muito mais devemos
avançar  e  realizar  no  biênio  que  se  inicia.  Tornar  a  Assembleia  cada  vez  mais
humana, mais acessível, mais aberta à gente simples e humilde de nosso povo é
tarefa permanente de nossa missão institucional.

Fazer com que o Parlamento se torne fonte de inesgotável de dedicação aos mais
pobres,  aos  despossuídos,  aos  excluídos  de  toda  sorte,  é  missão  à  qual  nos
propusemos, e nela persistiremos. Levar a Assembleia aonde o povo está - na alusão
à  canção,  mas  sem  concessões  à  demagogia  fácil  -  é  decisão  tomada  com  a
interiorização das atividades parlamentares, que terá forte impulso neste biênio, com
a efetivação da Assembleia Regional, em 17 encontros regionais em todo o Estado de
Minas Gerais. Eles servirão para a prestação de contas de nossas atividades e para o
levantamento  de  questões  que  haverão  de  informar  e  instruir  nossa  agenda  de
trabalho.  Vamos,  em breve,  abrir  ao mais  amplo debate a questão da mobilidade
urbana, como direito do cidadão. Vamos dar, em seguida, novo impulso à luta pela
superação do analfabetismo, ainda alarmante em nosso Estado e no Brasil.

Nesta  verdadeira  cruzada de democratização do poder  legislativo,  temos,  como
farol  cívico  a  nos  iluminar,  o  ensinamento  solar  do  Presidente  Tancredo  Neves,
quando exortou: “Vamos à luta. Nela há lugar para todos os combatentes que não
perderam a fé, não desertaram do ideal e nem se acovardaram diante do sacrifício”.

Senhoras,  senhores,  nobres  colegas  do  Parlamento,  também  viveremos  neste
biênio  momentos  altos  do  esporte  mundial,  da  cultura  mineira,  da  democracia
brasileira. Aproxima-se a Copa do Mundo de 2014, que não se limitará aos jogos da
subsede de Belo Horizonte, pois vai interiorizar-se com os centros de treinamento das
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seleções, como já está acertado para o Vale do Aço, a Zona da Mata e o Triângulo
Mineiro, entre outras regiões que poderão ser escolhidas no decorrer deste ano.

No  âmbito  cultural,  celebraremos,  Governador  Anastasia,  neste  biênio,  o
bicentenário  de  nascimento  de  Antônio  Francisco  Lisboa,  o  Aleijadinho,  gênio  do
barroco mineiro  e  artista  universal.  No plano político,  queridos  Deputados,  com o
transcurso dos 25 anos da promulgação da Constituição Estadual, vamos comemorar,
sobretudo, o mais longo período de normalidade democrática que vive o Brasil desde
os  idos  da  República  Velha,  em  1930.  O  Parlamento  é  o  símbolo  maior  dessa
conquista democrática, pois aqui é o espaço da livre manifestação das vozes plurais
ou divergentes, das diferentes visões do processo político,  social  e econômico de
Minas e do País, visões que, na síntese dos contrários, convergem com grandeza na
busca do bem comum para o povo mineiro, do bem pelo bem mesmo, sem nenhum
interesse  subalterno.  Dessa  grandeza  nasce  a  nossa  unidade  na  diversidade
humana, política e partidária.

Na  travessia  histórica  em  que  navegamos  hoje,  nesta  instituição  nascida  em
31/1/1835, temos também presente a lição de outro mineiro inesquecível, o estadista
Juscelino Kubitschek de Oliveira, o eterno Presidente JK: “Somente a história pode
dar a um povo a consciência de si mesmo”.

Temos o dever de participar da construção dessa história, nela escrevendo que o
povo mineiro pôde encontrar na sua representação popular, neste Parlamento, seu
estuário  e  sua  confluência,  em  destino  irmão  e  convergente.  Esta,  a  nossa
responsabilidade irrevogável: agir para cumprir com esse grande desiderato, razão
maior  de  nosso mandato.  Aprendemos,  no  dinamismo do processo histórico,  que,
“após  escalarmos  uma alta  montanha,  tudo o  que descobrimos  é  que há  muitas
outras montanhas por escalar”, como dizia Nelson Mandela.

Povo querido de Minas Gerais, legitimamente representado pelas senhoras e pelos
senhores Deputados, sabemos pela história e pela experiência que Minas Gerais é o
encontro de todos os Brasis, em fronteira com o Nordeste brasileiro, de quem hauriu
muitos bens e conserva raízes permanentes; na trincheira com o Sul, na vertente de
São Paulo,  de quem herdamos o sonho e a obra pioneira dos bandeirantes;  nos
caminhos do mar com o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, em troca permanente dos
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laços de amizade; nos cerrados do Centro-Oeste rumo ao Norte; na irmandade com
Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, enriquecidos de sangue mineiro. Tais
são as divisas fronteiriças que unem Minas Gerais ao Brasil inteiro.

Quero também, ao  fim  dessa honrosa missão legislativa,  dizer  que espero  que
minha trajetória e a trajetória de todos nós sinalizem algo no tempo, mesmo que seja
fugaz clarão da lua, Governador Alberto, para as futuras gerações, para as crianças e
adolescentes. Sensibilizo-me e me encanto quando vejo um adolescente de 15 anos,
mesmo no período de férias escolares, não descansar em seu ideal de conviver e de
ouvir  as  pessoas simples e  humildes da  minha  amada  Ibirité,  exercitando,  desde
cedo, a lição cristã e a vocação de servir bem aos semelhantes. Agradeço a Deus a
alegria que me dá testemunhar o convívio do meu amado filho, Dinis Samuel, com
essas pessoas que compõem a minha história, a história da modesta família Pinheiro.

Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  acompanhando  nossas  atividades
parlamentares,  atenta e vigilantemente,  sempre estará presente o quarto poder,  a
imprensa, consagrada pelas liberdades democráticas no exercício da livre informação
e da crítica isenta e imparcial.

Querida  gente  mineira,  amigas  e  amigos  dos  vales  e  das  montanhas  que
serpenteiam  essas  terras  altas  da  liberdade,  guiados  pelos  valores  maiores  da
mineiridade, vamos continuar nesse biênio a luta para fazer da esperança dos que
nada têm a força de transformação do chão ressequido, para que ele possa florescer
em  terra  fértil  na  vida  de  todos  os  mineiros,  sobretudo  daqueles  que  moram na
fronteira do esquecimento, sobrevivendo nas ruas anônimas do desamparo. Lutar por
essa mudança constitui o mais nobre fim do exercício político e a realização maior de
nossa vida pública. Que Deus esteja sempre conosco! Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo Cant'art, que interpretará a

música “Canção da América”, de Milton Nascimento.
- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
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Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 5, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia:  (-  A ordem do dia anunciada é a publicada na edição de
5/2/2013.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2013

ATA
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/2/2013
Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363 e 364/2013 (encaminhando os vetos às Proposições de Lei nºs
21.425, 21.549 e 21.512, expedientes relativos ao  Regime Especial  de Tributação
concedido aos segmentos econômicos dos setores de indústrias alimentícia, naval e
de infraestrutura portuária e de higiene,  a Proposta de Emenda à Constituição nº
43/2013, o Projeto de Lei Complementar nº 34/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.685,
3.686, 3.687, 3.688, 3.689, 3.690 e 3.691/2013, respectivamente), do Governador do
Estado  -  Ofício  nº  9/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  3.692/2013),  do
Presidente do Tribunal de Justiça - Ofício nº 7/2013 (encaminhando o Projeto de Lei
nº  3.693/2013),  do  Procurador-Geral  de  Justiça  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 35/2013 - Projetos de
Lei nºs 3.694 a 3.735/2013 - Requerimentos nºs 4.199 a 4.215/2013 - Requerimentos
da Comissão de Participação Popular, da Deputada Liza Prado e do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações da Comissão de Direitos Humanos, do
Deputado Celinho do Sinttrocel  (2),  da Bancada do PDT e  dos  Deputados  Paulo
Guedes (4) e Ulysses Gomes - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério
Correia, Gustavo Corrêa, Paulo Guedes e Pompílio Canavez - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência (2) - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Discurso do Deputado João Leite;
questões  de  ordem -  Inexistência  de  quórum para  a  continuação dos trabalhos  -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon
Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana
Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -
Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Ivair
Nogueira  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
-  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo
Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h7min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da
reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte
correspondência:

“MENSAGEM Nº 350/2013*
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,



53
____________________________________________________________________________

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da
Constituição do Estado, decidi opor veto total, por inconstitucionalidade, à Proposição
de Lei nº 21.425, que assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual de
ensino o direito de não se submeter a exame de avaliação curricular nas situações
que menciona.

Razões do Veto
A iniciativa é de grande relevância.  Contudo,  a despeito da  nobre intenção que

envolve a proposição, entendemos que, ao assegurar ao aluno matriculado na rede
pública  estadual  de  ensino  dispensa  de  exame  de  avaliação  curricular  em  dias
considerados de guarda pela religião de que for adepto, a proposta revela-se ofensiva
ao inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado, visto ser privativa do Chefe do
Poder Executivo a competência para dispor sobre a organização e funcionamento da
Administração,  entre  a  qual  se  incluem  os  estabelecimentos  de  ensino  da  rede
pública estadual.

Com esse substrato, é forçoso concluir que a proposição, no particular, mostra-se
absolutamente incompatível com o princípio da separação dos Poderes, previsto no
art. 2º da Constituição da República, com correspondência no art. 6º da Constituição
do Estado.

Ainda não é tudo. A guarda sabática não constitui peculiaridade nem especificidade
observada  apenas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  muito  menos  consiste  em
característica exigida pelas singularidades da região ou da sociedade, da cultura, da
economia  ou  da clientela  local.  Trata-se,  na  realidade,  de  dogma professado por
determinadas religiões, que não estão circunscritas ao território mineiro.

Sendo assim, percebe-se que a imposição, aos estabelecimentos da rede pública
estadual de ensino, de buscar alternativas em dias e horários letivos regulares para
que os alunos que seguem esses dias de guarda possam cumprir as exigências da
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no que se refere à frequência
escolar, é matéria que exige tratamento uniforme em todo território nacional, não se
inserindo na competência suplementar dos Estados, prevista no § 2º do art. 24 da
Constituição  da  República.  Há,  portanto,  na  espécie,  invasão  de  competência
legislativa da União para dispor sobre normas gerais de educação, conforme previsto
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no  inciso  XXIV  do  art.  22  e  no  inciso  IX  do  art.  24,  ambos  da  Constituição  da
República.

Nesse sentido,  a jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  -  STF -,  na  Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.806/RS:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.830, de 16 de setembro de 2002, do
Estado do Rio Grande do Sul. Adequação das atividades do serviço público estadual
e  dos  estabelecimentos  de  ensino  públicos  e  privados  aos  dias  de  guarda  das
diferentes religiões professadas no Estado. Contrariedade aos arts. 22, XXIV; 61, §
1º,  II,  C;  84,  VI,  A;  e 207 da Constituição Federal.  No que toca à Administração
Pública estadual, o diploma impugnado padece de vício formal, uma vez que proposto
por membro da Assembleia Legislativa gaúcha, não observando a iniciativa privativa
do  Chefe  do  Executivo,  corolário  do  princípio  da  separação  de  poderes.  Já,  ao
estabelecer diretrizes para as entidades de ensino de primeiro e segundo graus, a lei
atacada  revela-se  contrária  ao  poder  de  disposição  do  Governador  do  Estado,
mediante decreto, sobre a organização e funcionamento de órgãos administrativos,
no  caso  das  escolas  públicas;  bem  como,  no  caso  das  particulares,  invade
competência legislativa privativa da União. Por fim, em relação às universidades, a
Lei estadual nº 11.830/2002 viola a autonomia constitucionalmente garantida a tais
organismos  educacionais.  Ação  julgada  procedente.”  (Supremo  Tribunal  Federal,
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.806/RS,  rel.  Min.  Ilmar  Galvão,  Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 27/6/2003).

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar a proposição em tela,
devolvendo-a ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 351/2013*
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  contrariedade  ao  interesse
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público,  à  Proposição  de  lei  nº  21.549,  que  regulamenta  a  oferta  do  serviço  de
"couvert" no Estado e dá outras providências.

Eis a redação do dispositivo a ser vetado:
“Art.  2º  -  O  fornecimento  do  serviço de  "couvert"  a  que se refere  o  art.  1º  fica

condicionado à solicitação prévia do consumidor, salvo se for gratuito, e será feito
mediante porção individualizada.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento do previsto no “caput” por parte dos
estabelecimentos, o consumidor fica desobrigado de pagar pelo serviço.”

Razões do Veto
A regulamentação da oferta de serviços do tipo "couvert" é de grande relevância. A

Proposição em análise reforça os princípios que norteiam as relações de consumo,
em especial o da transparência, ao impor a necessidade de veiculação de informação
clara e correta sobre o produto ou serviço, não somente ao longo da execução do
contrato,  mas  também  durante  a  oferta  e  publicidade.  Entretanto,  o  artigo  2º  da
Proposição de lei  “sub  examine”  pode  acabar  por  impedir  a  efetiva  aplicação da
norma ao determinar  que o  fornecimento  do "couvert"  seja feito  mediante porção
individualizada.

Entende-se  por  "couvert",  conforme  especificação  da  própria  Proposição,  o
“fornecimento  de  aperitivos  antes  da  refeição”.  E  a  obrigação  de  individualização
desses aperitivos, dada a própria natureza do "couvert", caracteriza norma tendente a
inviabilizar  sua prática  pelo  estabelecimento  fornecedor.  Vale  dizer,  é  inerente  ao
"couvert" a cultura do compartilhamento de pequenas porções de aperitivos por todos
aqueles  que  se  sentam  à  mesa  em  bares,  restaurantes  e  estabelecimentos
congêneres. Razão pela qual exigir, em lei, o fracionamento e individualização daquilo
que,  por  natureza,  é  fornecido  em  porções  reduzidas  para  o  compartilhamento,
configuraria ato normativo contrário e incompatível com as particularidades do objeto
da Proposição.

Além disso, a individualização poderia gerar, também, o incremento da necessidade
de insumos e de utensílios, ampliando os custos de produção, de higienização e os
decorrentes da depreciação dos referidos utensílios.

Motivos esses pelos quais entendo que o artigo ora vetado, caso sancionado fosse,
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poderia  levar  à  inviabilização  do  fornecimento  do  "couvert"  por  parte  dos
estabelecimentos descritos no artigo 1º da Proposição de lei, o que, inequivocamente,
não é a intenção da norma nela contida.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar o dispositivo acima
mencionado da Proposição de lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos
Membros da Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 352/2013*
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 21.512, que
altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  que  consolida  a  legislação
tributária do Estado de Minas Gerais, e as Leis nºs 14.699, de 6 de agosto de 2003,
14.941, de 29 de dezembro de 2003, 16.318, de 11 de agosto de 2006, 17.615, de 4
de julho de 2008, e 19.429, de 11 de janeiro de 2011, e dá outras providências.

Ouvida,  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  assim  se  manifestou  quanto  ao
dispositivo vetado:

O inciso VII do art. 4° da Lei n° 9.944, de 20 de setembro de 1989, acrescido pelo
art. 24 da proposição:

“Art. 4º - (...)
VII - o fornecimento de energia elétrica e de água e a prestação de serviços de

telefonia, consumidos ou prestados em imóveis de templos de qualquer culto.".
Razões do Veto

“Quanto a este dispositivo, cumpre esclarecer, preliminarmente, o alcance da norma
constitucional que veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto.

A alínea “b” do inciso VI e o § 4º, todos do art. 150 da Constituição da República,
assim dispõem:

“Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
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à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
b) templos de qualquer culto;
(...)
§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, compreendem somente

o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas.”.

Da leitura dos dispositivos transcritos,  verifica-se que a imunidade constitucional
refere-se apenas aos impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou os serviços
relacionados com as finalidades essenciais  dos templos,  não alcançando o ICMS,
imposto em relação ao qual os templos são apenas contribuintes indiretos.

Esse entendimento já foi externado pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -
por  ocasião  da  resposta  à  Consulta  de  Contribuintes  nº  049/2005,  na  qual  foi
esclarecido que a referida imunidade:

“não alcança as operações de circulação de mercadoria, inclusive energia elétrica,
e as prestações de serviços de telecomunicação, em que o contribuinte figure como
consumidor. O entendimento deste Estado é de que a imunidade em questão aplica-
se somente aos tributos que gravam diretamente o patrimônio, a renda ou os serviços
daquelas entidades, de forma que a interpretação daquele dispositivo não comporta
extensão.”.

Também na resposta à Consulta de Contribuintes nº 162/2009, ressaltou-se que:
“a Carta Republicana de 1988 manteve a mesma linha do Ordenamento anterior,

pelo  que  prevalece  a  classificação  dos  impostos  assentada  no  próprio  Código
Tributário Nacional - CTN, que inclui o ICMS no seu Capítulo IV (Impostos sobre a
Produção e a Circulação), não no seu Capítulo III (Impostos sobre o Patrimônio e a
Renda), ambos do Título III.

(...)
A imunidade  estabelecida  na  alínea  “c”,  inciso  VI,  do  art.  150  da  Constituição

Republicana de 1988 alcança tão somente os impostos que gravam diretamente o
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patrimônio,  a  renda  ou  os  serviços  daquelas  entidades.  A interpretação  daquele
dispositivo  não  comporta  extensão,  não  alcançando  o  ICMS.  Caso  contrário,  o
legislador constituinte teria estabelecido textualmente alcance maior para o mesmo,
referindo-se  a  outros  signos  econômicos  como,  por  exemplo,  a  circulação  de
mercadorias.”.

Releva  acrescentar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  3.421,  manifestou  o  mesmo  entendimento,  conforme  se
depreende do seguinte trecho do voto do Relator:

“Vem-nos da Constituição Federal, em termos de limitações ao poder de tributar,
norma de imunidade. Consoante o artigo 150, inciso VI, alínea “b”, os templos de
qualquer culto estão imunes a impostos. A teor do § 4º do citado artigo, a isenção
limita-se  ao  patrimônio,  à  renda  e  aos  serviços  relacionados  com  as  finalidades
essenciais  das entidades nela  mencionadas.  A toda evidência,  o preceito  versa a
situação do contribuinte de direito.”.

Portanto, é certo que a imunidade prevista na alínea “b” do inciso VI do art. 150 da
Constituição não alcança o ICMS incidente sobre os serviços prestados aos templos
de qualquer culto.

Em síntese, tanto no caso do fornecimento de energia elétrica quanto no caso da
prestação  do  serviço  de  comunicação,  os  contribuintes  de  direito  são  as
concessionárias  do  serviço  público,  sendo  os  templos  de  qualquer  culto  apenas
consumidores, motivo pelo qual não se aplica a imunidade tributária acima referida,
pois o consumidor final da operação ou prestação não é contribuinte do tributo.

Não  se  enquadrando  na  imunidade  do  imposto,  vem  a  Proposição  de  Lei  nº
21.512/2012  pretender  criar  hipótese  de  isenção  do  ICMS  para  os  templos  de
qualquer  culto no fornecimento  de  energia  elétrica  e  de  água e  na  prestação de
serviços de telefonia, consumidos ou prestados em imóveis daqueles templos.

Em sendo a isenção um benefício tributário do qual decorre renúncia de receita, sua
concessão deve observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do
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impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”.

Considerando-se  que  inexiste  medida  de  compensação  para  a  renúncia  fiscal
consubstanciada no artigo 24 da proposição de lei “sub examen”, verifica-se que tal
situação revela manifesta contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Igualmente está sendo descumprida a Lei Complementar Federal nº 24/1975, c/c a
alínea  “g”  do  inciso  XII  do  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  da  República,  que
estabelecem que os incentivos fiscais relativos ao ICMS só podem ser concedidos ou
revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal.

Inexistindo  convênio  aprovado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária
(CONFAZ) que agasalhe a isenção ora concedida pelo artigo 24 da Proposição de Lei
nº 21.512/2012, tal benefício fiscal se revela manifestamente inconstitucional.”.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar, por contrariedade
ao interesse público, o dispositivo acima transcrito constante da Proposição de Lei nº
21.512,  as  quais  ora  submeto  à  elevada  apreciação  dos  senhores  membros  da
Assembleia Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 353/2013*
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,



60
____________________________________________________________________________

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria alimentícia.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem
envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição
Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
(...)
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados";
A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:
a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
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benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de
exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa
deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito
Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
I - à redução de base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data".
Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras
unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no
preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com
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tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.
Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados de Pernambuco e Santa Catarina
benefícios fiscais instituídos respectivamente pela Lei nº 11.675, de 11 de outubro de
1999, e Lei nº 13.992, de 15 de fevereiro de 2007.

A Lei nº 11.675/99, instituída pelo Estado de Pernambuco, altera o Programa de
Desenvolvimento do Estado de Pernambuco -  PRODEPE que tem a finalidade de
atrair e fomentar investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista de
Pernambuco, mediante a concessão de incentivos fiscais.

Já  a  Lei  nº  13.992/07  do  Estado  de  Santa  Catarina  institui  o  Programa PRÓ-
EMPREGO com o objetivo  de  promover  o  incremento  da  geração de emprego e
renda  no  território  catarinense,  por  meio  de  tratamento  tributário  diferenciado  a
empreendimentos considerados de relevante interesse socioeconômico situados em
território catarinense.

As vantagens proporcionadas às empresas industriais e comerciais estabelecidas
naqueles  Estados  são  operacionalizadas  mediante  a  concessão,  dentre  outros
benefícios, de crédito presumido incidente sobre o saldo devedor do ICMS, apurado
em cada período fiscal, e de diferimento do pagamento do ICMS incidente na entrada
de mercadorias importadas para comercialização.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas
unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o
recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos
estabelecimentos industriais mineiros.
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As  empresas  mineiras  sofrem  reflexos  imediatos,  tais  como:  cancelamentos  de
pedidos,  devoluções  de  mercadorias,  diminuição  do  fluxo  de  caixa,  atraso  no
pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto no mercado,
dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos e também reflexos sociais
negativos imediatos, como a demissão de funcionários e a diminuição do número de
empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº. 24, de 7 de
janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio
da  não-discriminação  tributária  em  razão  da  procedência  ou  do  destino  da
mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa
do  Brasil,  resultando  em  concorrência  desfavorável  à  indústria  estabelecida  no
Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os efeitos econômicos e sociais  negativos para o Estado e principalmente para a
região onde estão localizados os contribuintes mineiros, pois o desequilíbrio causado
pela  competição desleal  poderá ser  socialmente  arrasador  se não forem tomadas
medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação do número
de empregos e renda e consequentemente da arrecadação de ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como a geração de novos empregos;

Consideramos urgente a concessão de Regime Especial de Tributação (RET) para
as  indústrias  do  setor  de  Alimentos  que  comprovadamente  estiverem  sendo
prejudicadas em sua competitividade pelos benefícios concedidos por outros Estados,
conforme já mencionado, com fulcro no artigo 225 da Lei nº 6763, de 26 de dezembro
de 1975, como forma de evitar a piora deste cenário, que poderia levar à realização
de prejuízos e consequentemente redução da produção e demissão de empregados
em Minas Gerais.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
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atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6763/75,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das indústrias mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RET), até então concedidos, conforme previsto
no § 6º do referido diploma legal.

Mariana Capanema Álvares Fernandes, Assessoria SUTRI - Vanessa Terezinha D
Aquino Filardi, Assessoria SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Gladstone Almeida Bartolozzi, Diretor da Superintendência de Tributação.

RETs Setor Indústrias de Higiene e Alimentos
* - O quadro contendo o regime especial de tributação das Indústrias de Higiene e

Alimentos foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.
-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 354/2013*
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  indústria  naval  e  de
infraestrutura portuária.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem
envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição
Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
(...)
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados;”.
A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:
a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de
exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa
deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito
Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
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mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
I - à redução de base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.”.
Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras
unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no
preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com
tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as
empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado de São Paulo benefícios fiscais para o
desenvolvimento  do setor da Indústria  Naval  e de  infraestrutura portuária  daquela
unidade da Federação, instituído pelo Decreto nº 48.115, de 26 de setembro de 2003.
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As  vantagens  proporcionadas  pela  citada  legislação  às  indústrias  paulistas  são
operacionalizadas por meio de concessão de isenção do ICMS no fornecimento de
mercadorias  destinadas  à  construção,  conservação,  modernização  e  reparo  de
embarcações  utilizadas  na  prestação  de  transporte  aquaviário  de  cargas,  pré-
registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), na navegação de
cabotagem e de interior,  no apoio “offshore”, no apoio de serviços portuários e no
comércio  externo  e  interno,  resultam  em  concorrência  desfavorável  à  indústria
estabelecida neste Estado, que não consegue competitividade de preços para realizar
vendas destinadas aos estaleiros.

A  utilização  de  tais  benefícios  fiscais  como  instrumento  de  política  tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas
unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o
recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos
estabelecimentos industriais mineiros.

As  empresas  mineiras  sofrem  reflexos  imediatos,  tais  como:  cancelamentos  de
pedidos,  devoluções  de  mercadorias,  diminuição  do  fluxo  de  caixa,  atraso  no
pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto no mercado,
dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos e também reflexos sociais
negativos imediatos, como a demissão de funcionários e a diminuição do número de
empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº. 24, de 7 de
janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio
da  não-discriminação  tributária  em  razão  da  procedência  ou  do  destino  da
mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa
do  Brasil,  resultando  em  concorrência  desfavorável  à  indústria  estabelecida  no
Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os efeitos econômicos e sociais  negativos para o Estado e principalmente para a
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região onde estão localizados os contribuintes mineiros, pois o desequilíbrio causado
pela  competição desleal  poderá ser  socialmente  arrasador  se não forem tomadas
medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação do número
de empregos e renda e consequentemente da arrecadação de ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno,  bem  como  a  geração  de  novos  empregos,  consideramos  urgente  a
concessão de Regime Especial de Tributação (RET) para as indústrias do setor da
Indústria Naval e de infraestrutura portuária e que comprovadamente estiverem sendo
prejudicadas em sua competitividade pelos benefícios concedidos por outros Estados,
conforme já mencionado, com fulcro no artigo 225 da Lei nº 6763, de 26 de dezembro
de 1975, como forma de evitar a piora deste cenário, que poderia levar à realização
de prejuízos e consequentemente redução da produção e demissão de empregados
em Minas Gerais.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6763/75,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das indústrias mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RET), até então concedidos, conforme previsto
no § 6º do referido diploma legal.

Vanessa Terezinha D Aquino Filardi, Assessoria SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Gladstone Almeida Bartolozzi, Diretor da Superintendência de Tributação.

RETs Setor Indústria Naval
*  -  O  quadro  contendo  o  regime  especial  de  tributação  da  Indústria  Naval  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.
-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 355/2013*
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2013.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de higiene.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem
envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição
Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
(...)
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados";
A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:
a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
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concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de
exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa
deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito
Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
I - à redução de base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data".
Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras
unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no
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preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com
tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as
empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados de Pernambuco e Santa Catarina
benefícios fiscais instituídos respectivamente pela Lei nº 11.675, de 11 de outubro de
1999, e Lei nº 13.992, de 15 de fevereiro de 2007.

A Lei nº 11.675/99, instituída pelo Estado de Pernambuco, altera o Programa de
Desenvolvimento do Estado de Pernambuco -  PRODEPE que tem a finalidade de
atrair e fomentar investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista de
Pernambuco, mediante a concessão de incentivos fiscais.

Já a  Lei  nº  13.992/07,  do Estado de Santa Catarina,  institui  o  Programa PRÓ-
EMPREGO com o objetivo  de  promover  o  incremento  da  geração de emprego e
renda  no  território  catarinense,  por  meio  de  tratamento  tributário  diferenciado  a
empreendimentos considerados de relevante interesse socioeconômico situados em
território catarinense.

As vantagens proporcionadas às empresas industriais e comerciais estabelecidas
naqueles  Estados  são  operacionalizadas  mediante  a  concessão,  dentre  outros
benefícios, de crédito presumido incidente sobre o saldo devedor do ICMS, apurado
em cada período fiscal, e de diferimento do pagamento do ICMS incidente na entrada
de mercadorias importadas para comercialização.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas
unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o
recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos
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estabelecimentos industriais mineiros.
As  empresas  mineiras  sofrem  reflexos  imediatos,  tais  como:  cancelamentos  de

pedidos,  devoluções  de  mercadorias,  diminuição  do  fluxo  de  caixa,  atraso  no
pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto no mercado,
dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos e também reflexos sociais
negativos imediatos, como a demissão de funcionários e a diminuição do número de
empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de
janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio
da  não-discriminação  tributária  em  razão  da  procedência  ou  do  destino  da
mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa
do  Brasil,  resultando  em  concorrência  desfavorável  à  indústria  estabelecida  no
Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os efeitos econômicos e sociais  negativos para o Estado e principalmente para a
região onde estão localizados os contribuintes mineiros, pois o desequilíbrio causado
pela  competição desleal  poderá ser  socialmente  arrasador  se não forem tomadas
medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação do número
de empregos e renda e consequentemente da arrecadação de ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como a geração de novos empregos;

Consideramos urgente a concessão de Regime Especial de Tributação (RET) para
as  indústrias  do  setor  de  Higiene  que  comprovadamente  estiverem  sendo
prejudicadas em sua competitividade pelos benefícios concedidos por outros Estados,
conforme  já  mencionado,  com  fulcro  no  artigo  225  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de
dezembro de 1975, como forma de evitar a piora deste cenário, que poderia levar à
realização de prejuízos e consequentemente redução da produção e demissão de
empregados em Minas Gerais.
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Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das indústrias mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RET), até então concedidos, conforme previsto
no § 6º do referido diploma legal.

Mariana Capanema Álvares Fernandes, Assessoria SUTRI - Vanessa Terezinha D
Aquino Filardi, Assessoria SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Gladstone Almeida Bartolozzi, Diretor da Superintendência de Tributação.

RETs Setor Indústrias de Higiene e Alimentos
* - O quadro contendo o regime especial de tributação das Indústrias de Higiene e

Alimentos foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.
-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 356/2013*
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa egrégia Assembleia, a inclusa proposta de emenda à Constituição
do Estado, por meio da qual se propõe acrescentar a alínea “c” ao inciso XXXIV de
seu art. 62 e dar nova redação ao inciso III do § 7º de seu art. 247, acrescentando ao
mesmo artigo os §§ 10, 11 e 12.

A proposta de emenda constitucional tem por finalidade excepcionar, em hipótese
específica, um dos requisitos hoje vigentes para a alienação e a concessão de terras
públicas.

Vale dizer, a Constituição do Estado estabelece vedação expressa, em seu artigo
247, § 7º, III, à alienação e à concessão de terras públicas aos proprietários de mais
de duzentos e cinquenta hectares. Fato esse, consoante estudos e avaliação dos
órgãos e entidades estaduais competentes para coordenar a elaboração do plano de
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aproveitamento e destinação de terras públicas, que impõe restrição ao acesso de
investidores ao programa de desenvolvimento econômico daquelas glebas.

Em virtude da existência de grandes glebas devolutas no Estado de Minas Gerais
que,  tecnicamente,  podem  ser  classificadas  como impróprias  ao  desenvolvimento
agrícola e à execução da reforma agrária,  conforme o plano nacional  de reforma
agrária e o programa de regularização fundiária,  a inclusa proposta de emenda à
Constituição  prevê  a  possibilidade  de  destinação  dessas  glebas  para  outros  fins
desenvolvimentistas.  Condicionando  a  alienação  ou  a  concessão  dessas  terras
públicas à prévia declaração de impropriedade pelos órgãos públicos competentes.

Assinalo que a proposição que ora se apresenta a essa egrégia Casa reveste-se de
inequívoco interesse público, pois alia o desenvolvimento do Estado ao princípio da
função social da propriedade, e, em especial, ao princípio da função social das terras
dominicais  e  devolutas.  Essas  terras,  caracterizadas  como  bens  patrimoniais
disponíveis do Estado e impróprias à destinação constitucional primeva, poderão se
prestar  ao  desenvolvimento  econômico  estadual,  desde  que  respeitado  o  Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Ressalto, ademais, que a restrição que se busca excepcionar não reflete antinomia
na Constituição da República, cujo § 1º do art. 188 apenas condiciona a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, a
qualquer  título,  à  prévia  manifestação do Congresso  Nacional.  Do mesmo modo,
Estados outros da Federação, que possuem realidade semelhante à do Estado de
Minas  Gerais,  tampouco  preveem  regra  que  contenha  a  restrição  em  suas
Constituições, dentre os quais são apontados os Estados do Paraná e de São Paulo.

Ao  fim,  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  prevê  a  futura  criação  de fundo
destinado ao financiamento das políticas agrícolas e de reforma agrária estadual, em
consonância com o Plano de Reforma Agrária Nacional e o PMDI.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  propor  a  presente
proposta de emenda à Constituição, que, caso acolhida, significará marco relevante
na promoção das políticas agrárias e agrícolas do Estado de Minas Gerais.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 43/2013
Acrescenta a alínea “c” ao inciso XXXIV do art. 62 e dá nova redação ao art. 247 da

Constituição do Estado.
Art. 1º - O inciso XXXIV do art. 62 fica acrescido da seguinte alínea “c”:
“Art. 62 - (...)
XXXIV - (...)
c) a alienação ou a concessão, a qualquer título, a pessoa natural ou jurídica, ainda

que por interposta pessoa, de terras públicas com área de até 2.500ha (dois mil e
quinhentos hectares);”.

Art. 2º - O art. 247 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 247 - (...)
§ 7º - (...)
III - a proprietário de mais de duzentos e cinquenta hectares, ressalvado o disposto

no § 10.
(...)
§  10 -  Em área que os órgãos competentes da União e do  Estado declararem

imprópria  para  fins  de  reforma  agrária  ou  de  atividade  agrícola,  e  que  seja
dispensável  à  proteção  de  ecossistemas  naturais,  é  permitida  a  alienação  ou
concessão de terra pública e devoluta rural para o desenvolvimento socioeconômico
do Estado, desde que observadas as diretrizes do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI.

§ 11 -  A lei  criará o Fundo de Reforma Agrária e  Política  Agrícola,  destinado a
financiar o plano de reforma agrária estadual e as políticas agrícolas, em consonância
com o Plano de Reforma Agrária Nacional e o PMDI.

§ 12 -  Após a titulação ou a concessão de terras  devolutas  será permitido  aos
beneficiários,  com vista  ao  que dispõe o  inciso  V do §  1º  deste  artigo,  constituir
cooperativas  para  a  exploração  comercial  da  atividade  agrícola,  pastoril,  ou  de
reflorestamento,  mesmo  que  a  soma  de  áreas  tituladas  ou  concedidas  sejam
superiores aos limites constitucionais.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
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201 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 357/2013*
Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação  dessa  nobre  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  complementar  que
dispõe sobre a incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP,
de que trata a Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, ao vencimento do cargo de
Procurador do Estado e dá outras providências.

A referida  Gratificação  foi  instituída  com  o  intuito  de  equalizar  os  valores  dos
honorários de sucumbência a que fazem jus, por lei, os Procuradores do Estado da
carreira da Advocacia Pública do Estado.

O  projeto  de  lei  complementar  que  ora  se  propõe  tem  por  objetivo  incorporar
parcelas dessa Gratificação, de modo gradual, ao vencimento do cargo de Procurador
do Estado, reduzindo, na mesma proporção, o valor máximo da Gratificação a ser
paga a esses mesmos servidores.

Anoto que o pleito ora formalizado trata de questão de interesse público, tendo por
fundamento  primeiro  o  fortalecimento  da  Advocacia  Pública  mineira,  intento  esse
inequivocamente  alcançado  através  da  valorização  da  laboriosa  classe  dos
Procuradores do Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto
de lei complementar.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2013
Incorpora  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade  -  GCP  -

instituída pela Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, pelo valor da GCP vigente no
ano de 2012, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam incorporadas ao vencimento básico dos cargos de Procurador do
Estado  de  que  trata  a  Lei  Complementar  nº  81,  de  10  de  agosto  de  2004,  as
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seguintes parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - instituída
pela Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, pelo valor máximo da referida gratificação
fixada para o ano de 2012, calculada na forma do disposto no art. 7º da Lei nº 19.987,
de 28 de dezembro de 2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1º de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos
e sessenta e seis por cento), no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

II - em 1º de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor
de R$3.000,00 (três mil reais);

III - em 1º de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por
cento), no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Parágrafo  único  -  O  percentual  residual  da  GCP,  em  seu  valor  atualizado,
continuará a ser pago nos termos da Lei nº 18.017, de 2009, calculado sobre o valor
máximo da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011.

Art.  2º  -  Ficam  incorporadas  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  Advogado
Autárquico de que trata a Lei Complementar nº 81, de 2004, as seguintes parcelas da
GCP, pelo valor máximo da referida gratificação fixada para o ano de 2012, calculada
na forma do disposto no art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011, nos seguintes percentuais
e respectivos valores:

I - em 1º de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos
e sessenta e seis por cento), no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

II - em 1º de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor
de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

III - em 1º de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por
cento), no valor de R$2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

Parágrafo  único  -  O  percentual  residual  da  GCP,  em  seu  valor  atualizado,
continuará a ser pago nos termos da Lei nº 18.017, de 2009, calculado sobre o valor
máximo da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011.

Art.  3º - A partir  de 1º de maio de 2013 o vencimento dos seguintes cargos de
provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado corresponderá:

I - cargos de Procurador-Chefe, de Corregedor e de Advogado Regional do Estado,
ao vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “D”;
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II - cargos de Corregedor Auxiliar e de Advogado Regional Adjunto do Estado, ao
vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “A”.

Parágrafo único - A partir de 1º de maio de 2013 ficam extintas as Gratificações de
Função previstas no “caput” do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto
de 1993, no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42 da Lei Complementar nº
35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 4º - A partir de 1º de maio de 2013, o Valor da Função Gratificada de Direção e
Assessoramento Superior - DAS, de que trata o art. 5º da Lei nº 18.017, de 2009,
corresponderá a 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo de Procurador do
Estado Nível I, Grau “A”.

Art. 5º - partir de 1º de janeiro de 2013, a verba indenizatória de serviço fora do
Estado, de que trata a Lei nº 15.969, de 10 de janeiro de 2006, equivalerá a 2.015
UFEMGs (duas mil e quinze Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - A verba de que trata o “caput” deste artigo não constitui base de
cálculo  para  qualquer  adicional  e não integra a remuneração do beneficiário  para
qualquer efeito.

Art. 6º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 358/2013*

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, Projeto de lei que dispõe sobre medidas relativas à Copa das
Confederações  FIFA de  2013  e  a  Copa  do  Mundo  FIFA de  2014  e  dá  outras
providências.

Tal iniciativa visa garantir o cumprimento dos compromissos firmados junto à FIFA
no  âmbito  do  Stadium  Agreement,  acordo  que  estabelece  as  diretrizes  e  os
compromissos relacionados ao estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão, que
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irá sediar os jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de
2014.  Dentre  os  compromissos  firmados,  tem-se  o  de  outorgar  à  FIFA,  com
exclusividade, os direitos de mídia e "marketing" e os de comercializar e distribuir
produtos de consumo, dentre eles comidas e bebidas no interior do estádio.

Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do Projeto, faço
anexar a Exposição de Motivos do Secretário de Estado Extraordinário da Copa do
Mundo,  responsável  pela  coordenação  da  integração  das  ações  governamentais
voltadas para o suporte aos eventos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa
do Mundo de 2014.

Por fim, anoto que os tratamentos tributários relacionados às competições serão
disciplinados em legislação específica, conforme sugestão feita pela Secretaria de
Estado de Fazenda por meio da Nota Técnica anexa.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Em maio de 2007, o Governo Brasileiro endossando a proposta da Confederação

Brasileira de Futebol de sediar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Na oportunidade, com a candidatura do País, o Presidente da República Federativa

do Brasil encaminhou ao Presidente da FIFA, Sr. Joseph S. Blatter uma Carta na qual
afirmava que:

“(...) c) todas as garantias emitidas pelos órgãos do Governo brasileiro à FIFA com
relação à proposta submetida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para
sediar as competições são válidas, bem como foram assinadas incondicionalmente
pelas autoridades governamentais que possuem a competência para firmá-las; e

d) o Governo Federal se compromete perante a FIFA a adotar todas as medidas e,
caso  seja  necessário  e  de  acordo  com  a  Constituição,  aprovar  ou  solicitar  ao
Congresso Nacional, às autoridades estaduais ou municipais que aprovem todas as
leis,  decretos,  portarias  ou  regulamentos  nacionais,  estaduais  ou  municipais  que
possam  ser  necessários  para  assegurar  o  cumprimento  de  todas  as  garantias
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governamentais emitidas pelos órgãos do Governo brasileiro à FIFA, para, dentro do
possível, permitir o sucesso das competições. (...)”

Em 30 de outubro de 2007,  o Comitê Executivo  da Federação Internacional  de
Futebol (FIFA) nomeou o Brasil como anfitrião da Copa do Mundo 2014.

Aos 31 de maio de 2009, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou
Belo Horizonte como uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, juntamente
com outras 11 capitais brasileiras.

Como forma de oficializar  a  disponibilização  do  estádio  Governador  Magalhães
Pinto - Mineirão para sediar jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do
Mundo de 2014, o Governador do Estado firmou com a FIFA, o Stadium Agreement,
Acordo que estabelece as diretrizes e os compromissos relacionados ao estádio.

Dentre os compromissos firmados pelo Governo do Estado estão a de outorgar à
FIFA,  exclusivamente,  os  direitos  de  mídia e  "marketing" e  os  de  comercializar  e
distribuir produtos de consumo, dentre eles comidas e bebidas no interior do estádio.

Em janeiro de 2011, dado o início de novo Governo, foi promovida, pelo Chefe do
Executivo,  uma  recomposição  da  estrutura  orgânica  do  Estado.  Tal  medida  foi
viabilizada através da edição das Leis Delegadas nºs 179 e 180, de 2011.

A Lei Delegada nº 179, de 2011 estabeleceu em seu art. 7º que:
“Art.  7º Fica criado o cargo de Secretário  de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo, com as atribuições definidas em lei.
§ 1º Fica criado o Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário a que se refere

o "caput", no âmbito da Governadoria do Estado. (...)”
Para definição das competências e finalidades do Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário da Copa do Mundo, a Lei Delegada nº 180, de 2011, previu em sua
Seção IV, “in verbis”:

“Art. 55 O Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo tem
por  finalidade  coordenar  a  integração  das  ações  governamentais  visando  à
modernização  da  infraestrutura  logística  do  Estado,  voltada  para  o  suporte  aos
eventos da Copa do Mundo de 2014, ao fluxo de negócios e à dinâmica dos setores
envolvidos nesses eventos, competindo-lhe:

I - realizar o acompanhamento e a gestão do complexo Mineirão- Mineirinho até a
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realização da Copa do Mundo de 2014;
II - realizar o monitoramento das obras de modernização do Estádio Independência

e  administrá-lo  durante  sua cessão para  o  Estado,  até  a  realização da  Copa do
Mundo de 2014;

III - realizar ações para a promoção das localidades com potencial para sediar os
Centros de Treinamento de Seleções;

IV - articular-se com as Secretarias de Estado de Transportes e Obras Públicas, de
Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no
âmbito  das  respectivas  competências,  visando  à  promoção  e  modernização  dos
aeroportos que atendem aos Centros de Treinamento de Seleções, especialmente do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves;

V - promover eventos e ações de "marketing" e divulgação para a realização da
Copa  do  Mundo  de  2014,  em  articulação  com  a  Subsecretaria  de  Comunicação
Social;

VI - atuar em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e dos demais Municípios
envolvidos na realização dos eventos para a execução, o monitoramento, o controle e
a avaliação do planejamento estratégico integrado para a Copa do Mundo de 2014,
especialmente  nas  ações  dos  grupos  temáticos  de  mobilidade,  turismo  e  rede
hoteleira; e

VII - exercer atividades correlatas.
(...)
Art. 57 Fica transferida para o Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário da

Copa do Mundo a execução dos contratos, dos acordos e de outras modalidades de
ajustes celebrados no âmbito do Projeto Estruturador Copa do Mundo 2014 até a data
da publicação desta  Lei  Delegada,  procedidas as  adequações,  as  ratificações,  as
renovações ou o apostilamento, se for o caso.

Parágrafo único. Compete ao Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário da
Copa do Mundo o monitoramento e o acompanhamento da execução e da prestação
de contas dos contratos, dos acordos e de outras modalidades de ajustes referidos no
"caput". (...)”.

A criação do Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo,
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não obstante as finalidades suprarrelacionadas, tem como objetivo dar continuidade
aos trabalhos realizados pelo Núcleo de Gestão do Projeto Copa das Confederações
de 2013 e Copa do Mundo de 2014, instituído pelo Decreto nº 45.112, de 2 de junho
de 2009, bem como aos projetos desenvolvidos no âmbito do Projeto Estruturador
“Copa do Mundo 2014”, incluído na Carta de Projetos do Estado, por meio do Decreto
nº 45.383, de 31 de maio de 2010.

Instituído  pelo  Anexo III  da  Lei  nº  18.694,  de  4  de  janeiro  de  2010,  o  Projeto
Estruturador “Copa do Mundo 2014”, desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, tem como objetivo “organizar com excelência os eventos
da Fifa (Copa das Confederações e Copa do Mundo) e a infraestrutura para esses
eventos, de forma a deixar um legado para Minas Gerais, orientando-se por padrões
internacionais de qualidade e por princípios de sustentabilidade socioambiental”.

Em junho de 2012,  a  Presidente  da  República  sancionou  a  Lei  nº  12.663,  que
dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa do
Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que serão realizadas no
Brasil; altera as Leis nºs 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de
2003; e estabelece concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores
das seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970.

Em  7  de  agosto  de  2012,  em  regulamentação  à  Lei  nº  12.663,  de  2012,  foi
publicado o Decreto nº 7.783.

O objetivo primordial da aprovação do projeto de lei que dispõe sobre as medidas
relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e a Copa do Mundo FIFA de 2014,
e  dá  outras  providências,  é  disciplinar  a  matéria  em  virtude  dos  compromissos
firmados pelo Estado no âmbito do Stadium Agreement.

Para  tanto,  foi  enviado  em  18  de  julho  de  2012,  pelo  Secretário  Executivo  do
Ministério  do  Esporte,  o  ofício-circular  nº  11/2012/SE-ME  que,  reportando  à
deliberação da reunião do Comitê de Responsabilidade, realizada no dia 10 de julho
deste ano,  encaminha minuta do projeto de lei  que ora se submete à apreciação
(documento anexo).

Impende ressaltar que a aprovação da matéria apresenta-se urgente, uma vez que
na  referida  reunião  foi  comunicado  pela  FIFA  que  a  previsão  para  início  da
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comercialização  dos  ingressos  é  novembro  de  2012,  sendo  necessária  a
regulamentação de questões relacionadas ao tema.

Outrossim,  o  projeto de lei  retrata temas  que demandarão a suspensão de leis
estaduais em vigor. Na oportunidade, foi realizado por este Gabinete uma pesquisa
comparativa (que acompanha esta Exposição) das disposições da Lei Geral da Copa,
da minuta em epígrafe e da legislação estadual atinente.

Como o dever deste Gabinete Extraordinário é a coordenação da integração das
ações governamentais voltada para o suporte aos eventos da Copa do Mundo de
2014 e, considerando que para a realização dos eventos Copa das Confederações de
2013  e  Copa  do  Mundo  de  2014  faz-se  imperioso  o  atendimento  das  garantias
firmadas  pelo  Governo Federal  e  dos compromissos assumidos pelo  Governo do
Estado, evidencia-se, portanto, a relevância e urgência da matéria em questão.

Belo Horizonte/MG, 12 de setembro de 2012.
Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de

Investimentos, respondendo pelas funções de Secretário de Estado Extraordinário da
Copa do Mundo.

ANEXO II
(a que se refere o inciso II do § 4º do art. 29 do Decreto nº45.786, de 30 de novembro

de 2011)
O encaminhamento à ATL da justificação da proposição de que trata o inciso II do §

4º  do  art.  29  deverá,  necessariamente,  conter  o  formulário  abaixo  devidamente
preenchido e assinado.

Formulário da Justificação da proposição

Identificação do ato normativo e ementa: 
Projeto de Lei que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, e dá outras providências.

Legislação que disciplina a matéria: Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012, e
Decreto Federal nº 7.783, de 7 de agosto de 2012.

Síntese do problema ou situação que justifica a demanda pelo ato normativo (breve
descrição contextualizada): 
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A edição do projeto de lei em epígrafe trata-se de demanda da Fédération
Internationale de Football Association - FIFA face à escolha do Estado de Minas
Gerais (Mineirão) para sediar a Copa das Confederações FIFA de 2013 e a Copa do
Mundo FIFA de 2014. Outrossim, o normativo abrange temas objeto de Acordo
(Stadium Agreement) firmado entre o Estado de Minas Gerais e a FIFA.

Há alternativas que atendam à demanda, que não seja a edição do ato normativo?
Quais?
Não existem alternativas para atendimento da demanda.

Há projetos de lei em tramitação na ALMG com conteúdo atinente à matéria? Caso
exista, citá-los e fazer juntar as manifestações já existentes.
Sim.
Projetos de Lei:

1) 1145/2000 - Altera a Lei nº 12.186, de 1996, acrescentando a seu art. 1º o
inciso IV e o § 5º

2) 310/2007 - Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas
dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta e
indireta do Estado e disciplina o transporte de passageiros nos dias de
jogos (desarquivado - recebeu o nº 537/2011)

3) 2617/2008 - Dispõe sobre a fiscalização da venda de ingressos de eventos
artísticos, culturais e desportivos por cambista no âmbito do Estado de
Minas Gerais

4) 3658/2009 - Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no
acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de
Minas Gerais, em todas as competições esportivas que se realizarem.
(desarquivado)

5) 17/2011 - Institui a cobrança de meia entrada em estabelecimentos
culturais, de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais.

6) 346/2011 - Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no
acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado, em
todas as competições esportivas que se realizarem. 
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7) 427/2011 - Dispõe sobre a fiscalização da venda de ingressos de eventos
artísticos, culturais e desportivos por cambista no âmbito do Estado de
Minas Gerais (ordem do dia em Plenário)

8) 483/2011 - Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas
dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta e
indireta do Estado nos dias de jogos (aguardando parecer da Comissão de
Constituição e Justiça)

9) 537/2011 - Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas
dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta e
indireta do Estado e disciplina o transporte de passageiros nos dias de
jogos. (anexado ao PL 483/2011 - em tramitação)

10) 567/2011 - Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no
acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de
Minas Gerais, em todas as competições esportivas que se realizarem
(anexado ao PL 346/2011)

11) 854/2011 - Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no
acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de
Minas Gerais, em todas as competições esportivas que se realizarem
(anexado ao PL 346/2011)

12) 1763/2011 - Estabelece a cota de 10% (dez por cento) dos ingressos a
serem vendidos para todos os jogos de futebol a serem realizados no
Estado para as famílias que têm renda familiar de até um salário mínimo
(aguardando parecer da Comissão de Constituição e Justiça)

13) 2216/2011 - Estabelece normas para a venda de ingressos para evento
artístico, cultural ou desportivo realizado no Estado e dá outras
providências (anexado ao PL 427/2011 - em tramitação)

14) 2596/2011 - Altera a Lei 11052, de 24 de março de 1993, que institui meia-
entrada para estudantes em locais que menciona e dá outras providências

15) 2978/2012 - Dispõe sobre a proibição de bebidas alcoólicas nos locais que
especifica e dá outras providências (ordem do dia em Plenário)

16) 3208/2012 - Dispõe sobre o tempo máximo de espera para a venda de
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ingressos em eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer realizados
no Estado (aguardando parecer da Comissão de Constituição e Justiça)

17) 3044/2012 - Estabelece normas para a realização no Estado da Copa das
Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014

18) 3243/2012 - Estabelece tempo máximo de espera para a venda de
ingressos em eventos culturais, artísticos, religiosos, esportivos e de lazer
realizados no Estado (anexado ao PL 3208/2012 - em tramitação)

Aponte os objetivos visados e em que medida o ato normativo poderá resultar na
sua concretização. 
A edição do ato normativo visa atender à demanda da Fédération Internationale de
Football Association - FIFA e do Acordo (Stadium Agreement) firmado entre o
Estado de Minas Gerais e a referida Federação. Tal medida proporcionará a
utilização do estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão durante a Copa das
Confederações FIFA de 2013™ e a Copa do Mundo FIFA de 2014™.

Especificar as despesas decorrentes do ato normativo e a respectiva dotação
orçamentária. 
A edição do ato normativo não implicará em despesas.

O ato normativo versa sobre matérias afetas a outras Secretarias de Estado e
Órgãos de equivalente hierarquia da estrutura do Poder Executivo?
Sim
Quais?
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE; Secretaria de Estado
de Esporte e da Juventude - SEEJ; Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV; Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão - SEPLAG; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD; Secretaria de Estado de Cultura - SEC.

Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de
Investimentos, respondendo pelas funções de Secretário de Estado Extraordinário da
Copa do Mundo.
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NOTA
TÉCNICA

UNIDADE ADMINISTRATIVA
EMITENTE

PAGINA

ASSESSORIA JURÍDICA / SEF 1

Nº 1539/ 2012
DATA
  30/08/2012

 REFERÊNCIA:

Interessado: Secretaria Geral da Governadoria
Assunto: Projeto de Lei que dispõe sobre as medidas relativas às Competições
FIFA

 CONTEÚDO

Esta Assessoria Jurídica solicitou a manifestação da Subsecretaria do Tesouro
Estadual - STE/SEF e da Subsecretaria da Receita Estadual - SRE/SEF acerca do
Projeto de Lei que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e Copa do Mundo FIFA de 2014 (minuta anexa).

Segundo a STE, as disposições do PL apresentado não impactam nas
atribuições que lhe competem.

Já a SRE ressaltou que o art. 3º do Projeto de Lei traz implicações e impactos
relativamente aos tratamentos tributários previstos na legislação tributária estadual,
considerando que o dispositivo atinge operações relativas à circulação de
mercadorias e as prestações de serviço de comunicação, hipóteses de incidência
do ICMS:

“Art. 3º Não se aplicam às Competições as normas estaduais que disponham
sobre distribuição, venda, publicidade, propaganda ou comércio de alimentos e
bebidas no interior dos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações e
principais vias de acesso, inclusive as que restrinjam o consumo de bebidas
alcoólicas, salvo as proibições destinadas a pessoas menores de dezoito anos.”

Ademais, o tratamento tributário relativo às operações e prestações
relacionadas com a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa
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2014 estão disciplinados no Convênio ICMS 142, de 16 de dezembro de 2011, que
concede isenção e suspensão do ICMS nas operações e prestações relacionadas
com a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, e dá
outras providências.

O Convênio ICMS 142/2011 tem caráter normativo, impositivo e autoaplicável.

Cumpre ressaltar que o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República
recepcionou a Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975, que determina
expressamente que a concessão de quaisquer incentivos ou favores fiscais ou
financeiros fiscais, concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus, dependerá sempre de decisão
unânime dos Estados representados em fórum competente, o Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ:

“Art. 155. (...)

(...)

§ 2º

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
(...)”

Por sua vez, dispõe a Lei Complementar nº 24/1975:

“Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados
e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:
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I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do
tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais,
concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.”

Com efeito, o Convênio ICMS nº 142/2011 atende ao comando constitucional e
infraconstitucional ao disciplinar o acordo pactuado entre os governos federal e
estadual e a FIFA para a realização dos eventos Copa das Confederações FIFA de
2013 e Copa do Mundo FIFA de 2014 no Brasil.

Destaca-se que a matéria está sendo regulamentada no Anexo I do
Regulamento do ICMS (RICMS/2002), muito embora seja o Convênio ICMS nº
142/2011 impositivo e autoaplicável.

Nesse sentido, quanto ao PL em análise, é sugestão da SEF que se ressalvem
no art. 3º os tratamentos tributários estabelecidos pelo Estado de Minas Gerais
para operações e prestações relacionadas às Competições.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2012.

Maria Paula de Aguiar Machado, Assessora Jurídica-Chefe - MASP 367.388-6 /
OAB-MG 48.680.

PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013
Dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa

do Mundo FIFA de 2014 e dá outras providências.
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA

de 2013,  à Copa do Mundo FIFA de 2014 e aos eventos relacionados que serão
realizados no Estado.
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Art.  2º  -  Para  os  fins desta  lei,  serão observadas  as seguintes  definições,  sem
prejuízo das demais previstas na Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012:

I  - Fédération Internationale de Football  Association - FIFA: associação suíça de
direito privado, entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação e
suas subsidiárias não domiciliadas no Brasil;

II  -  Subsidiária FIFA no Brasil:  Pessoa jurídica de direito privado, domiciliada no
Brasil, cujo capital social total pertence à FIFA;

III - Copa do Mundo FIFA 2014 - Comitê Organizador Brasileiro Ltda. - COL: Pessoa
jurídica de direito privado, reconhecida pela FIFA, constituída sob as leis brasileiras
com o objetivo de promover  a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do
Mundo FIFA 2014, bem como os eventos relacionados;

IV -  Confederação Brasileira  de  Futebol  -  CBF:  associação  brasileira  de  direito
privado, sendo a associação nacional de futebol no Brasil;

V - Competições: a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA
2014;

VI  -  Eventos:  as  Competições  e  as  seguintes  atividades  relacionadas  às
Competições, oficialmente organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela
FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, COL ou CBF:

a)  os  congressos  da  FIFA,  cerimônias  de  abertura,  encerramento,  premiação e
outras cerimônias, sorteio preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos
de mascote e outras atividades de lançamento;

b) seminários, reuniões, conferências, “workshops” e coletivas de imprensa;
c) atividades culturais, concertos, exibições, apresentações, espetáculos ou outras

expressões culturais,  bem como os projetos  Futebol  pela  Esperança (Football  for
Hope) ou projetos beneficentes similares;

d) partidas de futebol e sessões de treino; e
e)  outras  atividades  consideradas  relevantes  para  a  realização,  organização,

preparação, “marketing”, divulgação, promoção ou encerramento das Competições;
VII  -  Locais  Oficiais  de  Competição:  locais  oficialmente  relacionados  às

Competições, tais como estádios, centros de treinamento, centros de mídia, centros
de credenciamento, áreas de estacionamento, áreas para a transmissão de partidas e
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a áreas oficialmente designadas para atividades de lazer destinadas aos fãs, bem
como qualquer local  no qual o acesso seja restrito  aos portadores de credenciais
emitidas pela FIFA ou de Ingressos;

VIII  -  Ingressos:  documentos ou produtos emitidos pela  FIFA que possibilitam o
acesso aos Eventos ou Competições.

Art.  3º  -  Não se aplicam às Competições as normas,  ajustes  ou qualquer outro
instrumento jurídico estaduais que disponham sobre distribuição, venda, publicidade,
propaganda ou comércio de alimentos e bebidas no interior dos Locais Oficiais de
Competição,  nas  suas  imediações  e  principais  vias  de  acesso,  inclusive  as  que
restrinjam  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas,  salvo  as  proibições  destinadas  a
pessoas menores de dezoito anos.

Parágrafo  único  -  Os  tratamentos  tributários  relacionados  à  Copa  das
Confederações FIFA 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014 serão disciplinados em
legislação específica.

Art. 4º - O preço dos Ingressos para as Competições será determinado pela FIFA,
não se aplicando às Competições as normas estaduais referentes à :

I  -  concessão de gratuidade, redução de preço,  meia-entrada ou qualquer  outra
forma de subvenção a consumidores;

II  -  reserva  de  quantidade  absoluta  ou  percentual  de  Ingressos  para  quaisquer
categorias de pessoas, seja para distribuição gratuita, venda preferencial ou a preço
reduzido.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
até 31 de dezembro de 2014.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Esporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 359/2013*

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto  de lei  que dá a  denominação de Escola  Estadual  Indígena Mambuka,  de
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ensino fundamental, à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na
Aldeia Morro Falhado, Reserva Indígena Xacriabá, no Município de São João das
Missões.

O Projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela
Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida foi resgatada da língua Xacriabá, significando “abelha”,
atendendo assim à proposta do Colegiado Escolar, que visa homenageá-la, tendo em
vista ser de extrema importância para a vida indígena na produção de mel e cera,
essenciais na alimentação e no preparo de medicamentos.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio
do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme Exposição
de Motivos anexa da Senhora Secretária de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Indígena  Mambuka  à  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental,  situada na Aldeia
Morro Falhado, Reserva Indígena Xacriabá, Município de São João das Missões.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual  de  Ensino  Fundamental,  da  Aldeia  Morro  Falhado,  que,  em  reunião
realizada  no  dia  13/04/2012,  homologou,  pela  unanimidade  dos  votos  dos  seus
membros,  a  indicação  do  nome  de  Escola  Estadual  Indígena  Mambuka,  para  a
denominação da referida unidade de ensino.

MAMBUKA é  um  nome  que  significa  “abelha”.  Este  nome  foi  escolhido  pela
comunidade por ser uma palavra resgatada da língua Xacriabá, tendo em vista que,
segundo a sabedoria  popular,  a  abelha  é  muito  importante  na  vida  de  todo povo
indígena, pois ela produz o mel e a cera, que são utilizados na alimentação e na
preparação de remédio.

Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  São  João  das  Missões,  não  existe
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estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.
Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,
assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa
do Estado.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2012.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.686/2013
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de São João das Missões.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Indígena Mambuka a escola estadual de

ensino fundamental localizada na Aldeia Morro Falhado, Reserva Indígena Xacriabá,
no Município de São João das Missões.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 360/2013*

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

o projeto de lei que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual
da Serra do Papagaio, de que trata o Decreto nº 39.793, de 5 de agosto de 1998, nos
Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto.

A proposição, ainda, pretende desafetar áreas do referido Parque que possuem uso
antrópico já consolidado.

Com o advento da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamentou
a criação de unidades de conservação, surgiu a necessidade de revisão dos limites,
de  maneira a conciliar  a efetiva conservação dos recursos ambientais  e o uso já
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consolidado das áreas, com o objetivo de promover seu enquadramento nos termos
do art. 55 da referida lei.

Atendendo a este dispositivo legal, o Instituto Estadual de Florestas - IEF - preparou
este  estudo  de  redefinição  da  área  de  terreno  do  Parque  Estadual  da  Serra  do
Papagaio, a fim de submetê-lo à decisão do Parlamento mineiro.

Logo, a providência de que trata o projeto se insere no contexto de uma série de
realizações que o Governo, por meio das Políticas Públicas de Meio Ambiente, vem
implementando no Estado.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim
formulada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, consubstanciando o resultado de estudos desenvolvidos pelo
IEF.

Enunciados, dessa forma, os fundamentos de minha iniciativa, submeto o assunto
ao exame dessa augusta Assembleia.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.687/2013
Dispõe sobre  a alteração dos  limites  da  área  do  Parque Estadual  da  Serra  do

Papagaio,  localizado  nos  Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Baependi,  Itamonte  e
Pouso Alto.

Art. 1º - Ficam alterados os limites e confrontações do Parque Estadual da Serra do
Papagaio, criado pelo Decreto nº 39.793, de 5 de agosto de 1998, com inclusão de
4.993,62ha (quatro mil novecentos e noventa e três hectares e sessenta e dois ares),
perfazendo  uma área  total  aproximada  de  26.116,86ha  (vinte  e  seis  mil  cento  e
dezesseis hectares e oitenta e seis ares), definidos no memorial descritivo constante
do Anexo I.

Art. 2º - Fica desafetada a área de 2.837,47ha (dois mil oitocentos e trinta e sete
hectares e quarenta e sete ares) do Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado
pelo Decreto nº 39.793, de 5 de agosto de 1998, a ser desmembrada da área total de
que trata o art. 1º.

Parágrafo único - Os limites da área desafetada a que se refere o “caput” são os
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constantes do memorial descritivo do Anexo II.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

A descrição deste perímetro tem início no limite com o Município de Aiuruoca; daí,
segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o azimute de 94°14'5", na
distância  de  246,07m,  até  o  vértice  189,  de  coordenadas  N=7.564.845,04m  e
E=533.215,45m; daí, segue com o azimute de 113°23'48", na distância de 283,26m,
até o vértice 190, de coordenadas N=7.564.732,56m e E=533.475,42m; daí, segue
com  o  azimute  de  124°3'19",  na  distância  de  228,93m,  até  o  vértice  191,  de
coordenadas  N=7.564.604,36m  e  E=533.665,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°5'44",  na  distância  de  94,91m,  até  o  vértice  192,  de  coordenadas
N=7.564.513,17m e E=533.638,78m; daí,  segue com o azimute de 179°11'52",  na
distância  de  54,57m,  até  o  vértice  193  de  coordenadas  N=7.564.458,61m  e
E=533.639,54m; daí, segue com o azimute de 166°20'8", na distância de 68,24m, até
o vértice 194, de coordenadas N=7.564.392,30m e E=533.655,66m; daí, segue com o
azimute de 162°58'58", na distância de 68,56m, até o vértice 195, de coordenadas
N=7.564.326,73m  e E=533.675,73m;  daí,  segue com  o  azimute  de  185°16'7",  na
distância  de  92,67m,  até  o  vértice  196,  de  coordenadas  N=7.564.234,46m  e
E=533.667,22m; daí, segue com o azimute de 229°51'44", na distância de 64,92m,
até o vértice 197, de coordenadas N=7.564.192,60m e E=533.617,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°15'11",  na  distância  de  72,41m,  até  o  vértice  198,  de
coordenadas  N=7.564.232,31m  e  E=533.557,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°10'1",  na  distância  de  67,21m,  até  o  vértice  199,  de  coordenadas
N=7.564.279,14m e E=533.508,82m; daí,  segue com o azimute de 334°55'31",  na
distância  de  74,11m,  até  o  vértice  200,  de  coordenadas  N=7.564.346,27m  e
E=533.477,41m; daí, segue com o azimute de 342°46'47", na distância de 53,68m,
até o vértice 201, de coordenadas N=7.564.397,54m e E=533.461,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  339°40'29",  na  distância  de  31,91m,  até  o  vértice  202,  de
coordenadas  N=7.564.427,46m  e  E=533.450,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
296°57'59",  na  distância  de  40,77m,  até  o  vértice  203,  de  coordenadas
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N=7.564.445,95m e E=533.414,09m; daí,  segue com o azimute de 251°56'59",  na
distância  de  80,28m,  até  o  vértice  204,  de  coordenadas  N=7.564.421,07m  e
E=533.337,76m; daí, segue com o azimute de 222°26'12", na distância de 118,38m,
até o vértice 205, de coordenadas N=7.564.333,71m e E=533.257,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°47'14",  na  distância  de  47,94m,  até  o  vértice  206,  de
coordenadas  N=7.564.320,32m  e  E=533.211,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°34'57",  na  distância  de  53,02m,  até  o  vértice  207,  de  coordenadas
N=7.564.313,48m  e E=533.159,28m;  daí,  segue com  o  azimute  de  184°3'33",  na
distância  de  162,39m,  até  o  vértice  208,  de  coordenadas  N=7.564.151,49m  e
E=533.147,78m; daí, segue com o azimute de 229°54'19", na distância de 81,09m,
até o vértice 209, de coordenadas N=7.564.099,27m e E=533.085,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  263°7'54",  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  210,  de
coordenadas  N=7.564.087,08m  e  E=532.984,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°3'15",  na  distância  de  345,30m,  até  o  vértice  211,  de  coordenadas
N=7.563.899,29m e E=532.694,82m; daí,  segue com o azimute de 235°12'54",  na
distância  de  598,30m,  até  o  vértice  212,  de  coordenadas  N=7.563.557,96m  e
E=532.203,44m; daí, segue com o azimute de 205°40'53", na distância de 313,31m,
até o vértice 213, de coordenadas N=7.563.275,60m e E=532.067,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  116°43'39",  na  distância  de  178,09m,  até  o  vértice  214,  de
coordenadas  N=7.563.195,51m  e  E=532.226,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
143°43'31",  na  distância  de  202,65m,  até  o  vértice  215,  de  coordenadas
N=7.563.032,13m e E=532.346,62m; daí,  segue com o azimute de 191°48'44",  na
distância  de  64,78m,  até  o  vértice  216,  de  coordenadas  N=7.562.968,72m  e
E=532.333,36m; daí, segue com o azimute de 177°17'10", na distância de 75,48m,
até o vértice 217, de coordenadas N=7.562.893,32m e E=532.336,93m; daí, segue
com  o  azimute  de  158°2'30",  na  distância  de  309,95m,  até  o  vértice  218,  de
coordenadas  N=7.562.605,85m  e  E=532.452,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
106°3'47",  na  distância  de  114,83m,  até  o  vértice  219,  de  coordenadas
N=7.562.574,08m  e E=532.563,18m;  daí,  segue com  o  azimute  de  21°59'58",  na
distância  de  273,40m,  até  o  vértice  220,  de  coordenadas  N=7.562.827,57m  e
E=532.665,60m; daí, segue com o azimute de 341°27'26", na distância de 142,69m,
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até o vértice 221, de coordenadas N=7.562.962,86m e E=532.620,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  320°45'19",  na  distância  de  103,03m,  até  o  vértice  222,  de
coordenadas  N=7.563.042,65m  e  E=532.555,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
322°47'34",  na  distância  de  88,88m,  até  o  vértice  223,  de  coordenadas
N=7.563.113,44m e E=532.501,29m; daí,  segue com o azimute de 325°10'44",  na
distância  de  67,75m,  até  o  vértice  224,  de  coordenadas  N=7.563.169,06m  e
E=532.462,61m; daí, segue com o azimute de 5°17'10", na distância de 171,05m, até
o vértice 225, de coordenadas N=7.563.339,38m e E=532.478,37m; daí, segue com o
azimute  de  1°9'36",  na distância  de  173,63m, até  o  vértice  226,  de  coordenadas
N=7.563.512,97m  e E=532.481,88m;  daí,  segue com  o  azimute  de  44°57'22",  na
distância  de  171,10m,  até  o  vértice  227,  de  coordenadas  N=7.563.634,05m  e
E=532.602,77m; daí, segue com o azimute de 82°22'5", na distância de 88,69m, até o
vértice 228, de coordenadas N=7.563.645,83m e E=532.690,67m; daí, segue com o
azimute de 74°44'42",  na distância de 59,81m, até o vértice 229, de coordenadas
N=7.563.661,56m  e E=532.748,38m;  daí,  segue com  o  azimute  de  56°49'22",  na
distância  de  80,63m,  até  o  vértice  230,  de  coordenadas  N=7.563.705,69m  e
E=532.815,86m; daí, segue com o azimute de 154°31'32", na distância de 215,11m,
até o vértice 231, de coordenadas N=7.563.511,49m e E=532.908,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  87°25'45",  na  distância  de  113,31m,  até  o  vértice  232,  de
coordenadas  N=7.563.516,57m  e  E=533.021,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°12'25",  na  distância  de  103,73m,  até  o  vértice  233,  de  coordenadas
N=7.563.449,61m e E=533.100,80m; daí,  segue com o azimute de 137°31'57",  na
distância  de  42,55m,  até  o  vértice  234,  de  coordenadas  N=7.563.418,22m  e
E=533.129,52m; daí, segue com o azimute de 140°12'8", na distância de 122,38m,
até o vértice 235, de coordenadas N=7.563.324,19m e E=533.207,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  130°33'10",  na  distância  de  48,13m,  até  o  vértice  236,  de
coordenadas  N=7.563.292,90m  e  E=533.244,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°19'16",  na  distância  de  93,63m,  até  o  vértice  237,  de  coordenadas
N=7.563.232,32m  e E=533.315,82m;  daí,  segue com  o  azimute  de  96°44'58",  na
distância  de  18,43m,  até  o  vértice  238,  de  coordenadas  N=7.563.230,15m  e
E=533.334,12m; daí, segue com o azimute de 98°13'38", na distância de 89,46m, até
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o vértice 239, de coordenadas N=7.563.217,35m e E=533.422,66m; daí, segue com o
azimute de 104°32'36", na distância de 238,17m, até o vértice 240, de coordenadas
N=7.563.157,54m  e E=533.653,19m;  daí,  segue com  o  azimute  de  67°32'50",  na
distância  de  221,92m,  até  o  vértice  241,  de  coordenadas  N=7.563.242,30m  e
E=533.858,29m; daí, segue com o azimute de 45°21'11", na distância de 190,25m,
até o vértice 242, de coordenadas N=7.563.375,99m e E=533.993,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°49'21",  na  distância  de  91,66m,  até  o  vértice  243,  de
coordenadas  N=7.563.460,47m  e  E=534.029,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°35'12",  na  distância  de  60,97m,  até  o  vértice  244,  de  coordenadas
N=7.563.500,00m  e E=534.075,61m;  daí,  segue com  o  azimute  de  306°5'26",  na
distância  de  85,94m,  até  o  vértice  245,  de  coordenadas  N=7.563.550,62m  e
E=534.006,17m; daí, segue com o azimute de 323°9'22", na distância de 102,79m,
até o vértice 246, de coordenadas N=7.563.632,88m e E=533.944,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°8'23",  na  distância  de  80,27m,  até  o  vértice  247,  de
coordenadas  N=7.563.684,33m  e  E=534.006,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
78°47'0",  na  distância  de  82,04m,  até  o  vértice  248,  de  coordenadas
N=7.563.700,29m e E=534.086,62m; daí,  segue com o azimute de 347°13'13",  na
distância  de  189,21m,  até  o  vértice  249,  de  coordenadas  N=7.563.884,82m  e
E=534.044,76m; daí, segue com o azimute de 359°43'23", na distância de 215,38m,
até o vértice 250, de coordenadas N=7.564.100,19m e E=534.043,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°52'3",  na  distância  de  96,58m,  até  o  vértice  251,  de
coordenadas  N=7.564.190,44m  e  E=534.078,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
24°56'55",  na  distância  de  44,21m,  até  o  vértice  252,  de  coordenadas
N=7.564.230,52m  e  E=534.096,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  68°15'9",  na
distância  de  301m,  até  o  vértice  253,  de  coordenadas  N=7.564.342,04m  e
E=534.376,34m; daí, segue com o azimute de 84°49'51", na distância de 237,63m,
até o vértice 254, de coordenadas N=7.564.363,45m e E=534.613,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  83°37'31",  na  distância  de  235,25m,  até  o  vértice  255,  de
coordenadas  N=7.564.389,57m  e  E=534.846,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°34'8",  na  distância  de  182,92m,  até  o  vértice  256,  de  coordenadas
N=7.564.375,00m  e E=535.029,15m;  daí,  segue com  o  azimute  de  121°3'50",  na
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distância  de  176,94m,  até  o  vértice  257,  de  coordenadas  N=7.564.283,70m  e
E=535.180,71m; daí, segue com o azimute de 72°24'17", na distância de 335,16m,
até o vértice 258, de coordenadas N=7.564.385,02m e E=535.500,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°26'20",  na  distância  de  211,27m,  até  o  vértice  259,  de
coordenadas  N=7.564.387,09m  e  E=535.711,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
59°43'23",  na  distância  de  207,98m,  até  o  vértice  260,  de  coordenadas
N=7.564.491,94m  e  E=535.891,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°5'34",  na
distância  de  117,45m,  até  o  vértice  261,  de  coordenadas  N=7.564.497,90m  e
E=536.008,36m; daí, segue com o azimute de 107°33'4", na distância de 138,39m,
até o vértice 262, de coordenadas N=7.564.456,17m e E=536.140,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°1'2",  na  distância  de  188,28m,  até  o  vértice  263,  de
coordenadas  N=7.564.345,45m  e  E=536.292,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°16'31",  na  distância  de  189,72m,  até  o  vértice  264,  de  coordenadas
N=7.564.409,48m  e  E=536.471,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°58'1",  na
distância  de  186,60m,  até  o  vértice  265,  de  coordenadas  N=7.564.406,34m  e
E=536.657,77m; daí, segue com o azimute de 174°47'14", na distância de 181,82m,
até o vértice 266, de coordenadas N=7.564.225,27m e E=536.674,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  141°48'42",  na  distância  de  93,77m,  até  o  vértice  267,  de
coordenadas  N=7.564.151,57m  e  E=536.732,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
89°55'52",  na  distância  de  161,92m,  até  o  vértice  268,  de  coordenadas
N=7.564.151,76m  e E=536.894,18m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°30'53",  na
distância  de  140,07m,  até  o  vértice  269,  de  coordenadas  N=7.564.138,30m  e
E=537.033,61m; daí, segue com o azimute de 168°13'42", na distância de 292,82m,
até o vértice 270, de coordenadas N=7.563.851,64m e E=537.093,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  265°56'37",  na  distância  de  148,14m,  até  o  vértice  271,  de
coordenadas  N=7.563.841,16m  e  E=536.945,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
186°23'48",  na  distância  de  192,73m,  até  o  vértice  272,  de  coordenadas
N=7.563.649,63m e E=536.924,10m; daí,  segue com o azimute de 132°23'56",  na
distância  de  209,13m,  até  o  vértice  273,  de  coordenadas  N=7.563.508,62m  e
E=537.078,54m; daí, segue com o azimute de 40°37'25", na distância de 65,55m, até
o vértice 274, de coordenadas N=7.563.558,36m e E=537.121,22m; daí, segue com o
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azimute de 115°0'6",  na distância de 143,85m, até o vértice 275, de coordenadas
N=7.563.497,57m e E=537.251,59m; daí,  segue com o azimute de 134°44'58",  na
distância  de  54,45m,  até  o  vértice  276,  de  coordenadas  N=7.563.459,23m  e
E=537.290,26m; daí, segue com o azimute de 115°3'22", na distância de 47,84m, até
o vértice 277, de coordenadas N=7.563.438,97m e E=537.333,60m; daí, segue com o
azimute de 146°43'48", na distância de 140,51m, até o vértice 278, de coordenadas
N=7.563.321,50m  e E=537.410,68m;  daí,  segue com  o  azimute  de  84°41'60",  na
distância  de  169,51m,  até  o  vértice  279,  de  coordenadas  N=7.563.337,15m  e
E=537.579,46m; daí, segue com o azimute de 34°44'26", na distância de 81,20m, até
o vértice 280, de coordenadas N=7.563.403,88m e E=537.625,74m; daí, segue com o
azimute de 91°58'1",  na distância de 111,95m, até o vértice 281, de coordenadas
N=7.563.400,04m  e E=537.737,62m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°37'54",  na
distância  de  322,87m,  até  o  vértice  282,  de  coordenadas  N=7.563.368,36m  e
E=538.058,93m; daí, segue com o azimute de 75°54'20", na distância de 80,75m, até
o vértice 283, de coordenadas N=7.563.388,02m e E=538.137,25m; daí, segue com o
azimute de 119°53'43", na distância de 124,79m, até o vértice 284, de coordenadas
N=7.563.325,82m e E=538.245,44m; daí,  segue com o azimute de 168°13'28",  na
distância  de  75m,  até  o  vértice  285,  de  coordenadas  N=7.563.252,40m  e
E=538.260,74m; daí, segue com o azimute de 208°33'50", na distância de 76,70m,
até o vértice 286, de coordenadas N=7.563.185,03m e E=538.224,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  162°50'23",  na  distância  de  82,67m,  até  o  vértice  287,  de
coordenadas  N=7.563.106,04m  e  E=538.248,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
188°42'9",  na  distância  de  27,84m,  até  o  vértice  288,  de  coordenadas
N=7.563.078,52m  e E=538.244,25m;  daí,  segue com  o  azimute  de  209°6'34",  na
distância  de  96,20m,  até  o  vértice  289,  de  coordenadas  N=7.562.994,48m  e
E=538.197,45m; daí, segue com o azimute de 235°44'15", na distância de 57,95m,
até o vértice 290, de coordenadas N=7.562.961,85m e E=538.149,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°3'28",  na  distância  de  79,29m,  até  o  vértice  291,  de
coordenadas  N=7.562.945,44m  e  E=538.071,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°55'53",  na  distância  de  45,72m,  até  o  vértice  292,  de  coordenadas
N=7.562.931,26m  e E=538.028,51m;  daí,  segue com  o  azimute  de  222°0'49",  na
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distância  de  47,94m,  até  o  vértice  293,  de  coordenadas  N=7.562.895,64m  e
E=537.996,43m; daí, segue com o azimute de 212°39'30", na distância de 83,12m,
até o vértice 294, de coordenadas N=7.562.825,67m e E=537.951,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  152°36'11",  na  distância  de  30,48m,  até  o  vértice  295,  de
coordenadas  N=7.562.798,60m  e  E=537.965,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°47'8",  na  distância  de  73,88m,  até  o  vértice  296,  de  coordenadas
N=7.562.743,89m e E=538.015,24m; daí,  segue com o azimute de 140°10'17",  na
distância  de  43,36m,  até  o  vértice  297,  de  coordenadas  N=7.562.710,59m  e
E=538.043,02m; daí, segue com o azimute de 110°41'2", na distância de 53,59m, até
o vértice 298, de coordenadas N=7.562.691,66m e E=538.093,15m; daí, segue com o
azimute de 87°13'14",  na distância de 42,10m, até o vértice 299, de coordenadas
N=7.562.693,70m e E=538.135,20m; daí,  segue com o azimute de 132°58'58",  na
distância  de  62,46m,  até  o  vértice  300,  de  coordenadas  N=7.562.651,12m  e
E=538.180,89m; daí, segue com o azimute de 170°4'31", na distância de 59,70m, até
o vértice 301, de coordenadas N=7.562.592,31m e E=538.191,18m; daí, segue com o
azimute de 170°38'10", na distância de 28,84m, até o vértice 302, de coordenadas
N=7.562.563,85m  e E=538.195,88m;  daí,  segue com  o  azimute  de  70°57'22",  na
distância  de  24,01m,  até  o  vértice  303,  de  coordenadas  N=7.562.571,68m  e
E=538.218,57m; daí, segue com o azimute de 83°8'59", na distância de 43,99m, até o
vértice 304, de coordenadas N=7.562.576,93m e E=538.262,24m; daí, segue com o
azimute de 88°29'35",  na distância de 27,97m, até o vértice 305, de coordenadas
N=7.562.577,67m e E=538.290,21m; daí,  segue com o azimute de 107°28'52",  na
distância  de  30,20m,  até  o  vértice  306,  de  coordenadas  N=7.562.568,60m  e
E=538.319,01m; daí, segue com o azimute de 196°54'17", na distância de 98,39m,
até o vértice 307, de coordenadas N=7.562.474,46m e E=538.290,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°29'14",  na  distância  de  79,18m,  até  o  vértice  308,  de
coordenadas  N=7.562.417,97m  e  E=538.234,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
225°49'37",  na  distância  de  71,04m,  até  o  vértice  309,  de  coordenadas
N=7.562.368,47m e E=538.183,96m, daí,  segue com o azimute de 234°27'59",  na
distância  de  117,21m,  até  o  vértice  310,  de  coordenadas  N=7.562.300,34m  e
E=538.088,58m; daí, segue com o azimute de 279°11'35", na distância de 60,78m,
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até o vértice 311, de coordenadas N=7.562.310,05m e E=538.028,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  228°13'23",  na  distância  de  237,35m,  até  o  vértice  312,  de
coordenadas  N=7.562.151,92m  e  E=537.851,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
298°0'24",  na  distância  de  73,77m,  até  o  vértice  313,  de  coordenadas
N=7.562.186,56m e E=537.786,44m; daí,  segue com o azimute de 219°21'13",  na
distância  de  70,79m,  até  o  vértice  314,  de  coordenadas  N=7.562.131,83m  e
E=537.741,56m; daí, segue com o azimute de 250°17'52", na distância de 82,15m,
até o vértice 315, de coordenadas N=7.562.104,13m e E=537.664,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  201°30'44",  na  distância  de  93,43m,  até  o  vértice  316,  de
coordenadas  N=7.562.017,21m  e  E=537.629,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°40'35",  na  distância  de  70,88m,  até  o  vértice  317,  de  coordenadas
N=7.561.953,87m  e E=537.598,13m;  daí,  segue com  o  azimute  de  187°14'8",  na
distância  de  175,30m,  até  o  vértice  318,  de  coordenadas  N=7.561.779,97m  e
E=537.576,05m; daí, segue com o azimute de 172°25'9", na distância de 54,79m, até
o vértice 319, de coordenadas N=7.561.725,65m e E=537.583,28m; daí, segue com o
azimute de 201°53'47", na distância de 57,49m, até o vértice 320, de coordenadas
N=7.561.672,31m e E=537.561,84m; daí,  segue com o azimute de 232°12'25",  na
distância  de  79,67m,  até  o  vértice  321,  de  coordenadas  N=7.561.623,49m  e
E=537.498,89m; daí, segue com o azimute de 199°8'25", na distância de 125,32m,
até o vértice 322, de coordenadas N=7.561.505,10m e E=537.457,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°19'36",  na  distância  de  51,39m,  até  o  vértice  323,  de
coordenadas  N=7.561.454,39m  e  E=537.449,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
108°47'43",  na  distância  de  99,54m,  até  o  vértice  324,  de  coordenadas
N=7.561.422,32m  e E=537.543,70m;  daí,  segue  com o  azimute  de  115°2'47",  na
distância  de  65,98m,  até  o  vértice  325,  de  coordenadas  N=7.561.394,39m  e
E=537.603,48m; daí, segue com o azimute de 185°36'38", na distância de 94,31m,
até o vértice 326, de coordenadas N=7.561.300,53m e E=537.594,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°32'1",  na  distância  de  116,11m,  até  o  vértice  327,  de
coordenadas  N=7.561.222,14m  e  E=537.508,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°58'18",  na  distância  de  103,29m,  até  o  vértice  328,  de  coordenadas
N=7.561.162,85m e E=537.424,02m; daí,  segue com o azimute de 232°40'17",  na
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distância  de  73,76m,  até  o  vértice  329,  de  coordenadas  N=7.561.118,13m  e
E=537.365,37m; daí, segue com o azimute de 261°2'9", na distância de 50,90m, até o
vértice 330, de coordenadas N=7.561.110,20m e E=537.315,09m; daí, segue com o
azimute de 217°7'37", na distância de 114,20m, até o vértice 331, de coordenadas
N=7.561.019,14m e E=537.246,16m; daí,  segue com o azimute de 241°31'24",  na
distância  de  56,60m,  até  o  vértice  332,  de  coordenadas  N=7.560.992,16m  e
E=537.196,41m; daí, segue com o azimute de 266°29'33", na distância de 33,33m,
até o vértice 333, de coordenadas N=7.560.990,12m e E=537.163,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°29'33",  na  distância  de  10,27m,  até  o  vértice  334,  de
coordenadas  N=7.560.989,49m  e  E=537.152,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
266°29'32",  na  distância  de  26,09m,  até  o  vértice  335,  de  coordenadas
N=7.560.987,89m e E=537.126,85m; daí,  segue com o azimute de 269°59'41",  na
distância  de  90,59m,  até  o  vértice  336,  de  coordenadas  N=7.560.987,88m  e
E=537.036,26m; daí, segue com o azimute de 210°58'17", na distância de 49,12m,
até o vértice 337, de coordenadas N=7.560.945,77m e E=537.010,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  197°42'14",  na  distância  de  103,91m,  até  o  vértice  338,  de
coordenadas  N=7.560.846,78m  e  E=536.979,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
169°45'39",  na  distância  de  130,64m,  até  o  vértice  339,  de  coordenadas
N=7.560.718,21m  e E=537.002,61m;  daí,  segue com  o  azimute  de  225°0'31",  na
distância  de  59,67m,  até  o  vértice  340,  de  coordenadas  N=7.560.676,03m  e
E=536.960,41m; daí, segue com o azimute de 265°37'45", na distância de 54,96m,
até o vértice 341, de coordenadas N=7.560.671,84m e E=536.905,61m; daí, segue
com  o  azimute  de  311°55'14",  na  distância  de  82,06m,  até  o  vértice  342,  de
coordenadas  N=7.560.726,67m  e  E=536.844,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°6'13",  na  distância  de  93,90m,  até  o  vértice  343,  de  coordenadas
N=7.560.792,02m e E=536.777,12m; daí,  segue com o azimute de 303°39'58",  na
distância  de  68,33m,  até  o  vértice  344,  de  coordenadas  N=7.560.829,90m  e
E=536.720,25m; daí, segue com o azimute de 253°15'49", na distância de 65,99m,
até o vértice 345, de coordenadas N=7.560.810,89m e E=536.657,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°43'48",  na  distância  de  83,61m,  até  o  vértice  346,  de
coordenadas  N=7.560.857,32m  e  E=536.587,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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247°8'20",  na  distância  de  39,10m,  até  o  vértice  347,  de  coordenadas
N=7.560.842,13m e E=536.551,49m; daí,  segue com o azimute de 210°32'26",  na
distância  de  58,95m,  até  o  vértice  348,  de  coordenadas  N=7.560.791,36m  e
E=536.521,54m; daí, segue com o azimute de 260°54'40", na distância de 78,12m,
até o vértice 349, de coordenadas N=7.560.779,02m e E=536.444,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  274°44'17",  na  distância  de  70,58m,  até  o  vértice  350,  de
coordenadas  N=7.560.784,85m  e  E=536.374,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
259°47'2",  na  distância  de  64,39m,  até  o  vértice  351,  de  coordenadas
N=7.560.773,43m e E=536.310,68m; daí,  segue com o azimute de 258°40'52",  na
distância  de  111,07m,  até  o  vértice  352,  de  coordenadas  N=7.560.751,63m  e
E=536.201,77m; daí, segue com o azimute de 234°30'24", na distância de 26,95m,
até o vértice 353, de coordenadas N=7.560.735,98m e E=536.179,83m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°10'39",  na  distância  de  170,96m,  até  o  vértice  354,  de
coordenadas  N=7.560.581,27m  e  E=536.107,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
131°31'6",  na  distância  de  73,16m,  até  o  vértice  355,  de  coordenadas
N=7.560.532,77m  e E=536.161,88m;  daí,  segue  com o  azimute  de  95°33'11",  na
distância  de  65,61m,  até  o  vértice  356,  de  coordenadas  N=7.560.526,42m  e
E=536.227,18m; daí, segue com o azimute de 28°34'9", na distância de 52,87m, até o
vértice 357, de coordenadas N=7.560.572,85m e E=536.252,46m; daí, segue com o
azimute de 87°11'41", na distância de 104,10m, até o vértice 358, de coordenadas
N=7.560.577,95m  e E=536.356,43m;  daí,  segue com  o  azimute  de  87°48'36",  na
distância  de  37,26m,  até  o  vértice  359,  de  coordenadas  N=7.560.579,37m  e
E=536.393,67m; daí, segue com o azimute de 131°43'41", na distância de 67,68m,
até o vértice 360, de coordenadas N=7.560.534,32m e E=536.444,18m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°59'36",  na  distância  de  108,84m,  até  o  vértice  361,  de
coordenadas  N=7.560.442,01m  e  E=536.386,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
215°42'9",  na  distância  de  134,53m,  até  o  vértice  362,  de  coordenadas
N=7.560.332,76m e E=536.308,01m; daí,  segue com o azimute de 228°51'25",  na
distância  de  166,87m,  até  o  vértice  363,  de  coordenadas  N=7.560.222,97m  e
E=536.182,34m; daí, segue com o azimute de 234°5'27", na distância de 111,81m,
até o vértice 364, de coordenadas N=7.560.157,39m e E=536.091,78m; daí, segue



105
____________________________________________________________________________

com  o  azimute  de  248°34'35",  na  distância  de  127,62m,  até  o  vértice  365,  de
coordenadas  N=7.560.110,78m  e  E=535.972,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
238°51'48",  na  distância  de  119,57m,  até  o  vértice  366,  de  coordenadas
N=7.560.048,95m e E=535.870,64m; daí,  segue com o azimute de 219°59'41",  na
distância  de  66,48m,  até  o  vértice  367,  de  coordenadas  N=7.559.998,02m  e
E=535.827,91m; daí, segue com o azimute de 214°54'7", na distância de 71,82m, até
o vértice 368, de coordenadas N=7.559.939,12m e E=535.786,81m; daí, segue com
azimute de 214°8'56",  na distância de 42,60m, até o vértice 369, de coordenadas
N=7.559.903,86m  e E=535.762,90m;  daí,  segue com  o  azimute  de  215°7'57",  na
distância  de  26,62m,  até  o  vértice  370,  de  coordenadas  N=7.559.882,09m  e
E=535.747,58m; daí, segue com o azimute de 234°16'53", na distância de 37,42m,
até o vértice 371, de coordenadas N=7.559.860,24m e E=535.717,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  207°49'23",  na  distância  de  107,01m,  até  o  vértice  372,  de
coordenadas  N=7.559.765,61m  e  E=535.667,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°19'59",  na  distância  de  46,17m,  até  o  vértice  373,  de  coordenadas
N=7.559.738,68m e E=535.629,74m; daí,  segue com o azimute de 201°52'35",  na
distância  de  27,29m,  até  o  vértice  374,  de  coordenadas  N=7.559.713,36m  e
E=535.619,57m; daí, segue com o azimute de 214°25'12", na distância de 50,91m,
até o vértice 375, de coordenadas N=7.559.671,36m e E=535.590,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  248°36'20",  na  distância  de  50,68m,  até  o  vértice  376,  de
coordenadas  N=7.559.652,87m  e  E=535.543,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°43'24",  na  distância  de  75,17m,  até  o  vértice  377,  de  coordenadas
N=7.559.602,30m e E=535.487,98m; daí,  segue com o azimute de 221°18'27",  na
distância  de  74,12m,  até  o  vértice  378,  de  coordenadas  N=7.559.546,63m  e
E=535.439,05m; daí, segue com o azimute de 216°27'37", na distância de 104,83m,
até o vértice 379, de coordenadas N=7.559.462,31m e E=535.376,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°15'39",  na  distância  de  132,19m,  até  o  vértice  380,  de
coordenadas  N=7.559.342,76m  e  E=535.320,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
221°32'5",  na  distância  de  128,51m,  até  o  vértice  381,  de  coordenadas
N=7.559.246,56m e E=535.235,13m; daí,  segue com o azimute de 194°55'24",  na
distância  de  104,64m,  até  o  vértice  382,  de  coordenadas  N=7.559.145,45m  e
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E=535.208,19m; daí, segue com o azimute de 202°16'28", na distância de 80,19m,
até o vértice 383, de coordenadas N=7.559.071,25m e E=535.177,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°9'22",  na  distância  de  54,20m,  até  o  vértice  384,  de
coordenadas  N=7.559.027,49m  e  E=535.145,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°10'45",  na  distância  de  84,36m,  até  o  vértice  385,  de  coordenadas
N=7.558.943,15m e E=535.144,08m; daí,  segue com o azimute de 193°28'37",  na
distância  de  86,69m,  até  o  vértice  386,  de  coordenadas  N=7.558.858,85m  e
E=535.123,87m; daí, segue com o azimute de 176°0'46", na distância de 96,33m, até
o vértice 387, de coordenadas N=7.558.762,76m e E=535.130,57m; daí, segue com o
azimute de 165°56'26", na distância de 41,67m, até o vértice 388, de coordenadas
N=7.558.722,33m e E=535.140,70m; daí,  segue com o azimute de 199°27'44",  na
distância  de  60,76m,  até  o  vértice  389,  de  coordenadas  N=7.558.665,04m  e
E=535.120,45m; daí, segue com o azimute de 209°1'33", na distância de 52,09m, até
o vértice 390, de coordenadas N=7.558.619,49m e E=535.095,18m; daí, segue com o
azimute de 184°40'60", na distância de 92,04m, até o vértice 391, de coordenadas
N=7.558.527,76m e E=535.087,66m; daí,  segue com o azimute de 197°46'53",  na
distância  de  96,66m,  até  o  vértice  392,  de  coordenadas  N=7.558.435,72m  e
E=535.058,14m; daí, segue com o azimute de 242°11'32", na distância de 53,55m,
até o vértice 393, de coordenadas N=7.558.410,74m e E=535.010,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°56'9",  na  distância  de  59,81m,  até  o  vértice  394,  de
coordenadas  N=7.558.391,20m  e  E=534.954,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
296°11'46",  na  distância  de  52,20m,  até  o  vértice  395,  de  coordenadas
N=7.558.414,25m e E=534.907,41m; daí,  segue com o azimute de 251°48'34",  na
distância  de  46,17m,  até  o  vértice  396,  de  coordenadas  N=7.558.399,84m  e
E=534.863,55m; daí, segue com o azimute de 219°58'1", na distância de 47,09m, até
o vértice 397, de coordenadas N=7.558.363,75m e E=534.833,30m; daí, segue com o
azimute de 241°2'53",  na distância de 32,68m, até o vértice 398, de coordenadas
N=7.558.347,93m  e E=534.804,71m;  daí,  segue  com o  azimute  de  281°11'7",  na
distância  de  34,63m,  até  o  vértice  399,  de  coordenadas  N=7.558.354,65m  e
E=534.770,73m; daí, segue com o azimute de 244°14'28", na distância de 105,72m,
até o vértice 400, de coordenadas N=7.558.308,70m e E=534.675,52m; daí, segue
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com  o  azimute  de  286°29'30",  na  distância  de  18,82m,  até  o  vértice  401,  de
coordenadas  N=7.558.314,04m  e  E=534.657,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°51'43",  na  distância  de  184,11m,  até  o  vértice  402,  de  coordenadas
N=7.558.137,85m e E=534.604,07m; daí,  segue com o azimute de 230°45'58",  na
distância  de  129,86m,  até  o  vértice  403,  de  coordenadas  N=7.558.055,72m  e
E=534.503,48m; daí, segue com o azimute de 264°3'44", na distância de 65,34m, até
o vértice 404, de coordenadas N=7.558.048,96m e E=534.438,50m; daí, segue com o
azimute de 271°53'16", na distância de 92,99m, até o vértice 405, de coordenadas
N=7.558.052,02m  e E=534.345,56m;  daí,  segue com  o  azimute  de  263°39'7",  na
distância  de  67,67m,  até  o  vértice  406,  de  coordenadas  N=7.558.044,54m  e
E=534.278,30m; daí, segue com o azimute de 251°5'57", na distância de 75,04m, até
o vértice 407, de coordenadas N=7.558.020,23m e E=534.207,31m; daí, segue com o
azimute de 224°12'25", na distância de 115,17m, até o vértice 408, de coordenadas
N=7.557.937,67m e E=534.127,00m; daí,  segue com o azimute de 337°19'16",  na
distância  de  39,54m,  até  o  vértice  409,  de  coordenadas  N=7.557.974,15m  e
E=534.111,76m; daí, segue com o azimute de 352°43'13", na distância de 226,62m,
até o vértice 410, de coordenadas N=7.558.198,95m e E=534.083,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  337°42'35",  na  distância  de  211,62m,  até  o  vértice  411,  de
coordenadas  N=7.558.394,76m  e  E=534.002,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
319°8'6",  na  distância  de  311,90m,  até  o  vértice  412,  de  coordenadas
N=7.558.630,63m  e  E=533.798,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  306°7'5",  na
distância  de  77,78m,  até  o  vértice  413,  de  coordenadas  N=7.558.676,48m  e
E=533.735,87m; daí, segue com o azimute de 254°34'42", na distância de 20,24m,
até o vértice 414, de coordenadas N=7.558.671,10m e E=533.716,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  290°58'31",  na  distância  de  37,31m,  até  o  vértice  415,  de
coordenadas  N=7.558.684,46m  e  E=533.681,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°32'42",  na  distância  de  14,77m,  até  o  vértice  416,  de  coordenadas
N=7.558.683,82m e E=533.666,77m; daí,  segue com o azimute de 239°27'58",  na
distância  de  17,15m,  até  o  vértice  417,  de  coordenadas  N=7.558.675,11m  e
E=533.651,99m; daí, segue com o azimute de 269°56'50", na distância de 36,21m,
até o vértice 418, de coordenadas N=7.558.675,08m e E=533.615,78m; daí, segue
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com  o  azimute  de  297°26'53",  na  distância  de  37,86m,  até  o  vértice  419,  de
coordenadas  N=7.558.692,53m  e  E=533.582,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
293°30'48",  na  distância  de  28,44m,  até  o  vértice  420,  de  coordenadas
N=7.558.703,87m  e E=533.556,11m;  daí,  segue  com o  azimute  de  315°6'54",  na
distância  de  25,68m,  até  o  vértice  421,  de  coordenadas  N=7.558.722,06m  e
E=533.537,99m; daí, segue com o azimute de 316°1'18", na distância de 23,27m, até
o vértice 422, de coordenadas N=7.558.738,81m e E=533.521,83m; daí, segue com o
azimute de 267°19'48" , na distância de 29,54m, até o vértice 423, de coordenadas
N=7.558.737,44m e E=533.492,32m; daí,  segue com o azimute de 317°19'29",  na
distância  de  137,42m,  até  o  vértice  424,  de  coordenadas  N=7.558.838,47m  e
E=533.399,17m; daí, segue com o azimute de 270°27'26", na distância de 169,92m,
até o vértice 425, de coordenadas N=7.558.839,83m e E=533.229,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°46'58",  na  distância  de  249,06m,  até  o  vértice  426,  de
coordenadas N=7.558.825,85m e E=532.980,59m, situado nos limites do Município
de Aiuruoca e nos limites do Município de Baependi; daí, segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 266°48'50", na distância de 293,69m, até o
vértice 427, de coordenadas N=7.558.809,53m e E=532.687,36m; daí, segue com o
azimute de 230°42'27", na distância de 326,23m, até o vértice 428, de coordenadas
N=7.558.602,93m  e E=532.434,88m;  daí,  segue com  o  azimute  de  148°14'2",  na
distância  de  1429,31m,  até  o  vértice  429,  de  coordenadas  N=7.557.387,73m  e
E=533.187,34m; daí, segue com o azimute de 100°32'34", na distância de 44,32m,
até o vértice 430, de coordenadas N=7.557.379,62m e E=533.230,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°6'10",  na  distância  de  65,45m,  até  o  vértice  431,  de
coordenadas  N=7.557.386,34m  e  E=533.296,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
117°15'22",  na  distância  de  78,94m,  até  o  vértice  432,  de  coordenadas
N=7.557.350,19m  e E=533.366,20m;  daí,  segue com  o  azimute  de  94°36'16",  na
distância  de  152,46m,  até  o  vértice  433,  de  coordenadas  N=7.557.337,95m  e
E=533.518,17m; daí, segue com o azimute de 133°24'14", na distância de 264,64m,
até o vértice 434, de coordenadas N=7.557.156,11m e E=533.710,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°1'30",  na  distância  de  41,55m,  até  o  vértice  435,  de
coordenadas  N=7.557.149,63m  e  E=533.669,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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235°12'54",  na  distância  de  86,96m,  até  o  vértice  436,  de  coordenadas
N=7.557.100,01m e E=533.597,98m; daí,  segue com o azimute de 220°54'55",  na
distância  de  104,68m,  até  o  vértice  437,  de  coordenadas  N=7.557.020,91m  e
E=533.529,41m; daí, segue com o azimute de 221°27'49", na distância de 42,17m,
até o vértice 438, de coordenadas N=7.556.989,31m e E=533.501,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  188°25'8",  na  distância  de  45,75m,  até  o  vértice  439,  de
coordenadas  N=7.556.944,05m  e  E=533.494,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°21'50",  na  distância  de  66,02m,  até  o  vértice  440,  de  coordenadas
N=7.556.884,89m e E=533.465,48m; daí,  segue com o azimute de 231°19'41",  na
distância  de  37,98m,  até  o  vértice  441,  de  coordenadas  N=7.556.861,16m  e
E=533.435,82m; daí, segue com o azimute de 236°23'11", na distância de 64,38m,
até o vértice 442, de coordenadas N=7.556.825,52m e E=533.382,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  159°33'48",  na  distância  de  29,08m,  até  o  vértice  443,  de
coordenadas  N=7.556.798,27m  e  E=533.392,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
200°33'39",  na  distância  de  93,68m,  até  o  vértice  444,  de  coordenadas
N=7.556.710,55m e E=533.359,46m; daí,  segue com o azimute de 174°45'27",  na
distância  de  117,98m,  até  o  vértice  445,  de  coordenadas  N=7.556.593,06m  e
E=533.370,24m; daí, segue com o azimute de 174°17'41", na distância de 82,54m,
até o vértice 446, de coordenadas N=7.556.510,94m e E=533.378,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°29'38",  na  distância  de  113,73m,  até  o  vértice  447,  de
coordenadas  N=7.556.411,96m  e  E=533.434,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
271°39'16",  na  distância  de  63,05m,  até  o  vértice  448,  de  coordenadas
N=7.556.413,78m e E=533.371,43m; daí,  segue com o azimute de 241°44'36",  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  449,  de  coordenadas  N=7.556.373,21m  e
E=533.295,94m; daí, segue com o azimute de 230°48'10", na distância de 70,40m,
até o vértice 450, de coordenadas N=7.556.328,71m e E=533.241,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°3'55",  na  distância  de  53,50m,  até  o  vértice  451,  de
coordenadas  N=7.556.292,27m  e  E=533.202,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
214°39'37",  na  distância  de  64,77m,  até  o  vértice  452,  de  coordenadas
N=7.556.239,00m e E=533.165,38m; daí,  segue com o azimute de 229°36'10",  na
distância  de  121,31m,  até  o  vértice  453,  de  coordenadas  N=7.556.160,38m  e
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E=533.073,00m; daí, segue com o azimute de 230°34'34", na distância de 58,59m,
até o vértice 454, de coordenadas N=7.556.123,17m e E=533.027,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  231°37'50",  na  distância  de  40,19m,  até  o  vértice  455,  de
coordenadas  N=7.556.098,22m  e  E=532.996,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
221°34'30",  na  distância  de  45,34m,  até  o  vértice  456,  de  coordenadas
N=7.556.064,30m  e E=532.966,14m;  daí,  segue com  o  azimute  de  203°7'36",  na
distância  de  29,82m,  até  o  vértice  457,  de  coordenadas  N=7.556.036,88m  e
E=532.954,42m; daí, segue com o azimute de 200°30'34", na distância de 61,88m,
até o vértice 458, de coordenadas N=7.555.978,92m e E=532.932,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  193°6'13",  na  distância  de  66,11m,  até  o  vértice  459,  de
coordenadas  N=7.555.914,53m  e  E=532.917,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
175°59'58",  na  distância  de  44,50m,  até  o  vértice  460,  de  coordenadas
N=7.555.870,14m e E=532.920,86m; daí,  segue com o azimute de 175°11'19",  na
distância  de  42m,  até  o  vértice  461,  de  coordenadas  N=7.555.828,29m  e
E=532.924,38m; daí, segue com o azimute de 158°56'50", na distância de 48,55m,
até o vértice 462, de coordenadas N=7.555.782,98m e E=532.941,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  134°2'39",  na  distância  de  51,70m,  até  o  vértice  463,  de
coordenadas  N=7.555.747,04m  e  E=532.978,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°38'55",  na  distância  de  78,73m,  até  o  vértice  464,  de  coordenadas
N=7.555.718,00m  e E=533.052,16m;  daí,  segue com  o  azimute  de  109°6'32",  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  465,  de  coordenadas  N=7.555.698,29m  e
E=533.109,05m; daí, segue com o azimute de 129°10'3", na distância de 56,58m, até
o vértice 466, de coordenadas N=7.555.662,55m e E=533.152,92m; daí, segue com o
azimute de 114°42'29", na distância de 59,32m, até o vértice 467, de coordenadas
N=7.555.637,76m e E=533.206,81m; daí,  segue com o azimute de 145°51'11",  na
distância  de  65,76m,  até  o  vértice  468,  de  coordenadas  N=7.555.583,33m  e
E=533.243,73m; daí, segue com o azimute de 177°43'3", na distância de 61,49m, até
o vértice 469, de coordenadas N=7.555.521,89m e E=533.246,18m; daí, segue com o
azimute de 172°53'44", na distância de 65,61m, até o vértice 470, de coordenadas
N=7.555.456,79m e E=533.254,29m; daí,  segue com o azimute de 167°47'52",  na
distância  de  54,61m,  até  o  vértice  471,  de  coordenadas  N=7.555.403,41m  e
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E=533.265,83m; daí, segue com o azimute de 164°43'11", na distância de 148,26m,
até o vértice 472, de coordenadas N=7.555.260,40m e E=533.304,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  115°33'9",  na  distância  de  133,70m,  até  o  vértice  473,  de
coordenadas  N=7.555.202,73m  e  E=533.425,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°1'5",  na  distância  de  119,62m,  até  o  vértice  474,  de  coordenadas
N=7.555.190,19m e E=533.544,49m; daí,  segue com o azimute de 184°30'19",  na
distância  de  800,30m,  até  o  vértice  475,  de  coordenadas  N=7.554.392,36m  e
E=533.481,62m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
azimute de 146°51'43", na distância de 328,15m, até o vértice 476, de coordenadas
N=7.554.117,58m e E=533.661,01m; daí,  segue com o azimute de 109°47'12",  na
distância  de  192,10m,  até  o  vértice  477,  de  coordenadas  N=7.554.052,55m  e
E=533.841,77m; daí, segue com o azimute de 72°29'8", na distância de 350,32m, até
o vértice 478, de coordenadas N=7.554.157,98m e E=534.175,86m; daí, segue com o
azimute de 83°56'47", na distância de 166,61m, até o vértice 479, de coordenadas
N=7.554.175,55m  e E=534.341,53m;  daí,  segue com  o  azimute  de  77°37'31",  na
distância  de  263,36m,  até  o  vértice  480,  de  coordenadas  N=7.554.231,99m  e
E=534.598,78m; daí, segue com o azimute de 88°24'14", na distância de 114m, até o
vértice 481, de coordenadas N=7.554.235,16m e E=534.712,73m; daí, segue com o
azimute de 121°18'27", na distância de 183,57m, até o vértice 482, de coordenadas
N=7.554.139,77m e E=534.869,57m; daí,  segue com o azimute de 140°40'21",  na
distância  de  117,74m,  até  o  vértice  483,  de  coordenadas  N=7.554.048,70m  e
E=534.944,19m; daí, segue com o azimute de 117°28'26", na distância de 99,28m,
até o vértice 484, de coordenadas N=7.554.002,90m e E=535.032,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°21'59",  na  distância  de  172,88m,  até  o  vértice  485,  de
coordenadas  N=7.553.995,76m  e  E=535.205,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°51'1",  na  distância  de  99,19m,  até  o  vértice  486,  de  coordenadas
N=7.554.006,38m  e E=535.303,63m;  daí,  segue com  o  azimute  de  35°22'26",  na
distância  de  134,04m,  até  o  vértice  487,  de  coordenadas  N=7.554.115,68m  e
E=535.381,23m; daí, segue com o azimute de 42°38'12", na distância de 119,67m,
até o vértice 488, de coordenadas N=7.554.203,72m e E=535.462,29m; daí, segue
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com  o  azimute  de  34°11'26",  na  distância  de  106,62m,  até  o  vértice  489,  de
coordenadas  N=7.554.291,91m  e  E=535.522,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°19'23",  na  distância  de  104,71m,  até  o  vértice  490,  de  coordenadas
N=7.554.390,51m e E=535.486,95m; daí,  segue com o azimute de 313°43'26",  na
distância  de  216,09m,  até  o  vértice  491,  de  coordenadas  N=7.554.539,86m  e
E=535.330,78m; daí, segue com o azimute de 352°41'26", na distância de 142,75m,
até o vértice 492, de coordenadas N=7.554.681,45m e E=535.312,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  42°18'7",  na  distância  de  159,94m,  até  o  vértice  493,  de
coordenadas  N=7.554.799,74m  e  E=535.420,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
92°54'34",  na  distância  de  144,37m,  até  o  vértice  494,  de  coordenadas
N=7.554.792,41m  e E=535.564,44m;  daí,  segue  com o  azimute  de  112°3'10",  na
distância  de  114,81m,  até  o  vértice  495,  de  coordenadas  N=7.554.749,31m  e
E=535.670,86m; daí, segue com o azimute de 61°39'15", na distância de 83,28m, até
o vértice 496, de coordenadas N=7.554.788,85m e E=535.744,15m; daí, segue com o
azimute de 28°13'52", na distância de 104,88m, até o vértice 497, de coordenadas
N=7.554.881,25m  e  E=535.793,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°13'40",  na
distância  de  35,98m,  até  o  vértice  498,  de  coordenadas  N=7.554.917,01m  e
E=535.797,67m; daí, segue com o azimute de 22°1'19", na distância de 32,09m, até o
vértice 499, de coordenadas N=7.554.946,76m e E=535.809,70m; daí, segue com o
azimute de 350°16'41", na distância de 71,01m, até o vértice 500, de coordenadas
N=7.555.016,75m  e  E=535.797,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  7°5'53",  na
distância  de  88,02m,  até  o  vértice  501,  de  coordenadas  N=7.555.104,09m  e
E=535.808,58m; daí, segue com o azimute de 52°43'6", na distância de 161,45m, até
o vértice 502, de coordenadas N=7.555.201,89m e E=535.937,04m; daí, segue com o
azimute  de  29°9'22",  na  distância  de  46,78m, até  o  vértice  503,  de  coordenadas
N=7.555.242,74m  e E=535.959,83m;  daí,  segue com  o  azimute  de  92°55'48",  na
distância  de  47,61m,  até  o  vértice  504,  de  coordenadas  N=7.555.240,30m  e
E=536.007,37m; daí, segue com o azimute de 118°43'40", na distância de 88,34m,
até o vértice 505, de coordenadas N=7.555.197,84m e E=536.084,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°57'2",  na  distância  de  113,17m,  até  o  vértice  506,  de
coordenadas  N=7.555.240,33m  e  E=536.189,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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6°14'32",  na  distância  de  160,86m,  até  o  vértice  507,  de  coordenadas
N=7.555.400,23m  e E=536.207,22m;  daí,  segue com  o  azimute  de  43°55'37",  na
distância  de  90,17m,  até  o  vértice  508,  de  coordenadas  N=7.555.465,17m  e
E=536.269,78m; daí, segue com o azimute de 17°49'37", na distância de 81,45m, até
o vértice 509, de coordenadas N=7.555.542,71m e E=536.294,71m; daí, segue com o
azimute de 16°24'40", na distância de 132,84m, até o vértice 510, de coordenadas
N=7.555.670,14m e E=536.332,24m; daí,  segue com o azimute de 298°36'58",  na
distância  de  31,33m,  até  o  vértice  511,  de  coordenadas  N=7.555.685,14m  e
E=536.304,74m; daí, segue com o azimute de 276°17'41", na distância de 159,13m,
até o vértice 512, de coordenadas N=7.555.702,59m e E=536.146,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°1'48",  na  distância  de  125,77m,  até  o  vértice  513,  de
coordenadas  N=7.555.743,60m  e  E=536.027,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°35'19",  na  distância  de  105m,  até  o  vértice  514,  de  coordenadas
N=7.555.803,21m e E=535.941,23m; daí,  segue com o azimute de 348°38'29",  na
distância  de  69,09m,  até  o  vértice  515,  de  coordenadas  N=7.555.870,94m  e
E=535.927,62m; daí, segue com o azimute de 21°22'50", na distância de 80,63m, até
o vértice 516, de coordenadas N=7.555.946,02m e E=535.957,01m; daí, segue com o
azimute de 42°21'12",  na distância de 57,18m, até o vértice 517, de coordenadas
N=7.555.988,28m  e E=535.995,53m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°19'42",  na
distância  de  229,71m,  até  o  vértice  518,  de  coordenadas  N=7.555.966,94m  e
E=536.224,25m; daí, segue com o azimute de 67°55'43", na distância de 120,99m,
até o vértice 519, de coordenadas N=7.556.012,41m e E=536.336,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  53°23'3",  na  distância  de  162,79m,  até  o  vértice  520,  de
coordenadas  N=7.556.109,50m  e  E=536.467,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
79°23'57",  na  distância  de  86,44m,  até  o  vértice  521,  de  coordenadas
N=7.556.125,41m e E=536.552,01m; daí,  segue com o azimute de 317°44'22",  na
distância  de  190,76m,  até  o  vértice  522,  de  coordenadas  N=7.556.266,59m  e
E=536.423,72m; daí, segue com o azimute de 49°30'53", na distância de 156,15m,
até o vértice 523, de coordenadas N=7.556.367,97m e E=536.542,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°21'18",  na  distância  de  90,28m,  até  o  vértice  524,  de
coordenadas  N=7.556.425,57m  e  E=536.612,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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325°33'49",  na  distância  de  74,92m,  até  o  vértice  525,  de  coordenadas
N=7.556.487,36m  e E=536.569,63m;  daí,  segue  com o  azimute  de  31°48'11",  na
distância  de  146,96m,  até  o  vértice  526,  de  coordenadas  N=7.556.612,26m  e
E=536.647,08m; daí, segue com o azimute de 46°16'59", na distância de 113,70m,
até o vértice 527, de coordenadas N=7.556.690,84m e E=536.729,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°59'18",  na  distância  de  115,48m,  até  o  vértice  528,  de
coordenadas  N=7.556.732,24m  e  E=536.837,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°32'43",  na  distância  de  224,04m,  até  o  vértice  529,  de  coordenadas
N=7.556.549,74m  e E=536.967,02m;  daí,  segue com  o  azimute  de  131°3'17",  na
distância  de  129,28m,  até  o  vértice  530,  de  coordenadas  N=7.556.464,84m  e
E=537.064,50m; daí, segue com o azimute de 110°47'35", na distância de 155m, até
o vértice 531, de coordenadas N=7.556.409,81m e E=537.209,41m; daí, segue com o
azimute de 112°58'32", na distância de 89,54m, até o vértice 532, de coordenadas
N=7.556.374,86m e E=537.291,85m; daí,  segue com o azimute de 173°28'30",  na
distância  de  88,04m,  até  o  vértice  533,  de  coordenadas  N=7.556.287,39m  e
E=537.301,85m; daí, segue com o azimute de 120°47'19", na distância de 150,24m,
até o vértice 534, de coordenadas N=7.556.210,49m e E=537.430,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°54'19",  na  distância  de  92,16m,  até  o  vértice  535,  de
coordenadas  N=7.556.296,58m  e  E=537.463,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
342°43'43",  na  distância  de  46,03m,  até  o  vértice  536,  de  coordenadas
N=7.556.340,54m  e E=537.450,13m;  daí,  segue como o  azimute  de  48°8'54",  na
distância  de  105,54m,  até  o  vértice  537,  de  coordenadas  N=7.556.410,96m  e
E=537.528,75m; daí, segue com o azimute de 121°57'50", na distância de 105,68m,
até o vértice 538, de coordenadas N=7.556.355,01m e E=537.618,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  122°15'24",  na  distância  de  80,64m,  até  o  vértice  539,  de
coordenadas  N=7.556.311,97m  e  E=537.686,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
145°8'38",  na  distância  de  56,41m,  até  o  vértice  540,  de  coordenadas
N=7.556.265,68m  e E=537.718,84m;  daí,  segue com  o  azimute  de  181°58'7",  na
distância  de  116,55m,  até  o  vértice  541,  de  coordenadas  N=7.556.149,21m  e
E=537.714,83m; daí, segue com o azimute de 180°19'44", na distância de 0,97m, até
o vértice 542, de coordenadas N=7.556.148,23m e E=537.714,83m; daí, segue com o
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azimute de 196°54'13", na distância de 130,04m, até o vértice 543, de coordenadas
N=7.556.023,81m e E=537.677,02m; daí,  segue com o azimute de 200°11'31",  na
distância  de  73,22m,  até  o  vértice  544,  de  coordenadas  N=7.555.955,09m  e
E=537.651,74m; daí, segue com o azimute de 185°36'17", na distância de 180,88m,
até o vértice 545, de coordenadas N=7.555.775,07m e E=537.634,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°39'17",  na  distância  de  102,99m,  até  o  vértice  546,  de
coordenadas  N=7.555.708,40m  e  E=537.555,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°56'21",  na  distância  de  102,23m,  até  o  vértice  547,  de  coordenadas
N=7.555.713,64m  e E=537.453,49m;  daí,  segue com  o  azimute  de  212°5'36",  na
distância  de  75,17m,  até  o  vértice  548,  de  coordenadas  N=7.555.649,96m  e
E=537.413,55m; daí, segue com o azimute de 203°56'46", na distância de 105,95m,
até o vértice 549, de coordenadas N=7.555.553,13m e E=537.370,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  135°41'14",  na  distância  de  61,39m,  até  o  vértice  550,  de
coordenadas  N=7.555.509,21m  e  E=537.413,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
165°19'42",  na  distância  de  32,58m,  até  o  vértice  551,  de  coordenadas
N=7.555.477,69m  e E=537.421,69m;  daí,  segue com  o  azimute  de  102°2'34",  na
distância  de  150,46m,  até  o  vértice  552,  de  coordenadas  N=7.555.446,30m  e
E=537.568,83m; daí, segue com o azimute de 85°5'30", na distância de 338,58m, até
o vértice 553, de coordenadas N=7.555.475,27m e E=537.906,17m; daí, segue com o
azimute de 161°35'60", na distância de 125,85m, até o vértice 554, de coordenadas
N=7.555.355,86m  e  E=537.945,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°15'8",  na
distância  de  73,50m,  até  o  vértice  555,  de  coordenadas  N=7.555.344,04m  e
E=538.018,43m; daí, segue com o azimute de 91°36'14", na distância de 112,57m,
até o vértice 556, de coordenadas N=7.555.340,89m e E=538.130,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°12'12",  na  distância  de  94,47m,  até  o  vértice  557,  de
coordenadas  N=7.555.262,76m  e  E=538.077,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
190°41'20",  na  distância  de  168,44m,  até  o  vértice  558,  de  coordenadas
N=7.555.097,25m e E=538.046,61m; daí,  segue com o azimute de 184°11'21",  na
distância  de  128,50m,  até  o  vértice  559,  de  coordenadas  N=7.554.969,09m  e
E=538.037,22m; daí, segue com o azimute de 227°18'20", na distância de 110,55m,
até o vértice 560, de coordenadas N=7.554.894,13m e E=537.955,97m; daí, segue
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com  o  azimute  de  219°10'38",  na  distância  de  108,73m,  até  o  vértice  561,  de
coordenadas  N=7.554.809,84m  e  E=537.887,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°24'58",  na  distância  de  133,51m,  até  o  vértice  562,  de  coordenadas
N=7.554.737,94m  e  E=537.774,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°8'2",  na
distância  de  74,65m,  até  o  vértice  563,  de  coordenadas  N=7.554.701,90m  e
E=537.709,41m; daí, segue com o azimute de 162°16'45", na distância de 105,94m,
até o vértice 564, de coordenadas N=7.554.600,98m e E=537.741,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°41'33",  na  distância  de  52,73m,  até  o  vértice  565,  de
coordenadas  N=7.554.567,58m  e  E=537.700,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°40'7",  na  distância  de  161,27m,  até  o  vértice  566,  de  coordenadas
N=7.554.406,38m e E=537.696,17m; daí,  segue com o azimute de 111°18'12",  na
distância  de  185,76m,  até  o  vértice  567,  de  coordenadas  N=7.554.338,90m  e
E=537.869,23m; daí, segue com o azimute de 139°58'34", na distância de 197,29m,
até o vértice 568, de coordenadas N=7.554.187,82m e E=537.996,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°55'51",  na  distância  de  181,09m,  até  o  vértice  569,  de
coordenadas  N=7.554.029,54m  e  E=538.084,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°7'47",  na  distância  de  159,55m,  até  o  vértice  570,  de  coordenadas
N=7.553.910,73m e E=538.190,58m; daí,  segue com o azimute de 109°49'26",  na
distância  de  70,39m,  até  o  vértice  571,  de  coordenadas  N=7.553.886,86m  e
E=538.256,80m; daí, segue com o azimute de 96°28'30", na distância de 107,43m,
até o vértice 572, de coordenadas N=7.553.874,75m e E=538.363,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  113°58'55",  na  distância  de  68,43m,  até  o  vértice  573,  de
coordenadas  N=7.553.846,93m  e  E=538.426,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
176°20'3",  na  distância  de  210,63m,  até  o  vértice  574,  de  coordenadas
N=7.553.636,73m e E=538.439,54m; daí,  segue com o azimute de 140°38'23",  na
distância  de  74,05m,  até  o  vértice  575,  de  coordenadas  N=7.553.579,48m  e
E=538.486,50m; daí, segue com o azimute de 109°32'43", na distância de 102,90m,
até o vértice 576, de coordenadas N=7.553.545,05m e E=538.583,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  131°9'42",  na  distância  de  65,58m,  até  o  vértice  577,  de
coordenadas  N=7.553.501,89m  e  E=538.632,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
170°58'23",  na  distância  de  151,04m,  até  o  vértice  578,  de  coordenadas
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N=7.553.352,72m e E=538.656,54m; daí,  segue com o azimute de 179°58'49",  na
distância  de  73,50m,  até  o  vértice  579,  de  coordenadas  N=7.553.279,22m  e
E=538.656,56m; daí, segue com o azimute de 191°19'6", na distância de 69,16m, até
o vértice 580, de coordenadas N=7.553.211,40m e E=538.642,99m; daí, segue com o
azimute de 220°51'37", na distância de 107,34m, até o vértice 581, de coordenadas
N=7.553.130,22m e E=538.572,76m; daí,  segue com o azimute de 132°26'30",  na
distância  de  59,69m,  até  o  vértice  582,  de  coordenadas  N=7.553.089,94m  e
E=538.616,81m; daí, segue com o azimute de 159°53'32", na distância de 86,35m,
até o vértice 583, de coordenadas N=7.553.008,86m e E=538.646,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'16",  na  distância  de  47,44m,  até  o  vértice  584,  de
coordenadas  N=7.552.978,99m  e  E=538.609,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°22'39",  na  distância  de  109,73m,  até  o  vértice  585,  de  coordenadas
N=7.552.977,80m e E=538.499,91m; daí,  segue com o azimute de 275°29'13",  na
distância  de  148,14m,  até  o  vértice  586,  de  coordenadas  N=7.552.991,97m  e
E=538.352,44m; daí, segue com o azimute de 260°28'13", na distância de 98,04m,
até o vértice 587, de coordenadas N=7.552.975,74m e E=538.255,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  334°29'56",  na  distância  de  122,78m,  até  o  vértice  588,  de
coordenadas  N=7.553.086,56m  e  E=538.202,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
257°53'33",  na  distância  de  228,22m,  até  o  vértice  589,  de  coordenadas
N=7.553.038,69m  e E=537.979,75m;  daí,  segue com  o  azimute  de  226°38'3",  na
distância  de  213,15m,  até  o  vértice  590,  de  coordenadas  N=7.552.892,33m  e
E=537.824,79m; daí, segue com o azimute de 263°35'20", na distância de 289,61m,
até o vértice 591, de coordenadas N=7.552.859,99m e E=537.536,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°6'8",  na  distância  de  120,11m,  até  o  vértice  592,  de
coordenadas  N=7.552.803,79m  e  E=537.430,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°55'20",  na  distância  de  64,43m,  até  o  vértice  593,  de  coordenadas
N=7.552.753,77m e E=537.471,46m; daí,  segue com o azimute de 236°23'4"  ,  na
distância  de  45,02m,  até  o  vértice  594,  de  coordenadas  N=7.552.728,85m  e
E=537.433,96m; daí, segue com o azimute de 302°28'23", na distância de 40,77m,
até o vértice 595, de coordenadas N=7.552.750,74m e E=537.399,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'43",  na  distância  de  168,87m,  até  o  vértice  596,  de
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coordenadas  N=7.552.644,45m  e  E=537.268,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
230°51'26",  na  distância  de  145,34m,  até  o  vértice  597,  de  coordenadas
N=7.552.552,71m  e E=537.155,63m;  daí,  segue com  o  azimute  de  254°24'1",  na
distância  de  113,03m,  até  o  vértice  598,  de  coordenadas  N=7.552.522,31m  e
E=537.046,76m; daí, segue com o azimute de 184°4'11", na distância de 145,99m,
até o vértice 599, de coordenadas N=7.552.376,69m e E=537.036,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  283°1'52",  na  distância  de  160,89m,  até  o  vértice  600,  de
coordenadas  N=7.552.412,97m  e  E=536.879,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°0'33",  na  distância  de  203,92m,  até  o  vértice  601,  de  coordenadas
N=7.552.384,62m e E=536.677,71m; daí,  segue com o azimute de 305°29'21",  na
distância  de  61,44m,  até  o  vértice  602,  de  coordenadas  N=7.552.420,29m  e
E=536.627,68m; daí, segue com o azimute de 359°50'46", na distância de 113,08m,
até o vértice 603, de coordenadas N=7.552.533,37m e E=536.627,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  344°19'18",  na  distância  de  32,31m,  até  o  vértice  604,  de
coordenadas  N=7.552.564,48m  e  E=536.618,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°46'19",  na  distância  de  50,70m,  até  o  vértice  605,  de  coordenadas
N=7.552.614,82m e E=536.624,63m; daí,  segue com o azimute de 340°23'40",  na
distância  de  93,24m,  até  o  vértice  606,  de  coordenadas  N=7.552.702,66m  e
E=536.593,34m; daí, segue com o azimute de 338°40'6", na distância de 60,66m, até
o vértice 607, de coordenadas N=7.552.759,16m e E=536.571,28m; daí, segue com o
azimute de 270°45'7",  na distância de 94,76m, até o vértice 608, de coordenadas
N=7.552.760,40m e E=536.476,53m; daí,  segue com o azimute de 169°41'17",  na
distância  de  114,87m,  até  o  vértice  609,  de  coordenadas  N=7.552.647,39m  e
E=536.497,09m; daí, segue com o azimute de 160°31'30", na distância de 77,08m,
até o vértice 610, de coordenadas N=7.552.574,72m e E=536.522,79m, situado nos
limites do Município de Aiuruoca e nos limites do Município de Alagoa; daí,  segue
confrontando com o Município de Alagoa, com o azimute de 181°59'7", na distância
de 125,80m, até o vértice 611, de coordenadas N=7.552.448,99m e E=536.518,43m;
daí, segue com o azimute de 222°33'52", na distância de 94,93m, até o vértice 612,
de coordenadas N=7.552.379,07m e E=536.454,22m; daí, segue com o azimute de
278°20'27",  na  distância  de  75,90m,  até  o  vértice  613,  de  coordenadas
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N=7.552.390,08m e E=536.379,12m; daí,  segue com o azimute de 292°48'40",  na
distância  de  113,11m,  até  o  vértice  614,  de  coordenadas  N=7.552.433,94m  e
E=536.274,85m; daí, segue com o azimute de 310°50'41", na distância de 44,61m,
até o vértice 615, de coordenadas N=7.552.463,11m e E=536.241,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°8'16",  na  distância  de  98,68m,  até  o  vértice  616,  de
coordenadas  N=7.552.488,88m  e  E=536.145,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°15'47",  na  distância  de  97,18m,  até  o  vértice  617,  de  coordenadas
N=7.552.502,85m e E=536.049,67m; daí,  segue com o azimute de 250°53'34",  na
distância  de  65,56m,  até  o  vértice  618,  de  coordenadas  N=7.552.481,39m  e
E=535.987,72m; daí, segue com o azimute de 262°10'7", na distância de 54,64m, até
o vértice 619, de coordenadas N=7.552.473,94m e E=535.933,58m; daí, segue com o
azimute de 210°39'20", na distância de 134,47m, até o vértice 620, de coordenadas
N=7.552.358,26m e E=535.865,02m; daí,  segue com o azimute de 160°56'51",  na
distância  de  121,46m,  até  o  vértice  621,  de  coordenadas  N=7.552.243,46m  e
E=535.904,67m; daí, segue com o azimute de 96°6'8", na distância de 80,53m, até o
vértice 622, de coordenadas N=7.552.234,90m e E=535.984,74m; daí, segue com o
azimute de 96°27'5”,  na distância de 138,09m, até o vértice 623, de coordenadas
N=7.552.219,38m e E=536.121,95m; daí,  segue com o azimute de 110°44'10”,  na
distância  de  32,80m,  até  o  vértice  624,  de  coordenadas  N=7.552.207,77m  e
E=536.152,63m; daí, segue com o azimute de 180°56'9”, na distância de 94,41m, até
o vértice 625, de coordenadas N=7.552.113,38m e E=536.151,09m; daí, segue com o
azimute de 189°5'36”,  na distância de 86,46m, até o vértice 626, de coordenadas
N=7.552.028,00m  e  E=536.137,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  173°30'6”,  na
distância  de  197,37m,  até  o  vértice  627,  de  coordenadas  N=7.551.831,90m  e
E=536.159,76m; daí, segue com o azimute de 195°16'4”, na distância de 42,36m, até
o vértice 628, de coordenadas N=7.551.791,03m e E=536.148,60m; daí, segue com o
azimute de 120°10'25”, na distância de 96,34m, até o vértice 629, de coordenadas
N=7.551.742,61m  e  E=536.231,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°45'5”,  na
distância  de  172,87m,  até  o  vértice  630,  de  coordenadas  N=7.551.877,43m  e
E=536.340,09m; daí, segue com o azimute de 16°25'11”, na distância de 59,84m, até
o vértice 631, de coordenadas N=7.551.934,83m e E=536.357,01m; daí, segue com o
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azimute de 67°14'49”, na distância de 208,90m, até o vértice 632, de coordenadas
N=7.552.015,62m  e  E=536.549,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°32'29”,  na
distância  de  196,65m,  até  o  vértice  633,  de  coordenadas  N=7.552.183,22m  e
E=536.652,53m; daí, segue com o azimute de 75°14'48”, na distância de 191,97m,
até o vértice 634, de coordenadas N=7.552.232,11m e E=536.838,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  122°40'16”,  na  distância  de  212,99m,  até  o  vértice  635,  de
coordenadas  N=7.552.117,13m  e  E=537.017,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
164°32'19”,  na  distância  de  300,97m,  até  o  vértice  636,  de  coordenadas
N=7.551.827,05m e E=537.097,70m; daí,  segue com o azimute de 225°44'23”,  na
distância  de  440,37m,  até  o  vértice  637,  de  coordenadas  N=7.551.519,70m  e
E=536.782,31m; daí, segue com o azimute de 219°15'29”, na distância de 108,40m,
até o vértice 638, de coordenadas N=7.551.435,77m e E=536.713,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  160°32'57”,  na  distância  de  89,72m,  até  o  vértice  639,  de
coordenadas  N=7.551.351,17m  e  E=536.743,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
129°1'26”,  na  distância  de  186,53m,  até  o  vértice  640,  de  coordenadas
N=7.551.233,72m e E=536.888,51m; daí,  segue com o azimute de 234°51'11”,  na
distância  de  134,53m,  até  o  vértice  641,  de  coordenadas  N=7.551.156,28m  e
E=536.778,51m; daí, segue com o azimute de 255°12'10”, na distância de 186,01m,
até o vértice 642, de coordenadas N=7.551.108,77m e E=536.598,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°34'57”,  na  distância  de  111,69m,  até  o  vértice  643,  de
coordenadas  N=7.551.036,35m  e  E=536.513,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
188°40'42”,  na  distância  de  149,21m,  até  o  vértice  644,  de  coordenadas
N=7.550.888,86m e E=536.491,11m; daí,  segue com o azimute de 249°27'54”,  na
distância  de  85,30m,  até  o  vértice  645,  de  coordenadas  N=7.550.858,93m  e
E=536.411,23m; daí, segue com o azimute de 296°33'22”, na distância de 251,48m,
até o vértice 646, de coordenadas N=7.550.971,36m e E=536.186,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  340°26'15”,  na  distância  de  119,33m,  até  o  vértice  647,  de
coordenadas  N=7.551.083,80m  e  E=536.146,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
259°24'3”,  na  distância  de  81,44m,  até  o  vértice  648,  de  coordenadas
N=7.551.068,82m e E=536.066,28m; daí,  segue com o azimute de 198°25'59”,  na
distância  de  134,31m,  até  o  vértice  649,  de  coordenadas  N=7.550.941,41m  e
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E=536.023,81m; daí, segue com o azimute de 278°18'18”, na distância de 103,55m,
até o vértice 650, de coordenadas N=7.550.956,36m e E=535.921,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  343°29'5”,  na  distância  de  96,47m,  até  o  vértice  651,  de
coordenadas  N=7.551.048,85m  e  E=535.893,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°15'29”,  na  distância  de  73,47m,  até  o  vértice  652,  de  coordenadas
N=7.551.076,68m e E=535.825,93m; daí,  segue com o azimute de 352°39'11”,  na
distância  de  122,02m,  até  o  vértice  653,  de  coordenadas  N=7.551.197,70m  e
E=535.810,33m; daí, segue com o azimute de 307°48'11”, na distância de 44,56m,
até o vértice 654, de coordenadas N=7.551.225,01m e E=535.775,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°28'2”,  na  distância  de  112,76m,  até  o  vértice  655,  de
coordenadas  N=7.551.206,34m  e  E=535.663,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°22'4”,  na  distância  de  216,66m,  até  o  vértice  656,  de  coordenadas
N=7.551.038,84m e E=535.526,49m; daí,  segue com o azimute de 241°23'35”,  na
distância  de  125,24m,  até  o  vértice  657,  de  coordenadas  N=7.550.978,88m  e
E=535.416,54m; daí, segue com o azimute de 170°49'59”, na distância de 78,51m,
até o vértice 658, de coordenadas N=7.550.901,36m e E=535.429,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  203°54'5”,  na  distância  de  215,90m,  até  o  vértice  659,  de
coordenadas  N=7.550.703,98m  e  E=535.341,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°58'29”,  na  distância  de  126,15m,  até  o  vértice  660,  de  coordenadas
N=7.550.579,05m e E=535.324,07m; daí,  segue com o azimute de 262°56'34”,  na
distância  de  244,23m,  até  o  vértice  661,  de  coordenadas  N=7.550.549,04m  e
E=535.081,69m; daí, segue com o azimute de 266°35'23”, na distância de 252,90m,
até o vértice 662, de coordenadas N=7.550.534,00m e E=534.829,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  198°22'58”,  na  distância  de  71,10m,  até  o  vértice  663,  de
coordenadas  N=7.550.466,53m  e  E=534.806,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°1'59”,  na  distância  de  102,97m,  até  o  vértice  664,  de  coordenadas
N=7.550.366,63m e E=534.781,84m; daí,  segue com o azimute de 232°41'25”,  na
distância  de  66,10m,  até  o  vértice  665,  de  coordenadas  N=7.550.326,57m  e
E=534.729,27m; daí, segue com o azimute de 337°49'42”, na distância de 205,18m,
até o vértice 666, de coordenadas N=7.550.516,57m e E=534.651,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°5'24”,  na  distância  de  147,82m,  até  o  vértice  667,  de
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coordenadas  N=7.550.506,49m  e  E=534.504,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°0'46”,  na  distância  de  139,93m,  até  o  vértice  668,  de  coordenadas
N=7.550.366,59m e E=534.501,89m; daí,  segue com o azimute de 274°45'57”,  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  669,  de  coordenadas  N=7.550.371,59m  e
E=534.441,89m; daí, segue com o azimute de 352°8'43”, na distância de 292,62m,
até o vértice 670, de coordenadas N=7.550.661,46m e E=534.401,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  29°23'11”,  na  distância  de  249,57m,  até  o  vértice  671,  de
coordenadas  N=7.550.878,92m  e  E=534.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
56°46'12”,  na  distância  de  173,33m,  até  o  vértice  672,  de  coordenadas
N=7.550.973,90m  e  E=534.669,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'2”,  na
distância  de  189,14m,  até  o  vértice  673,  de  coordenadas  N=7.551.023,86m  e
E=534.851,77m; daí, segue com o azimute de 27°4'32”, na distância de 126,28m, até
o vértice 674, de coordenadas N=7.551.136,31m e E=534.909,25m; daí, segue com o
azimute de 311°54'31”, na distância de 97,35m, até o vértice 675, de coordenadas
N=7.551.201,33m e E=534.836,80m; daí,  segue com o azimute de 222°22'39”,  na
distância  de  77,91m,  até  o  vértice  676,  de  coordenadas  N=7.551.143,78m  e
E=534.784,29m; daí, segue com o azimute de 287°34'26”, na distância de 157,27m,
até o vértice 677, de coordenadas N=7.551.191,26m e E=534.634,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°30'48”,  na  distância  de  97,77m,  até  o  vértice  678,  de
coordenadas  N=7.551.273,73m  e  E=534.581,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°59'44”,  na  distância  de  132,91m,  até  o  vértice  679,  de  coordenadas
N=7.551.228,27m  e E=534.456,95m;  daí,  segue  com o  azimute  de  213°11'8”,  na
distância  de  122,81m,  até  o  vértice  680,  de  coordenadas  N=7.551.125,49m  e
E=534.389,73m; daí, segue com o azimute de 203°57'10”, na distância de 170,80m,
até o vértice 681, de coordenadas N=7.550.969,40m e E=534.320,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  276°54'2”,  na  distância  de  185,32m,  até  o  vértice  682,  de
coordenadas  N=7.550.991,66m  e  E=534.136,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°33'31”,  na  distância  de  63,29m,  até  o  vértice  683,  de  coordenadas
N=7.550.991,17m  e  E=534.073,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  280°47'4”,  na
distância  de  79,16m,  até  o  vértice  684,  de  coordenadas  N=7.551.005,98m  e
E=533.995,37m; daí, segue com o azimute de 224°30'57”, na distância de 68,87m,
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até o vértice 685, de coordenadas N=7.550.956,87
m  e  E=533.947,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  197°14'9”,  na  distância  de
188,39m, até o vértice 686, de coordenadas N=7.550.776,95m e E=533.891,26m; daí,
segue com o azimute de 204°18'16”, na distância de 104,38m, até o vértice 687, de
coordenadas  N=7.550.681,82m  e  E=533.848,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
217°45'52”,  na  distância  de  113,69m,  até  o  vértice  688,  de  coordenadas
N=7.550.591,95m e E=533.778,68m; daí,  segue com o azimute de 258°58'23”,  na
distância  de  58,32m,  até  o  vértice  689,  de  coordenadas  N=7.550.580,80m  e
E=533.721,44m; daí, segue com o azimute de 280°49'32”, na distância de 76,84m,
até o vértice 690, de coordenadas N=7.550.595,23m e E=533.645,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  307°57'3”,  na  distância  de  83,55m,  até  o  vértice  691,  de
coordenadas  N=7.550.646,61m  e  E=533.580,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
13°28'31”,  na  distância  de  85,52m,  até  o  vértice  692,  de  coordenadas
N=7.550.729,77m  e  E=533.600,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  340°7'54”,  na
distância  de  115,56m,  até  o  vértice  693,  de  coordenadas  N=7.550.838,46m  e
E=533.560,73m; daí, segue com o azimute de 282°35'60”, na distância de 89,69m,
até o vértice 694, de coordenadas N=7.550.858,02m e E=533.473,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  254°0'39”,  na  distância  de  34,36m,  até  o  vértice  695,  de
coordenadas  N=7.550.848,56m  e  E=533.440,18m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
351°19'43”,  na  distância  de  130,56m,  até  o  vértice  696,  de  coordenadas
N=7.550.977,62m e E=533.420,49m; daí,  segue com o azimute de 293°45'29”,  na
distância  de  68,23m,  até  o  vértice  697,  de  coordenadas  N=7.551.005,11m  e
E=533.358,04m; daí, segue com o azimute de 247°50'60”, na distância de 145,82m,
até o vértice 698, de coordenadas N=7.550.950,14m e E=533.222,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°48'5”,  na  distância  de  207,34m,  até  o  vértice  699,  de
coordenadas  N=7.550.772,04m  e  E=533.116,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
257°14'12”,  na  distância  de  169,77m,  até  o  vértice  700,  de  coordenadas
N=7.550.734,53m e E=532.951,24m; daí,  segue com o azimute de 358°33'38”,  na
distância  de  125,01m,  até  o  vértice  701,  de  coordenadas  N=7.550.859,51m  e
E=532.948,10m; daí, segue com o azimute de 301°47'7”, na distância de 77,17m, até
o vértice 702, de coordenadas N=7.550.900,16m e E=532.882,50m; daí, segue com o
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azimute de 43°27'43”, na distância de 163,46m, até o vértice 703, de coordenadas
N=7.551.018,80m  e  E=532.994,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°16'59”,  na
distância  de  131,90m,  até  o  vértice  704,  de  coordenadas  N=7.551.050,08m  e
E=533.123,07m; daí, segue com o azimute de 30°56'17”, na distância de 109,30m,
até o vértice 705, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=533.179,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  358°52'23”,  na  distância  de  156,22m,  até  o  vértice  706,  de
coordenadas  N=7.551.300,01m  e  E=533.176,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°13'42”,  na  distância  de  159,53m,  até  o  vértice  707,  de  coordenadas
N=7.551.306,22m e E=533.016,78m; daí,  segue com o azimute de 287°48'56”,  na
distância  de  81,94m,  até  o  vértice  708,  de  coordenadas  N=7.551.331,29m  e
E=532.938,78m; daí, segue com o azimute de 252°26'40”, na distância de 62,34m,
até o vértice 709, de coordenadas N=7.551.312,48m e E=532.879,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  194°56'12”,  na  distância  de  193,96m,  até  o  vértice  710,  de
coordenadas  N=7.551.125,08m  e  E=532.829,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
285°1'34”,  na  distância  de  132,53m,  até  o  vértice  711,  de  coordenadas
N=7.551.159,44m e E=532.701,35m; daí,  segue com o azimute de 265°13'28”,  na
distância  de  150,48m,  até  o  vértice  712,  de  coordenadas  N=7.551.146,91m  e
E=532.551,39m; daí, segue com o azimute de 267°10'41”, na distância de 62,57m,
até o vértice 713, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=532.488,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  3°57'38”,  na  distância  de  181,61m,  até  o  vértice  714,  de
coordenadas  N=7.551.325,00m  e  E=532.501,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°47'25”,  na  distância  de  128,43m,  até  o  vértice  715,  de  coordenadas
N=7.551.453,09m e E=532.492,01m; daí,  segue com o azimute de 292°37'26”,  na
distância  de  81,26m,  até  o  vértice  716,  de  coordenadas  N=7.551.484,35m  e
E=532.417,00m; daí, segue com o azimute de 268°1'4”, na distância de 90,60m, até o
vértice 717, de coordenadas N=7.551.481,22m e E=532.326,46m; daí, segue com o
azimute de 323°36'51”, na distância de 73,67m, até o vértice 718, de coordenadas
N=7.551.540,53m e E=532.282,75m; daí,  segue com o azimute de 345°57'55”,  na
distância  de  115,98m,  até  o  vértice  719,  de  coordenadas  N=7.551.653,04m  e
E=532.254,63m; daí, segue com o azimute de 268°17'37”, na distância de 104,96m,
até o vértice 720, de coordenadas N=7.551.649,92m e E=532.149,71m; daí, segue
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com  o  azimute  de  173°51'8”,  na  distância  de  121,21m,  até  o  vértice  721,  de
coordenadas  N=7.551.529,40m  e  E=532.162,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°23'38”,  na  distância  de  121,73m,  até  o  vértice  722,  de  coordenadas
N=7.551.410,51m e E=532.136,57m; daí,  segue com o azimute de 222°25'54”,  na
distância  de  117,01m,  até  o  vértice  723,  de  coordenadas  N=7.551.324,15m  e
E=532.057,62m; daí, segue com o azimute de 184°41'9”, na distância de 136,03m,
até o vértice 724, de coordenadas N=7.551.188,57m e E=532.046,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  147°57'21”,  na  distância  de  89,30m,  até  o  vértice  725,  de
coordenadas  N=7.551.112,88m  e  E=532.093,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°3'22”,  na  distância  de  156,25m,  até  o  vértice  726,  de  coordenadas
N=7.550.961,31m e E=532.055,94m; daí,  segue com o azimute de 220°52'11”,  na
distância  de  325,55m,  até  o  vértice  727,  de  coordenadas  N=7.550.715,13m  e
E=531.842,92m; daí, segue com o azimute de 272°18'41”, na distância de 236,92m,
até o vértice 728, de coordenadas N=7.550.724,68m e E=531.606,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  236°43'6”,  na  distância  de  181,19m,  até  o  vértice  729,  de
coordenadas  N=7.550.625,26m  e  E=531.454,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°58'14”,  na  distância  de  273,21m,  até  o  vértice  730,  de  coordenadas
N=7.550.667,86m e E=531.184,86m; daí,  segue com o azimute de 214°49'34”,  na
distância  de  265,27m,  até  o  vértice  731,  de  coordenadas  N=7.550.450,10m  e
E=531.033,36m; daí, segue com o azimute de 174°26'51”, na distância de 147,54m,
até o vértice 732, de coordenadas N=7.550.303,25m e E=531.047,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  96°39'5”,  na  distância  de  314,24m,  até  o  vértice  733,  de
coordenadas  N=7.550.266,86m  e  E=531.359,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°48'56”,  na  distância  de  160,26m,  até  o  vértice  734,  de  coordenadas
N=7.550.261,78m e E=531.519,93m; daí,  segue com o azimute de 121°46'42”,  na
distância  de  87,70m,  até  o  vértice  735,  de  coordenadas  N=7.550.215,59m  e
E=531.594,49m; daí, segue com o azimute de 168°4'51”, na distância de 109,80m,
até o vértice 736, de coordenadas N=7.550.108,16m e E=531.617,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  165°26'17”,  na  distância  de  210,12m,  até  o  vértice  737,  de
coordenadas  N=7.549.904,79m  e  E=531.670,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
218°16'52”,  na  distância  de  92,74m,  até  o  vértice  738,  de  coordenadas
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N=7.549.831,99m e E=531.612,54m; daí,  segue com o azimute de 243°46'28”,  na
distância  de  132,15m,  até  o  vértice  739,  de  coordenadas  N=7.549.773,59m  e
E=531.494,00m; daí, segue com o azimute de 172°14'6”, na distância de 115,16m,
até o vértice 740, de coordenadas N=7.549.659,49m e E=531.509,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  254°14'45”,  na  distância  de  233,15m,  até  o  vértice  741,  de
coordenadas  N=7.549.596,18m  e  E=531.285,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
233°25'45”,  na  distância  de  180,87m,  até  o  vértice  742,  de  coordenadas
N=7.549.488,42m e E=531.139,90m; daí,  segue com o azimute de 136°14'59”,  na
distância  de  163,48m,  até  o  vértice  743,  de  coordenadas  N=7.549.370,33m  e
E=531.252,95m; daí, segue com o azimute de 71°6'40”, na distância de 266,02m, até
o vértice 744, de coordenadas N=7.549.456,44m e E=531.504,65m; daí, segue com o
azimute de 80°55'46”, na distância de 147,48m, até o vértice 745, de coordenadas
N=7.549.479,70m  e  E=531.650,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°55'2”,  na
distância  de  164,26m,  até  o  vértice  746,  de  coordenadas  N=7.549.468,47m  e
E=531.814,16m; daí, segue com o azimute de 168°22'16”, na distância de 225,84m,
até o vértice 747, de coordenadas N=7.549.247,27m e E=531.859,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  103°13'50”,  na  distância  de  98,57m,  até  o  vértice  748,  de
coordenadas  N=7.549.224,70m  e  E=531.955,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°54'50”,  na  distância  de  80,49m,  até  o  vértice  749,  de  coordenadas
N=7.549.248,35m e E=532.032,58m; daí,  segue com o azimute de 357°55'29”,  na
distância  de  108,66m,  até  o  vértice  750,  de  coordenadas  N=7.549.356,94m  e
E=532.028,64m; daí, segue com o azimute de 43°18'28”, na distância de 73,22m, até
o vértice 751, de coordenadas N=7.549.410,22m e E=532.078,86m; daí, segue com o
azimute de 95°9'30”,  na distância de 176,12m, até o vértice 752, de coordenadas
N=7.549.394,39m e E=532.254,27m; daí,  segue com o azimute de 149°35'24”,  na
distância  de  156,19m,  até  o  vértice  753,  de  coordenadas  N=7.549.259,69m  e
E=532.333,33m; daí, segue com o azimute de 144°4'53”, na distância de 192,76m,
até o vértice 754, de coordenadas N=7.549.103,58m e E=532.446,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  111°32'58”,  na  distância  de  229,94m,  até  o  vértice  755,  de
coordenadas  N=7.549.019,12m  e  E=532.660,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
182°24'12”,  na  distância  de  397,03m,  até  o  vértice  756,  de  coordenadas
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N=7.548.622,44m e E=532.643,63m; daí,  segue com o azimute de 210°55'49”,  na
distância  de  529,55m,  até  o  vértice  757,  de  coordenadas  N=7.548.168,19m  e
E=532.371,45m; daí, segue com o azimute de 236°46'31”, na distância de 461,92m,
até o vértice 758, de coordenadas N=7.547.915,09m e E=531.985,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°20'23”,  na  distância  de  378,99m,  até  o  vértice  759,  de
coordenadas  N=7.548.281,74m  e  E=531.889,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
248°12'6”,  na  distância  de  185,38m,  até  o  vértice  760,  de  coordenadas
N=7.548.212,90m e E=531.716,99m; daí,  segue com o azimute de 258°15'32”,  na
distância  de  199,46m,  até  o  vértice  761,  de  coordenadas  N=7.548.172,32m  e
E=531.521,71m; daí, segue com o azimute de 312°55'52”, na distância de 251,51m,
até o vértice 762, de coordenadas N=7.548.343,62m e E=531.337,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  301°55'31”,  na  distância  de  177,69m,  até  o  vértice  763,  de
coordenadas  N=7.548.437,59m  e  E=531.186,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°32'14”,  na  distância  de  172,85m,  até  o  vértice  764,  de  coordenadas
N=7.548.466,23m  e  E=531.016,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  350°7'50”,  na
distância  de  80,23m,  até  o  vértice  765,  de  coordenadas  N=7.548.545,26m  e
E=531.002,54m; daí, segue com o azimute de 14°40'20”, na distância de 67,52m, até
o vértice 766, de coordenadas N=7.548.610,58m e E=531.019,64m; daí, segue com o
azimute de 332°33'1”,  na distância de 33,80m, até o vértice 767, de coordenadas
N=7.548.640,58m  e  E=531.004,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°0'3”,  na
distância  de  67,75m,  até  o  vértice  768,  de  coordenadas  N=7.548.591,84m  e
E=530.957,00m; daí, segue com o azimute de 187°58'10”, na distância de 119,02m,
até o vértice 769, de coordenadas N=7.548.473,97m e E=530.940,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  246°27'56”,  na  distância  de  28,66m,  até  o  vértice  770,  de
coordenadas  N=7.548.462,53m  e  E=530.914,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°21'49”,  na  distância  de  143,48m,  até  o  vértice  771,  de  coordenadas
N=7.548.478,43m e E=530.771,62m; daí,  segue com o azimute de 285°37'23”,  na
distância  de  146,15m,  até  o  vértice  772,  de  coordenadas  N=7.548.517,79m  e
E=530.630,88m; daí, segue com o azimute de 169°22'7”, na distância de 110,73m,
até o vértice 773, de coordenadas N=7.548.408,96m e E=530.651,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  187°51'44”,  na  distância  de  68,37m,  até  o  vértice  774,  de
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coordenadas  N=7.548.341,24m  e  E=530.641,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°49'20”,  na  distância  de  140,29m,  até  o  vértice  775,  de  coordenadas
N=7.548.203,61m  e  E=530.669,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  265°43'8”,  na
distância  de  215,03m,  até  o  vértice  776,  de  coordenadas  N=7.548.187,56m  e
E=530.454,71m; daí, segue com o azimute de 254°39'14”, na distância de 111,87m,
até o vértice 777, de coordenadas N=7.548.157,95m e E=530.346,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°3'38”,  na  distância  de  125,25m,  até  o  vértice  778,  de
coordenadas  N=7.548.149,35m  e  E=530.221,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°9'7”, na distância de 194m, até o vértice 779, de coordenadas N=7.547.959,02m
e E=530.184,36m; daí, segue com o azimute de 124°38'5”, na distância de 402,70m,
até o vértice 780, de coordenadas N=7.547.730,14m e E=530.515,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  169°52'32”,  na  distância  de  320,23m,  até  o  vértice  781,  de
coordenadas  N=7.547.414,90m  e  E=530.571,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°4'58”,  na  distância  de  290,61m,  até  o  vértice  782,  de  coordenadas
N=7.547.369,85m e E=530.284,90m; daí,  segue com o azimute de 341°34'58”,  na
distância  de  142,42m,  até  o  vértice  783,  de  coordenadas  N=7.547.504,98m  e
E=530.239,90m; daí, segue com o azimute de 269°59'6”, na distância de 253,30m,
até o vértice 784, de coordenadas N=7.547.504,91m e E=529.986,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°17'58”,  na  distância  de  83,66m,  até  o  vértice  785,  de
coordenadas  N=7.547.443,04m  e  E=529.930,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
256°54'57”,  na  distância  de  276,32m,  até  o  vértice  786,  de  coordenadas
N=7.547.380,48m  e  E=529.661,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  300°1'41”,  na
distância  de  332,68m,  até  o  vértice  787,  de  coordenadas  N=7.547.546,96m  e
E=529.373,12m; daí, segue com o azimute de 29°17'43”, na distância de 358,78m,
até o vértice 788, de coordenadas N=7.547.859,86m e E=529.548,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°33'51”,  na  distância  de  634,66m,  até  o  vértice  789,  de
coordenadas  N=7.548.493,38m  e  E=529.510,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°39'59”,  na  distância  de  83,39m,  até  o  vértice  790,  de  coordenadas
N=7.548.464,40m e E=529.432,45m; daí,  segue com o azimute de 224°31'26”,  na
distância  de  103,59m,  até  o  vértice  791,  de  coordenadas  N=7.548.390,55m  e
E=529.359,81m; daí, segue com o azimute de 254°12'10”, na distância de 73,24m,
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até o vértice 792, de coordenadas N=7.548.370,61m e E=529.289,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°18'56”,  na  distância  de  84,33m,  até  o  vértice  793,  de
coordenadas  N=7.548.371,07m  e  E=529.205,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
291°50'58”,  na  distância  de  102,57m,  até  o  vértice  794,  de  coordenadas
N=7.548.409,25m  e  E=529.109,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  286°39'8”,  na
distância  de  123,18m,  até  o  vértice  795,  de  coordenadas  N=7.548.444,54m  e
E=528.991,80m; daí, segue com o azimute de 315°0'57”, na distância de 83,19m, até
o vértice 796, de coordenadas N=7.548.503,38m e E=528.932,99m; daí, segue com o
azimute de 5°10'11”,  na distância de 205,37m, até o vértice 797, de coordenadas
N=7.548.707,92m  e  E=528.951,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°51'46”,  na
distância  de  205,15m,  até  o  vértice  798,  de  coordenadas  N=7.548.882,15m  e
E=529.059,79m; daí, segue com o azimute de 45°7'49”, na distância de 129,27m, até
o vértice 799, de coordenadas N=7.548.973,35m e E=529.151,40m; daí, segue com o
azimute de 54°26'29”, na distância de 160,26m, até o vértice 800, de coordenadas
N=7.549.066,55m  e  E=529.281,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°18'45”,  na
distância  de  108,42m,  até  o  vértice  801,  de  coordenadas  N=7.549.081,05m  e
E=529.389,22m; daí, segue com o azimute de 60°30'24”, na distância de 183,16m,
até o vértice 802, de coordenadas N=7.549.171,23m e E=529.548,65m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°41'57”,  na  distância  de  127,80m,  até  o  vértice  803,  de
coordenadas  N=7.549.217,65m  e  E=529.667,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°34'59”,  na  distância  de  171,87m,  até  o  vértice  804,  de  coordenadas
N=7.549.288,70m  e  E=529.824,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  44°55'14”,  na
distância  de  221,17m,  até  o  vértice  805,  de  coordenadas  N=7.549.445,31m  e
E=529.980,40m; daí, segue com o azimute de 4°22'1”, na distância de 121,33m, até o
vértice 806, de coordenadas N=7.549.566,28m e E=529.989,63m; daí, segue com o
azimute de 45°48'55”,  na distância de 81,61m, até o vértice 807, de coordenadas
N=7.549.623,16m  e  E=530.048,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°54'38”,  na
distância  de  74,40m,  até  o  vértice  808,  de  coordenadas  N=7.549.693,55m  e
E=530.072,27m; daí, segue com o azimute de 33°34'8”, na distância de 115,81m, até
o vértice 809, de coordenadas N=7.549.790,04m e E=530.136,31m; daí, segue com o
azimute de 53°27'32”, na distância de 156,13m, até o vértice 810, de coordenadas
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N=7.549.883,00m  e  E=530.261,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  20°55'2”,  na
distância  de  47,48m,  até  o  vértice  811,  de  coordenadas  N=7.549.927,35m  e
E=530.278,70m; daí, segue com o azimute de 11°52'48”, na distância de 95,73m, até
o vértice 812, de coordenadas N=7.550.021,03m e E=530.298,40m; daí, segue com o
azimute de 325°14'26”, na distância de 108,23m, até o vértice 813, de coordenadas
N=7.550.109,94m  e  E=530.236,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  313°53'5”,  na
distância  de  153,48m,  até  o  vértice  814,  de  coordenadas  N=7.550.216,34m  e
E=530.126,08m; daí, segue com o azimute de 308°5'15”, na distância de 106,07m,
até o vértice 815, de coordenadas N=7.550.281,77m e E=530.042,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°45'1”,  na  distância  de  222,40m,  até  o  vértice  816,  de
coordenadas  N=7.550.392,13m  e  E=529.849,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
273°6'24”,  na  distância  de  198,29m,  até  o  vértice  817,  de  coordenadas
N=7.550.402,88m e E=529.651,51m; daí,  segue com o azimute de 259°20'37”,  na
distância  de  158,18m,  até  o  vértice  818,  de  coordenadas  N=7.550.373,63m  e
E=529.496,06m; daí, segue com o azimute de 262°55'18”, na distância de 168,76m,
até o vértice 819, de coordenadas N=7.550.352,84m e E=529.328,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  239°27'52”,  na  distância  de  184,31m,  até  o  vértice  820,  de
coordenadas  N=7.550.259,19m  e  E=529.169,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°37'9”,  na  distância  de  64,96m,  até  o  vértice  821,  de  coordenadas
N=7.550.277,77m e E=529.107,59m; daí,  segue com o azimute de 260°10'32”,  na
distância  de  74,23m,  até  o  vértice  822,  de  coordenadas  N=7.550.265,10m  e
E=529.034,45m; daí, segue com o azimute de 212°56'5”, na distância de 64,78m, até
o vértice 823, de coordenadas N=7.550.210,73m e E=528.999,23m; daí, segue com o
azimute de 171°2'33”,  na distância de 37,13m, até o vértice 824, de coordenadas
N=7.550.174,05m  e  E=529.005,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  226°6'9”,  na
distância  de  84,11m,  até  o  vértice  825,  de  coordenadas  N=7.550.115,73m  e
E=528.944,40m; daí, segue com o azimute de 254°30'5”, na distância de 156,77m,
até o vértice 826, de coordenadas N=7.550.073,84m e E=528.793,33m, situado no
limite do Município de Alagoa e nos limites do Município de Baependi; daí,  segue
confrontando  com  o  Município  de  Baependi,  com  o  azimute  de  262°45'60”,  na
distância  de  181,75m,  até  o  vértice  827,  de  coordenadas  N=7.550.050,95m  e
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E=528.613,03m; daí, segue com o azimute de 294°14'27”, na distância de 44,40m,
até o vértice 828, de coordenadas N=7.550.069,18m e E=528.572,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  267°42'23”,  na  distância  de  104,16m,  até  o  vértice  829,  de
coordenadas  N=7.550.065,01m  e  E=528.468,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°24'8”,  na  distância  de  123,82m,  até  o  vértice  830,  de  coordenadas
N=7.550.052,94m e E=528.345,24m; daí,  segue com o azimute de 177°37'44”,  na
distância  de  39,36m,  até  o  vértice  831,  de  coordenadas  N=7.550.013,61m  e
E=528.346,87m; daí, segue com o azimute de 130°9'28”, na distância de 89,17m, até
o vértice 832, de coordenadas N=7.549.956,10m e E=528.415,02m; daí, segue com o
azimute  de  213°35'1”,  na  distância  de  293m,  até  o  vértice  833,  de  coordenadas
N=7.549.712,01m e E=528.252,95m; daí,  segue com o azimute de 181°56'45”,  na
distância  de  127,95m,  até  o  vértice  834,  de  coordenadas  N=7.549.584,13m  e
E=528.248,60m; daí, segue com o azimute de 169°28'46”, na distância de 208,52m,
até o vértice 835, de coordenadas N=7.549.379,11m e E=528.286,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  190°53'6”,  na  distância  de  425,97m,  até  o  vértice  836,  de
coordenadas  N=7.548.960,80m  e  E=528.206,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
147°52'19”,  na  distância  de  83,89m,  até  o  vértice  837,  de  coordenadas
N=7.548.889,76m e E=528.250,85m; daí,  segue com o azimute de 154°37'44”,  na
distância  de  154,10m,  até  o  vértice  838,  de  coordenadas  N=7.548.750,53m  e
E=528.316,87m; daí, segue com o azimute de 141°5'42”, na distância de 163,09m,
até o vértice 839, de coordenadas N=7.548.623,62m e E=528.419,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  194°42'41”,  na  distância  de  175,32m,  até  o  vértice  840,  de
coordenadas  N=7.548.454,05m  e  E=528.374,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°39'32”,  na  distância  de  62,71m,  até  o  vértice  841,  de  coordenadas
N=7.548.394,52m e E=528.394,51m; daí,  segue com o azimute de 282°26'53”,  na
distância  de  184,11m,  até  o  vértice  842,  de  coordenadas  N=7.548.434,21m  e
E=528.214,73m; daí, segue com o azimute de 245°28'9”, na distância de 225,90m,
até o vértice 843, de coordenadas N=7.548.340,42m e E=528.009,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°20'51”,  na  distância  de  188,84m,  até  o  vértice  844,  de
coordenadas  N=7.548.179,15m  e  E=527.910,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°4'2”,  na  distância  de  220,58m,  até  o  vértice  845,  de  coordenadas
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N=7.547.974,73m e E=527.828,11m; daí,  segue com o azimute de 273°39'55”,  na
distância  de  294,12m,  até  o  vértice  846,  de  coordenadas  N=7.547.993,53m  e
E=527.534,59m; daí, segue com o azimute de 249°10'5”, na distância de 136,97m,
até o vértice 847, de coordenadas N=7.547.944,82m e E=527.406,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°29'56”,  na  distância  de  109,65m,  até  o  vértice  848,  de
coordenadas  N=7.547.926,72m  e  E=527.298,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°55'5”,  na  distância  de  167,81m,  até  o  vértice  849,  de  coordenadas
N=7.547.894,46m  e  E=527.133,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  171°17'8”,  na
distância  de  241,34m,  até  o  vértice  850,  de  coordenadas  N=7.547.655,91m  e
E=527.170,31m; daí, segue com o azimute de 204°7'30”, na distância de 64,65m, até
o vértice 851, de coordenadas N=7.547.596,91m e E=527.143,89m; daí, segue com o
azimute de 271°28'19”, na distância de 199,50m, até o vértice 852, de coordenadas
N=7.547.602,03m  e  E=526.944,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  200°16'5”,  na
distância  de  89,01m,  até  o  vértice  853,  de  coordenadas  N=7.547.518,54m  e
E=526.913,62m; daí, segue com o azimute de 224°55'11”, na distância de 89,10m,
até o vértice 854, de coordenadas N=7.547.455,45m e E=526.850,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°4'21”,  na  distância  de  138,45m,  até  o  vértice  855,  de
coordenadas  N=7.547.455,62m  e  E=526.712,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
197°34'25”,  na  distância  de  254,23m,  até  o  vértice  856,  de  coordenadas
N=7.547.213,26m e E=526.635,50m; daí,  segue com o azimute de 224°10'58”,  na
distância  de  211,38m,  até  o  vértice  857,  de  coordenadas  N=7.547.061,67m  e
E=526.488,18m; daí, segue com o azimute de 125°30'6”, na distância de 117,68m,
até o vértice 858, de coordenadas N=7.546.993,33m e E=526.583,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  116°32'55”,  na  distância  de  284,18m,  até  o  vértice  859,  de
coordenadas  N=7.546.866,31m  e  E=526.838,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
149°23'13”,  na  distância  de  115,44m,  até  o  vértice  860,  de  coordenadas
N=7.546.766,96m e E=526.896,99m; daí,  segue com o azimute de 197°52'39”,  na
distância  de  139,45m,  até  o  vértice  861,  de  coordenadas  N=7.546.634,25m  e
E=526.854,18m; daí, segue com o azimute de 256°10'14”, na distância de 44,86m,
até o vértice 862, de coordenadas N=7.546.623,53m e E=526.810,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  273°36'5”,  na  distância  de  529,37m,  até  o  vértice  863,  de
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coordenadas  N=7.546.656,78m  e  E=526.282,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
239°45'26”,  na  distância  de  280,70m,  até  o  vértice  864,  de  coordenadas
N=7.546.515,40m e E=526.039,80m; daí,  segue com o azimute de 266°10'21”,  na
distância  de  193,58m,  até  o  vértice  865,  de  coordenadas  N=7.546.502,48m  e
E=525.846,66m; daí, segue com o azimute de 180°53'21”, na distância de 138,72m,
até o vértice 866, de coordenadas N=7.546.363,77m e E=525.844,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°55'1”,  na  distância  de  148,91m,  até  o  vértice  867,  de
coordenadas  N=7.546.293,67m  e  E=525.713,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
208°36'51”,  na  distância  de  125,38m,  até  o  vértice  868,  de  coordenadas
N=7.546.183,61m e E=525.653,08m, situado nos limites do Município de Baependi e
nos limites  do Município de Alagoa;  daí,  segue confrontando com o Município de
Alagoa, com o azimute de 220°50'17”, na distância de 73,19m, até o vértice 869, de
coordenadas  N=7.546.128,23m  e  E=525.605,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°0'23”,  na  distância  de  102,40m,  até  o  vértice  870,  de  coordenadas
N=7.546.077,04m  e  E=525.516,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  124°3'7”,  na
distância  de  172,41m,  até  o  vértice  871,  de  coordenadas  N=7.545.980,50m  e
E=525.659,37m; daí, segue com o azimute de 134°59'9”, na distância de 71,36m, até
o vértice 872, de coordenadas N=7.545.930,05m e E=525.709,85m; daí, segue com o
azimute de 174°33'52”, na distância de 136,80m, até o vértice 873, de coordenadas
N=7.545.793,87m  e  E=525.722,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°49'55”,  na
distância  de  178,37m,  até  o  vértice  874,  de  coordenadas  N=7.545.791,28m  e
E=525.901,16m; daí, segue com o azimute de 163°43'23”, na distância de 101,77m,
até o vértice 875, de coordenadas N=7.545.693,58m e E=525.929,69m; daí, segue
com  o  azimute  de  93°41'24”,  na  distância  de  183,70m,  até  o  vértice  876,  de
coordenadas  N=7.545.681,76m  e  E=526.113,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°27'48”,  na  distância  de  104,84m,  até  o  vértice  877,  de  coordenadas
N=7.545.640,02m  e  E=526.209,17m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  133°48'2”,  na
distância  de  184,97m,  até  o  vértice  878,  de  coordenadas  N=7.545.511,99m  e
E=526.342,67m; daí, segue com o azimute de 84°39'8”, na distância de 236,63m, até
o vértice 879, de coordenadas N=7.545.534,05m e E=526.578,27m; daí, segue com o
azimute de 95°57'31”, na distância de 312,17m, até o vértice 880, de coordenadas
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N=7.545.501,64m e E=526.888,76m; daí,  segue com o azimute de 118°54'19”,  na
distância  de  85,82m,  até  o  vértice  881,  de  coordenadas  N=7.545.460,15m  e
E=526.963,89m; daí, segue com o azimute de 182°12'10”, na distância de 51,86m,
até o vértice 882, de coordenadas N=7.545.408,33m e E=526.961,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°56'30”,  na  distância  de  92,45m,  até  o  vértice  883,  de
coordenadas  N=7.545.342,89m  e  E=526.896,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°36'60”,  na  distância  de  95,97m,  até  o  vértice  884,  de  coordenadas
N=7.545.295,80m  e  E=526.812,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  245°38'1”,  na
distância  de  199,24m,  até  o  vértice  885,  de  coordenadas  N=7.545.213,60m  e
E=526.631,48m; daí, segue com o azimute de 212°23'41”, na distância de 189,61m,
até o vértice 886, de coordenadas N=7.545.053,50m e E=526.529,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°32'34”,  na  distância  de  143,85m,  até  o  vértice  887,  de
coordenadas  N=7.544.923,71m  e  E=526.467,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
199°41'8”,  na  distância  de  89,04m,  até  o  vértice  888,  de  coordenadas
N=7.544.839,88m  e  E=526.437,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  223°2'17”,  na
distância  de  130,86m,  até  o  vértice  889,  de  coordenadas  N=7.544.744,23m  e
E=526.348,56m; daí, segue com o azimute de 218°9'32”, na distância de 170,14m,
até o vértice 890, de coordenadas N=7.544.610,45m e E=526.243,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°43'11”,  na  distância  de  70,40m,  até  o  vértice  891,  de
coordenadas  N=7.544.541,06m  e  E=526.231,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°12'49”,  na  distância  de  256,72m,  até  o  vértice  892,  de  coordenadas
N=7.544.513,27m  e  E=526.486,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  179°19'2”,  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  893,  de  coordenadas  N=7.544.427,58m  e
E=526.487,79m; daí, segue com o azimute de 245°30'12”, na distância de 191,24m,
até o vértice 894, de coordenadas N=7.544.348,28m e E=526.313,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°29'34”,  na  distância  de  111,69m,  até  o  vértice  895,  de
coordenadas  N=7.544.294,97m  e  E=526.215,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
241°29'32”,  na  distância  de  43,98m,  até  o  vértice  896,  de  coordenadas
N=7.544.273,98m e E=526.176,96m; daí,  segue com o azimute de 241°29'31”,  na
distância  de  139,08m,  até  o  vértice  897,  de  coordenadas  N=7.544.207,60m  e
E=526.054,74m; daí, segue com o azimute de 208°36'53”, na distância de 173,40m,
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até o vértice 898, de coordenadas N=7.544.055,38m e E=525.971,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'36”,  na  distância  de  271,66m,  até  o  vértice  899,  de
coordenadas  N=7.543.984,26m  e  E=526.233,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°55'48”,  na  distância  de  162,51m,  até  o  vértice  900,  de  coordenadas
N=7.543.970,29m  e  E=526.395,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°6'22”,  na
distância  de  403,06m,  até  o  vértice  901,  de  coordenadas  N=7.544.032,61m  e
E=526.794,00m; daí, segue com o azimute de 97°5'28”, na distância de 63,83m, até o
vértice 902, de coordenadas N=7.544.024,73m e E=526.857,34m; daí, segue com o
azimute de 184°19'29”, na distância de 71,48m, até o vértice 903, de coordenadas
N=7.543.953,46m  e  E=526.851,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°5'27”,  na
distância  de  106,94m,  até  o  vértice  904,  de  coordenadas  N=7.543.876,65m  e
E=526.777,54m; daí, segue com o azimute de 256°1'2”, na distância de 81,56m, até o
vértice 905, de coordenadas N=7.543.856,94m e E=526.698,40m; daí, segue com o
azimute de 232°16'12”, na distância de 139,95m, até o vértice 906, de coordenadas
N=7.543.771,30m  e  E=526.587,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  160°2'1”,  na
distância  de  218,03m,  até  o  vértice  907,  de  coordenadas  N=7.543.566,38m  e
E=526.662,16m; daí, segue com o azimute de 200°2'1”, na distância de 51,15m, até o
vértice 908, de coordenadas N=7.543.518,33m e E=526.644,64m; daí, segue com o
azimute de 237°7'19”,  na distância de 81,26m, até o vértice 909, de coordenadas
N=7.543.474,21m e E=526.576,39m; daí,  segue com o azimute de 260°46'37”,  na
distância  de  183,08m,  até  o  vértice  910,  de  coordenadas  N=7.543.444,87m  e
E=526.395,68m; daí, segue com o azimute de 240°22'12”, na distância de 198,89m,
até o vértice 911, de coordenadas N=7.543.346,54m e E=526.222,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°54'2”,  na  distância  de  84,16m,  até  o  vértice  912,  de
coordenadas  N=7.543.323,20m  e  E=526.141,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°58'53”,  na  distância  de  86,71m,  até  o  vértice  913,  de  coordenadas
N=7.543.299,27m  e  E=526.058,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  150°36'9”,  na
distância  de  112,69m,  até  o  vértice  914,  de  coordenadas  N=7.543.201,09m  e
E=526.113,92m; daí, segue com o azimute de 128°16'13”, na distância de 104,96m,
até o vértice 915, de coordenadas N=7.543.136,09m e E=526.196,32m; daí, segue
com  o  azimute  de  96°43'53”,  na  distância  de  209,36m,  até  o  vértice  916,  de
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coordenadas  N=7.543.111,55m  e  E=526.404,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°12'43”,  na  distância  de  227,10m,  até  o  vértice  917,  de  coordenadas
N=7.543.094,87m e E=526.630,73m; daí,  segue com o azimute de 132°19'41”,  na
distância  de  100,63m,  até  o  vértice  918,  de  coordenadas  N=7.543.027,10m  e
E=526.705,12m; daí, segue com o azimute de 181°36'15”, na distância de 74,92m,
até o vértice 919, de coordenadas N=7.542.952,22m e E=526.703,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°41'1”,  na  distância  de  203,91m,  até  o  vértice  920,  de
coordenadas  N=7.542.809,76m  e  E=526.557,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°38'55”,  na  distância  de  75,08m,  até  o  vértice  921,  de  coordenadas
N=7.542.759,18m e E=526.501,65m; daí,  segue com o azimute de 204°33'39”,  na
distância  de  72,89m,  até  o  vértice  922,  de  coordenadas  N=7.542.692,89m  e
E=526.471,35m; daí, segue com o azimute de 221°45'37”, na distância de 108,23m,
até o vértice 923, de coordenadas N=7.542.612,16m e E=526.399,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°8'36”,  na  distância  de  181,06m,  até  o  vértice  924,  de
coordenadas  N=7.542.526,76m  e  E=526.558,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
133°5'16”,  na  distância  de  111,25m,  até  o  vértice  925,  de  coordenadas
N=7.542.450,76m e E=526.640,17m; daí,  segue com o azimute de 138°52'56”,  na
distância  de  88,37m,  até  o  vértice  926,  de  coordenadas  N=7.542.384,18m  e
E=526.698,29m; daí, segue com o azimute de 48°55'47”, na distância de 138,28m,
até o vértice 927, de coordenadas N=7.542.475,03m e E=526.802,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  47°6'15”,  na  distância  de  145,18m,  até  o  vértice  928,  de
coordenadas  N=7.542.573,86m  e  E=526.908,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°55'22”,  na  distância  de  101,84m,  até  o  vértice  929,  de  coordenadas
N=7.542.584,64m e E=527.010,17m; daí,  segue com o azimute de 113°45'36”,  na
distância  de  141,80m,  até  o  vértice  930,  de  coordenadas  N=7.542.527,51m  e
E=527.139,94m; daí, segue com o azimute de 102°44'7”, na distância de 64,32m, até
o vértice 931, de coordenadas N=7.542.513,33m e E=527.202,69m; daí, segue com o
azimute de 65°23'28”,  na distância de 42,50m, até o vértice 932, de coordenadas
N=7.542.531,03m  e  E=527.241,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  321°56'4”,  na
distância  de  224,91m,  até  o  vértice  933,  de  coordenadas  N=7.542.708,10m  e
E=527.102,65m; daí, segue com o azimute de 317°48'13”, na distância de 119,43m,
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até o vértice 934, de coordenadas N=7.542.796,58m e E=527.022,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  8°34'10”,  na  distância  de  140,71m,  até  o  vértice  935,  de
coordenadas  N=7.542.935,72m  e  E=527.043,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
17°38'47”,  na  distância  de  92,82m,  até  o  vértice  936,  de  coordenadas
N=7.543.024,17m  e  E=527.071,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  49°26'50”,  na
distância  de  64,54m,  até  o  vértice  937,  de  coordenadas  N=7.543.066,13m  e
E=527.120,58m; daí, segue com o azimute de 81°49'54”, na distância de 82,13m, até
o vértice 938, de coordenadas N=7.543.077,80m e E=527.201,88m; daí, segue com o
azimute de 97°52'4”,  na distância de 190,90m, até o vértice 939, de coordenadas
N=7.543.051,67m  e  E=527.390,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°29'43”,  na
distância  de  118,49m,  até  o  vértice  940,  de  coordenadas  N=7.543.152,70m  e
E=527.452,88m; daí, segue com o azimute de 55°25'48”, na distância de 117,99m,
até o vértice 941, de coordenadas N=7.543.219,65m e E=527.550,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°27'54”,  na  distância  de  150,18m,  até  o  vértice  942,  de
coordenadas  N=7.543.148,07m  e  E=527.682,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°5'23”,  na  distância  de  75,51m,  até  o  vértice  943,  de  coordenadas
N=7.543.202,30m e E=527.734,60m; daí,  segue com o azimute de 347°10'47”,  na
distância  de  117,14m,  até  o  vértice  944,  de  coordenadas  N=7.543.316,53m  e
E=527.708,61m; daí, segue com o azimute de 48°35'45”, na distância de 287,44m,
até o vértice 945, de coordenadas N=7.543.506,63m e E=527.924,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°44'37”,  na  distância  de  381,76m,  até  o  vértice  946,  de
coordenadas  N=7.543.887,77m  e  E=527.902,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
315°57'34”,  na  distância  de  149,62m,  até  o  vértice  947,  de  coordenadas
N=7.543.995,33m  e  E=527.798,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°41'45”,  na
distância  de  130,63m,  até  o  vértice  948,  de  coordenadas  N=7.544.123,68m  e
E=527.822,75m; daí, segue com o azimute de 97°8'55”, na distância de 167,83m, até
o vértice 949, de coordenadas N=7.544.102,80m e E=527.989,28m; daí, segue com o
azimute de 20°11'32”, na distância de 201,06m, até o vértice 950, de coordenadas
N=7.544.291,50m e E=528.058,68m; daí,  segue com o azimute de 115°18'36”,  na
distância  de  259,45m,  até  o  vértice  951,  de  coordenadas  N=7.544.180,59m  e
E=528.293,22m; daí, segue com o azimute de 71°9'37”, na distância de 205,09m, até
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o vértice 952, de coordenadas N=7.544.246,81m e E=528.487,32m; daí, segue com o
azimute de 122°36'6”, na distância de 233,28m, até o vértice 953, de coordenadas
N=7.544.121,12m e E=528.683,85m; daí,  segue com o azimute de 149°36'42”,  na
distância  de  19,32m,  até  o  vértice  954,  de  coordenadas  N=7.544.104,45m  e
E=528.693,62m; daí, segue com o azimute de 148°3'23”, na distância de 331,24m,
até o vértice 955, de coordenadas N=7.543.823,37m e E=528.868,87m; daí, segue
com  o  azimute  de  156°18'6”,  na  distância  de  170,59m,  até  o  vértice  956,  de
coordenadas  N=7.543.667,17m  e  E=528.937,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°42'31”,  na  distância  de  191,94m,  até  o  vértice  957,  de  coordenadas
N=7.543.518,62m e E=529.058,99m; daí,  segue com o azimute de 122°23'48”,  na
distância  de  218,60m,  até  o  vértice  958,  de  coordenadas  N=7.543.401,49m  e
E=529.243,57m; daí, segue com o azimute de 223°52'29”, na distância de 285,88m,
até o vértice 959, de coordenadas N=7.543.195,42m e E=529.045,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  293°51'14”,  na  distância  de  240,80m,  até  o  vértice  960,  de
coordenadas  N=7.543.292,80m  e  E=528.825,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°22'59”,  na  distância  de  201,59m,  até  o  vértice  961,  de  coordenadas
N=7.543.095,90m e E=528.781,97m; daí,  segue com o azimute de 170°49'55”,  na
distância  de  173,77m,  até  o  vértice  962,  de  coordenadas  N=7.542.924,35m  e
E=528.809,66m; daí, segue com o azimute de 102°44'24”, na distância de 108,57m,
até o vértice 963, de coordenadas N=7.542.900,41m e E=528.915,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  148°44'31”,  na  distância  de  266,31m,  até  o  vértice  964,  de
coordenadas  N=7.542.672,76m  e  E=529.053,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°40'21”,  na  distância  de  138,49m,  até  o  vértice  965,  de  coordenadas
N=7.542.536,97m e E=529.080,94m; daí,  segue com o azimute de 118°39'33”,  na
distância  de  103,28m,  até  o  vértice  966,  de  coordenadas  N=7.542.487,44m  e
E=529.171,57m; daí, segue com o azimute de 156°2'55”, na distância de 88,73m, até
o vértice 967, de coordenadas N=7.542.406,34m e E=529.207,59m; daí, segue com o
azimute de 175°26'42”, na distância de 176,25m, até o vértice 968, de coordenadas
N=7.542.230,65m e E=529.221,59m; daí,  segue com o azimute de 158°44'26”,  na
distância  de  176,51m,  até  o  vértice  969,  de  coordenadas  N=7.542.066,16m  e
E=529.285,59m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Alagoa  e  nos  limites  do
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Município de Itamonte; daí, segue confrontando com o Município de Itamonte, com o
azimute de 179°1'13”, na distância de 244,45m, até o vértice 970, de coordenadas
N=7.541.821,75m  e  E=529.289,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  147°31'0”,  na
distância  de  98,53m,  até  o  vértice  971,  de  coordenadas  N=7.541.738,63m  e
E=529.342,69m; daí, segue com o azimute de 158°14'1”, na distância de 122,26m,
até o vértice 972, de coordenadas N=7.541.625,09m e E=529.388,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  98°10'27”,  na  distância  de  59,95m,  até  o  vértice  973,  de
coordenadas  N=7.541.616,56m  e  E=529.447,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
155°22'4”,  na  distância  de  217,18m,  até  o  vértice  974,  de  coordenadas
N=7.541.419,14m e E=529.537,89m; daí,  segue com o azimute de 260°16'23”,  na
distância  de  221,63m,  até  o  vértice  975,  de  coordenadas  N=7.541.381,69m  e
E=529.319,45m; daí, segue com o azimute de 227°2'48”, na distância de 123,70m,
até o vértice 976, de coordenadas N=7.541.297,41m e E=529.228,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  171°52'29”,  na  distância  de  66,21m,  até  o  vértice  977,  de
coordenadas  N=7.541.231,86m  e  E=529.238,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°22'24”,  na  distância  de  187,93m,  até  o  vértice  978,  de  coordenadas
N=7.541.091,38m  e E=529.363,11m;  daí,  segue  com o  azimute  de  177°35'4”,  na
distância  de  74,90m,  até  o  vértice  979,  de  coordenadas  N=7.541.016,55m  e
E=529.366,27m; daí, segue com o azimute de 206°34'5”, na distância de 76,78m, até
o vértice 980, de coordenadas N=7.540.947,88m e E=529.331,93m; daí, segue com o
azimute de 175°14'4”,  na distância de 75,21m, até o vértice 981, de coordenadas
N=7.540.872,93m e E=529.338,17m; daí,  segue com o azimute de 141°57'12”,  na
distância  de  91,08m,  até  o  vértice  982,  de  coordenadas  N=7.540.801,20m  e
E=529.394,30m; daí, segue com o azimute de 149°0'57”, na distância de 63,85m, até
o vértice 983, de coordenadas N=7.540.746,46m e E=529.427,18m; daí, segue com o
azimute de 251°34'23”, na distância de 107,60m, até o vértice 984, de coordenadas
N=7.540.712,45m e E=529.325,09m; daí,  segue com o azimute de 213°47'54”,  na
distância  de  133,57m,  até  o  vértice  985,  de  coordenadas  N=7.540.601,46m  e
E=529.250,79m; daí, segue com o azimute de 269°59'7”, na distância de 156,12m,
até o vértice 986, de coordenadas N=7.540.601,42m e E=529.094,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°41'59”,  na  distância  de  222,76m,  até  o  vértice  987,  de
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coordenadas  N=7.540.557,77m  e  E=528.876,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
297°6'47”,  na  distância  de  90,68m,  até  o  vértice  988,  de  coordenadas
N=7.540.599,09m e E=528.795,53m; daí,  segue com o azimute de 234°37'52”,  na
distância  de  103,76m,  até  o  vértice  989,  de  coordenadas  N=7.540.539,03m  e
E=528.710,92m; daí, segue com o azimute de 243°58'28”, na distância de 156,33m,
até o vértice 990, de coordenadas N=7.540.470,44m e E=528.570,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°10'56”,  na  distância  de  140,78m,  até  o  vértice  991,  de
coordenadas  N=7.540.461,07m  e  E=528.429,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°26'21”,  na  distância  de  140,15m,  até  o  vértice  992,  de  coordenadas
N=7.540.432,98m e E=528.292,66m; daí,  segue com o azimute de 164°44'23”,  na
distância  de  142,34m,  até  o  vértice  993,  de  coordenadas  N=7.540.295,66m  e
E=528.330,13m; daí, segue com o azimute de 86°10'60”, na distância de 93,89m, até
o vértice 994, de coordenadas N=7.540.301,90m e E=528.423,81m; daí, segue com o
azimute de 88°29'58”, na distância de 118,55m, até o vértice 995, de coordenadas
N=7.540.305,01m  e  E=528.542,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°2'52”,  na
distância  de  114,74m,  até  o  vértice  996,  de  coordenadas  N=7.540.320,88m  e
E=528.655,95m; daí, segue com o azimute de 172°54'34”, na distância de 198,14m,
até o vértice 997, de coordenadas N=7.540.124,26m e E=528.680,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  145°53'46”,  na  distância  de  74,90m,  até  o  vértice  998,  de
coordenadas  N=7.540.062,24m  e  E=528.722,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
224°9'36”,  na  distância  de  114,68m,  até  o  vértice  999,  de  coordenadas
N=7.539.979,97m e E=528.642,51m; daí,  segue com o azimute de 227°42'42”,  na
distância  de  161,49m,  até  o  vértice  1000,  de  coordenadas  N=7.539.871,31m  e
E=528.523,05m; daí, segue com o azimute de 204°34'41”, na distância de 63,02m,
até o vértice 1001, de coordenadas N=7.539.814,00m e E=528.496,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  235°12'50”,  na  distância  de  144,05m,  até  o  vértice  1002,  de
coordenadas  N=7.539.731,82m  e  E=528.378,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°53'41”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1003,  de  coordenadas
N=7.539.685,51m  e  E=528.329,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°4'22”,  na
distância  de  129,64m,  até  o  vértice  1004,  de  coordenadas  N=7.539.654,31m  e
E=528.203,23m; daí, segue com o azimute de 215°52'6”, na distância de 211,56m,
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até o vértice 1005, de coordenadas N=7.539.482,87m e E=528.079,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  192°17'32”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1006,  de
coordenadas  N=7.539.365,86m  e  E=528.053,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°38'9”,  na  distância  de  137,04m,  até  o  vértice  1007,  de  coordenadas
N=7.539.271,77m  e  E=527.954,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°51'3”,  na
distância  de  129,77m,  até  o  vértice  1008,  de  coordenadas  N=7.539.240,05m  e
E=527.828,31m; daí, segue com o azimute de 202°48'13”, na distância de 102,15m,
até o vértice 1009, de coordenadas N=7.539.145,88m e E=527.788,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°51'17”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1010,  de
coordenadas  N=7.539.088,32m  e  E=527.752,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°55'58”,  na  distância  de  142,02m,  até  o  vértice  1011,  de  coordenadas
N=7.538.953,30m e E=527.797,00m; daí,  segue com o azimute de 148°51'12”,  na
distância  de  136,37m,  até  o  vértice  1012,  de  coordenadas  N=7.538.836,59m  e
E=527.867,53m; daí, segue com o azimute de 76°47'59”, na distância de 321,34m,
até o vértice 1013, de coordenadas N=7.538.909,97m e E=528.180,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  66°37'33”,  na  distância  de  275,34m,  até  o  vértice  1014,  de
coordenadas  N=7.539.019,21m  e  E=528.433,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°40'54”,  na  distância  de  146,30m,  até  o  vértice  1015,  de  coordenadas
N=7.538.938,07m  e  E=528.554,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  91°57'41”,  na
distância  de  181,13m,  até  o  vértice  1016,  de  coordenadas  N=7.538.931,87m  e
E=528.735,88m; daí, segue com o azimute de 138°43'52”, na distância de 170,22m,
até o vértice 1017, de coordenadas N=7.538.803,92m e E=528.848,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  64°16'8”,  na  distância  de  194,04m,  até  o  vértice  1018,  de
coordenadas  N=7.538.888,17m  e  E=529.022,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°54'25”,  na  distância  de  103,77m,  até  o  vértice  1019,  de  coordenadas
N=7.538.875,69m  e  E=529.125,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°5'52”,  na
distância  de  102,96m,  até  o  vértice  1020,  de  coordenadas  N=7.538.959,93m  e
E=529.185,18m; daí, segue com o azimute de 100°7'53”, na distância de 212,41m,
até o vértice 1021, de coordenadas N=7.538.922,56m e E=529.394,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  166°11'5”,  na  distância  de  215,62m,  até  o  vértice  1022,  de
coordenadas  N=7.538.713,18m  e  E=529.445,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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115°48'56”,  na  distância  de  130,55m,  até  o  vértice  1023,  de  coordenadas
N=7.538.656,33m  e  E=529.563,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°32'38”,  na
distância  de  181,63m,  até  o  vértice  1024,  de  coordenadas  N=7.538.654,60m  e
E=529.744,90m; daí, segue com o azimute de 107°7'39”, na distância de 75,88m, até
o vértice 1025, de coordenadas N=7.538.632,26m e E=529.817,42m; daí, segue com
o azimute de 133°15'21”, na distância de 56,19m, até o vértice 1026, de coordenadas
N=7.538.593,75m e E=529.858,34m; daí,  segue com o azimute de 135°52'23”,  na
distância  de  41,12m,  até  o  vértice  1027,  de  coordenadas  N=7.538.564,24m  e
E=529.886,97m; daí, segue com o azimute de 127°29'53”, na distância de 64,62m,
até o vértice 1028, de coordenadas N=7.538.524,90m e E=529.938,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  86°5'24”,  na  distância  de  66,05m,  até  o  vértice  1029,  de
coordenadas  N=7.538.529,40m  e  E=530.004,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
34°3'2”,  na  distância  de  49,21m,  até  o  vértice  1030,  de  coordenadas
N=7.538.570,18m e E=530.031,69m; daí,  segue com o azimute de 307°57'27”,  na
distância  de  82,67m,  até  o  vértice  1031,  de  coordenadas  N=7.538.621,02m  e
E=529.966,50m; daí, segue com o azimute de 307°26'9”, na distância de 102,59m,
até o vértice 1032, de coordenadas N=7.538.683,39m e E=529.885,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°50'37”,  na  distância  de  66,52m,  até  o  vértice  1033,  de
coordenadas  N=7.538.732,70m  e  E=529.840,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°50'34”,  na  distância  de  78,60m,  até  o  vértice  1034,  de  coordenadas
N=7.538.806,94m e E=529.814,61m; daí,  segue com o azimute de 358°14'31”,  na
distância  de  112,76m,  até  o  vértice  1035,  de  coordenadas  N=7.538.919,65m  e
E=529.811,15m; daí, segue com o azimute de 77°2'52”, na distância de 305,16m, até
o vértice 1036, de coordenadas N=7.538.988,04m e E=530.108,55m; daí, segue com
o azimute de 51°50'9”, na distância de 59,01m, até o vértice 1037, de coordenadas
N=7.539.024,51m  e  E=530.154,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°57'20”,  na
distância  de  60,22m,  até  o  vértice  1038,  de  coordenadas  N=7.539.040,14m  e
E=530.213,10m; daí, segue com o azimute de 105°26'36”, na distância de 59,32m,
até o vértice 1039, de coordenadas N=7.539.024,34m e E=530.270,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°44'24”,  na  distância  de  46,76m,  até  o  vértice  1040,  de
coordenadas  N=7.538.983,16m  e  E=530.292,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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186°0'19”,  na  distância  de  87,37m,  até  o  vértice  1041,  de  coordenadas
N=7.538.896,27m e E=530.283,27m; daí,  segue com o azimute de 181°22'48”,  na
distância  de  137,38m,  até  o  vértice  1042,  de  coordenadas  N=7.538.758,93m  e
E=530.279,96m; daí, segue com o azimute de 151°10'35”, na distância de 168,09m,
até o vértice 1043, de coordenadas N=7.538.611,67m e E=530.361,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  139°2'31”,  na  distância  de  160,67m,  até  o  vértice  1044,  de
coordenadas  N=7.538.490,33m  e  E=530.466,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
109°32'19”,  na  distância  de  179,63m,  até  o  vértice  1045,  de  coordenadas
N=7.538.430,26m  e  E=530.635,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°0'15”,  na
distância  de  58,52m,  até  o  vértice  1046,  de  coordenadas  N=7.538.430,25m  e
E=530.694,13m; daí, segue com o azimute de 152°45'10”, na distância de 289,65m,
até o vértice 1047, de coordenadas N=7.538.172,74m e E=530.826,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°38'40”,  na  distância  de  145,61m,  até  o  vértice  1048,  de
coordenadas  N=7.538.122,09m  e  E=530.690,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°36'51”,  na  distância  de  134,07m,  até  o  vértice  1049,  de  coordenadas
N=7.538.102,54m  e  E=530.557,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  152°45'9”,  na
distância  de  144,82m,  até  o  vértice  1050,  de  coordenadas  N=7.537.973,79m  e
E=530.623,90m; daí, segue com o azimute de 223°47'34”, na distância de 129,64m,
até o vértice 1051, de coordenadas N=7.537.880,21m e E=530.534,18m; daí, segue
com  o  azimute  de  312°31'59”,  na  distância  de  63,50m,  até  o  vértice  1052,  de
coordenadas  N=7.537.923,14m  e  E=530.487,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
200°20'9”,  na  distância  de  224,72m,  até  o  vértice  1053,  de  coordenadas
N=7.537.712,42m  e  E=530.409,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  310°57'8”,  na
distância  de  77,35m,  até  o  vértice  1054,  de  coordenadas  N=7.537.763,12m  e
E=530.350,87m; daí, segue com o azimute de 275°15'51”, na distância de 43,14m,
até o vértice 1055, de coordenadas N=7.537.767,08m e E=530.307,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  163°17'22”,  na  distância  de  81,53m,  até  o  vértice  1056,  de
coordenadas  N=7.537.689,00m  e  E=530.331,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°35'23”,  na  distância  de  68,07m,  até  o  vértice  1057,  de  coordenadas
N=7.537.661,76m e E=530.393,74m; daí,  segue com o azimute de 202°47'29”,  na
distância  de  211,62m,  até  o  vértice  1058,  de  coordenadas  N=7.537.466,66m  e
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E=530.311,76m; daí, segue com o azimute de 291°29'19”, na distância de 255,69m,
até o vértice 1059, de coordenadas N=7.537.560,32m e E=530.073,85m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°36'19”,  na  distância  de  99,68m,  até  o  vértice  1060,  de
coordenadas  N=7.537.474,52m  e  E=530.023,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
151°55'26”,  na  distância  de  66,31m,  até  o  vértice  1061,  de  coordenadas
N=7.537.416,02m e E=530.054,30m; daí,  segue com o azimute de 204°32'59”,  na
distância  de  150,16m,  até  o  vértice  1062,  de  coordenadas  N=7.537.279,43m  e
E=529.991,91m; daí, segue com o azimute de 156°20'58”, na distância de 279,98m,
até o vértice 1063, de coordenadas N=7.537.022,97m e E=530.104,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  256°40'2”,  na  distância  de  139,50m,  até  o  vértice  1064,  de
coordenadas  N=7.536.990,80m  e  E=529.968,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
229°23'12”,  na  distância  de  179,85m,  até  o  vértice  1065,  de  coordenadas
N=7.536.873,73m e E=529.831,96m; daí,  segue com o azimute de 269°51'41”,  na
distância  de  65,14m,  até  o  vértice  1066,  de  coordenadas  N=7.536.873,57m  e
E=529.766,82m; daí, segue com o azimute de 214°22'20”, na distância de 43,21m,
até o vértice 1067, de coordenadas N=7.536.837,90m e E=529.742,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  112°48'48”,  na  distância  de  185,47m,  até  o  vértice  1068,  de
coordenadas  N=7.536.765,99m  e  E=529.913,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°48'35”,  na  distância  de  106,70m,  até  o  vértice  1069,  de  coordenadas
N=7.536.706,62m e E=530.002,04m; daí,  segue com o azimute de 190°21'12”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  1070,  de  coordenadas  N=7.536.596,52m  e
E=529.981,93m; daí, segue com o azimute de 200°3'17”, na distância de 228,11m,
até o vértice 1071, de coordenadas N=7.536.382,24m e E=529.903,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°13'30”,  na  distância  de  186,89m,  até  o  vértice  1072,  de
coordenadas  N=7.536.202,79m  e  E=529.851,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
121°14'2”,  na  distância  de  150,55m,  até  o  vértice  1073,  de  coordenadas
N=7.536.124,73m e E=529.980,21m; daí,  segue com o azimute de 199°15'24”,  na
distância  de  82,61m,  até  o  vértice  1074,  de  coordenadas  N=7.536.046,74m  e
E=529.952,97m; daí, segue com o azimute de 128°30'4”, na distância de 112,63m,
até o vértice 1075, de coordenadas N=7.535.976,63m e E=530.041,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  143°10'60”,  na  distância  de  81,96m,  até  o  vértice  1076,  de
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coordenadas  N=7.535.911,01m  e  E=530.090,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
112°4'26”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1077,  de  coordenadas
N=7.535.866,01m e E=530.201,20m; daí,  segue com o azimute de 167°14'48”,  na
distância  de  36,22m,  até  o  vértice  1078,  de  coordenadas  N=7.535.830,68m  e
E=530.209,20m; daí, segue com o azimute de 142°3'3”, na distância de 144,66m, até
o vértice 1079, de coordenadas N=7.535.716,61m e E=530.298,16m; daí, segue com
o azimute de 90°26'40”, na distância de 38,87m, até o vértice 1080, de coordenadas
N=7.535.716,31m e E=530.337,02m; daí,  segue com o azimute de 136°17'22”,  na
distância  de  113,23m,  até  o  vértice  1081,  de  coordenadas  N=7.535.634,46m  e
E=530.415,27m; daí, segue com o azimute de 137°28'25”, na distância de 148,47m,
até o vértice 1082, de coordenadas N=7.535.525,04m e E=530.515,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°22'10”,  na  distância  de  222,92m,  até  o  vértice  1083,  de
coordenadas  N=7.535.345,54m  e  E=530.383,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°53'37”,  na  distância  de  214,22m,  até  o  vértice  1084,  de  coordenadas
N=7.535.135,92m  e  E=530.339,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  216°34'9”,  na
distância  de  148,04m,  até  o  vértice  1085,  de  coordenadas  N=7.535.017,03m  e
E=530.251,08m; daí, segue com o azimute de 175°39'15”, na distância de 183,93m,
até o vértice 1086, de coordenadas N=7.534.833,63m e E=530.265,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  215°57'30”,  na  distância  de  53,12m,  até  o  vértice  1087,  de
coordenadas  N=7.534.790,63m  e  E=530.233,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°9'44”,  na  distância  de  113,81m,  até  o  vértice  1088,  de  coordenadas
N=7.534.833,56m  e  E=530.128,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  237°59'6”,  na
distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1089,  de  coordenadas  N=7.534.775,07m  e
E=530.034,89m; daí, segue com o azimute de 299°43'37”, na distância de 157,24m,
até o vértice 1090, de coordenadas N=7.534.853,04m e E=529.898,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  343°54'29”,  na  distância  de  211,17m,  até  o  vértice  1091,  de
coordenadas  N=7.535.055,94m  e  E=529.839,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
311°38'35”,  na  distância  de  93,99m,  até  o  vértice  1092,  de  coordenadas
N=7.535.118,39m e E=529.769,58m; daí,  segue com o azimute de 240°14'24”,  na
distância  de  125,80m,  até  o  vértice  1093,  de  coordenadas  N=7.535.055,95m  e
E=529.660,37m; daí, segue com o azimute de 148°50'22”, na distância de 196,07m,



146
____________________________________________________________________________

até o vértice 1094, de coordenadas N=7.534.888,17m e E=529.761,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  255°59'33”,  na  distância  de  144,77m,  até  o  vértice  1095,  de
coordenadas  N=7.534.853,13m  e  E=529.621,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°30'48”,  na  distância  de  208,62m,  até  o  vértice  1096,  de  coordenadas
N=7.534.646,30m e E=529.594,07m; daí,  segue com o azimute de 140°59'54”,  na
distância  de  316,13m,  até  o  vértice  1097,  de  coordenadas  N=7.534.400,63m  e
E=529.793,03m; daí, segue com o azimute de 92°14'11”, na distância de 101,43m,
até o vértice 1098, de coordenadas N=7.534.396,67m e E=529.894,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°21'18”,  na  distância  de  96,19m,  até  o  vértice  1099,  de
coordenadas  N=7.534.433,70m  e  E=529.983,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
85°50'32”,  na  distância  de  188,70m,  até  o  vértice  1100,  de  coordenadas
N=7.534.447,39m e E=530.171,36m; daí,  segue com o azimute de 156°32'19”,  na
distância  de  78,12m,  até  o  vértice  1101,  de  coordenadas  N=7.534.375,72m  e
E=530.202,46m; daí, segue com o azimute de 212°25'25”, na distância de 135,17m,
até o vértice 1102, de coordenadas N=7.534.261,63m e E=530.129,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  252°45'41”,  na  distância  de  128,49m,  até  o  vértice  1103,  de
coordenadas  N=7.534.223,55m  e  E=530.007,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
246°20'16”,  na  distância  de  227,72m,  até  o  vértice  1104,  de  coordenadas
N=7.534.132,15m e E=529.798,69m; daí,  segue com o azimute de 258°34'43”,  na
distância  de  274,48m,  até  o  vértice  1105,  de  coordenadas  N=7.534.077,80m  e
E=529.529,65m; daí, segue com o azimute de 252°37'15”, na distância de 115,66m,
até o vértice 1106, de coordenadas N=7.534.043,25m e E=529.419,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°15'22”,  na  distância  de  185,58m,  até  o  vértice  1107,  de
coordenadas  N=7.533.905,90m  e  E=529.294,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°6'13”,  na  distância  de  192,99m,  até  o  vértice  1108,  de  coordenadas
N=7.533.756,14m  e  E=529.172,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  178°9'22”,  na
distância  de  96,80m,  até  o  vértice  1109,  de  coordenadas  N=7.533.659,39m  e
E=529.175,87m; daí, segue com o azimute de 260°47'51”, na distância de 117,01m,
até o vértice 1110, de coordenadas N=7.533.640,68m e E=529.060,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°5'13”,  na  distância  de  187,73m,  até  o  vértice  1111,  de
coordenadas  N=7.533.478,24m  e  E=528.966,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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183°58'7”,  na  distância  de  125,72m,  até  o  vértice  1112,  de  coordenadas
N=7.533.352,82m  e  E=528.957,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  84°25'56”,  na
distância  de  84,17m,  até  o  vértice  1113,  de  coordenadas  N=7.533.360,99m  e
E=529.041,32m; daí, segue com o azimute de 68°14'54”, na distância de 64,24m, até
o vértice 1114, de coordenadas N=7.533.384,79m e E=529.100,99m; daí, segue com
o azimute de 63°4'25”, na distância de 125,24m, até o vértice 1115, de coordenadas
N=7.533.441,51m  e  E=529.212,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  86°3'30”,  na
distância  de  97,25m,  até  o  vértice  1116,  de  coordenadas  N=7.533.448,19m  e
E=529.309,67m; daí, segue com o azimute de 0°24'23”, na distância de 61,40m, até o
vértice 1117, de coordenadas N=7.533.509,59m e E=529.310,10m; daí, segue com o
azimute de 96°51'8”, na distância de 235,65m, até o vértice 1118, de coordenadas
N=7.533.481,48m  e  E=529.544,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  77°55'38”,  na
distância  de  76,15m,  até  o  vértice  1119,  de  coordenadas  N=7.533.497,41m  e
E=529.618,54m; daí, segue com o azimute de 60°41'52”, na distância de 53,83m, até
o vértice 1120, de coordenadas N=7.533.523,75m e E=529.665,48m; daí, segue com
o azimute de 64°48'18”, na distância de 115,40m, até o vértice 1121, de coordenadas
N=7.533.572,88m  e  E=529.769,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  67°20'43”,  na
distância  de  147,92m,  até  o  vértice  1122,  de  coordenadas  N=7.533.629,85m  e
E=529.906,41m; daí, segue com o azimute de 116°17'29”, na distância de 42,46m,
até o vértice 1123, de coordenadas N=7.533.611,04m e E=529.944,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°31'46”,  na  distância  de  78,53m,  até  o  vértice  1124,  de
coordenadas  N=7.533.611,69m  e  E=530.023,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
35°15'45”,  na  distância  de  24,96m,  até  o  vértice  1125,  de  coordenadas
N=7.533.632,07m e E=530.037,42m; daí,  segue com o azimute de 129°12'33”,  na
distância  de  123,56m,  até  o  vértice  1126,  de  coordenadas  N=7.533.553,96m  e
E=530.133,16m; daí, segue com o azimute de 147°43'46”, na distância de 120,59m,
até o vértice 1127, de coordenadas N=7.533.452,00m e E=530.197,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  102°5'37”,  na  distância  de  142,36m,  até  o  vértice  1128,  de
coordenadas  N=7.533.422,17m  e  E=530.336,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
146°16'37”,  na  distância  de  112,47m,  até  o  vértice  1129,  de  coordenadas
N=7.533.328,63m  e  E=530.399,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  218°1'19”,  na
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distância  de  91,19m,  até  o  vértice  1130,  de  coordenadas  N=7.533.256,79m  e
E=530.343,02m; daí, segue com o azimute de 167°27'28”, na distância de 172,55m,
até o vértice 1131, de coordenadas N=7.533.088,35m e E=530.380,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  167°55'25”,  na  distância  de  223,43m,  até  o  vértice  1132,  de
coordenadas  N=7.532.869,87m  e  E=530.427,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°13'20”,  na  distância  de  100,62m,  até  o  vértice  1133,  de  coordenadas
N=7.532.819,89m  e  E=530.339,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  270°2'38”,  na
distância  de  93,62m,  até  o  vértice  1134,  de  coordenadas  N=7.532.819,96m  e
E=530.246,27m; daí, segue com o azimute de 296°33'42”, na distância de 83,75m,
até o vértice 1135, de coordenadas N=7.532.857,41m e E=530.171,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°51'41”,  na  distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1136,  de
coordenadas  N=7.532.841,80m  e  E=530.062,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°25'33”,  na  distância  de  107,40m,  até  o  vértice  1137,  de  coordenadas
N=7.532.779,31m e E=529.974,80m; daí,  segue com o azimute de 267°22'17”,  na
distância  de  134,36m,  até  o  vértice  1138,  de  coordenadas  N=7.532.773,15m  e
E=529.840,59m; daí, segue com o azimute de 335°13'12”, na distância de 89,32m,
até o vértice 1139, de coordenadas N=7.532.854,25m e E=529.803,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  277°50'18”,  na  distância  de  91,36m,  até  o  vértice  1140,  de
coordenadas  N=7.532.866,71m  e  E=529.712,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°30'9”,  na  distância  de  87,92m,  até  o  vértice  1141,  de  coordenadas
N=7.532.841,74m  e  E=529.628,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°9'4”,  na
distância  de  109,30m,  até  o  vértice  1142,  de  coordenadas  N=7.532.929,20m  e
E=529.562,80m; daí, segue com o azimute de 251°51'15”, na distância de 180,58m,
até o vértice 1143, de coordenadas N=7.532.872,96m e E=529.391,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  243°1'52”,  na  distância  de  192,60m,  até  o  vértice  1144,  de
coordenadas  N=7.532.785,62m  e  E=529.219,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
209°47'48”,  na  distância  de  289,88m,  até  o  vértice  1145,  de  coordenadas
N=7.532.534,07m  e  E=529.075,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  197°8'5”,  na
distância  de  83m,  até  o  vértice  1146,  de  coordenadas  N=7.532.454,75m  e
E=529.051,05m; daí, segue com o azimute de 229°14'54”, na distância de 90,69m,
até o vértice 1147, de coordenadas N=7.532.395,54m e E=528.982,34m; daí, segue
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com  o  azimute  de  274°45'18”,  na  distância  de  75,12m,  até  o  vértice  1148,  de
coordenadas  N=7.532.401,77m  e  E=528.907,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
336°44'10”,  na  distância  de  96,59m,  até  o  vértice  1149,  de  coordenadas
N=7.532.490,51m e E=528.869,33m; daí,  segue com o azimute de 244°14'59”,  na
distância  de  209,90m,  até  o  vértice  1150,  de  coordenadas  N=7.532.399,31m  e
E=528.680,27m; daí, segue com o azimute de 257°11'43”, na distância de 186,29m,
até o vértice 1151, de coordenadas N=7.532.358,03m e E=528.498,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  174°28'35”,  na  distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1152,  de
coordenadas  N=7.532.260,82m  e  E=528.508,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°29'29”,  na  distância  de  212,01m,  até  o  vértice  1153,  de  coordenadas
N=7.532.064,94m e E=528.426,91m; daí,  segue com o azimute de 245°51'50”,  na
distância  de  107,30m,  até  o  vértice  1154,  de  coordenadas  N=7.532.021,06m  e
E=528.328,99m; daí, segue com o azimute de 268°8'9”, na distância de 209,50m, até
o vértice 1155, de coordenadas N=7.532.014,25m e E=528.119,60m; daí, segue com
o  azimute  de  320°15'12”,  na  distância  de  998,15m,  até  o  vértice  1156,  de
coordenadas  N=7.532.781,70m  e  E=527.481,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°4'49”,  na  distância  de  466,03m,  até  o  vértice  1157,  de  coordenadas
N=7.533.246,01m  e  E=527.441,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  328°7'46”,  na
distância  de  348,78m,  até  o  vértice  1158,  de  coordenadas  N=7.533.542,21m  e
E=527.257,26m; daí, segue com o azimute de 291°48'4”, na distância de 1638,20m,
até o vértice 1159, de coordenadas N=7.534.150,62m e E=525.736,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  273°52'41”,  na  distância  de  759,67m,  até  o  vértice  1160,  de
coordenadas  N=7.534.201,99m  e  E=524.978,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°39'45”,  na  distância  de  1058,73m,  até  o  vértice  1161,  de  coordenadas
N=7.533.488,94m  e  E=524.195,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°6'53”,  na
distância  de  576,07m,  até  o  vértice  1162,  de  coordenadas  N=7.533.210,66m  e
E=523.691,30m; daí, segue com o azimute de 331°10'10”, na distância de 132,28m,
até o vértice 1163, de coordenadas N=7.533.326,54m e E=523.627,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  17°24'38”,  na  distância  de  309,94m,  até  o  vértice  1164,  de
coordenadas  N=7.533.622,28m  e  E=523.720,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°55'56”,  na  distância  de  332,91m,  até  o  vértice  1165,  de  coordenadas
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N=7.533.894,76m  e  E=523.528,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  58°14'41”,  na
distância  de  429,47m,  até  o  vértice  1166,  de  coordenadas  N=7.534.120,79m  e
E=523.894,16m; daí, segue com o azimute de 292°27'33”, na distância de 288,49m,
até o vértice 1167, de coordenadas N=7.534.231,00m e E=523.627,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°49'50”,  na  distância  de  164,21m,  até  o  vértice  1168,  de
coordenadas  N=7.534.352,71m  e  E=523.517,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°16'58”,  na  distância  de  102,63m,  até  o  vértice  1169,  de  coordenadas
N=7.534.422,33m  e  E=523.592,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°43'9”,  na
distância  de  174,82m,  até  o  vértice  1170,  de  coordenadas  N=7.534.404,90m  e
E=523.766,66m; daí, segue com o azimute de 64°43'16”, na distância de 230,73m,
até o vértice 1171, de coordenadas N=7.534.503,43m e E=523.975,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  109°33'33”,  na  distância  de  276,96m,  até  o  vértice  1172,  de
coordenadas  N=7.534.410,71m  e  E=524.236,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°24'55”,  na  distância  de  145,38m,  até  o  vértice  1173,  de  coordenadas
N=7.534.555,62m  e  E=524.224,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°9'8”,  na
distância  de  385,50m,  até  o  vértice  1174,  de  coordenadas  N=7.534.915,15m  e
E=524.363,76m; daí, segue com o azimute de 17°21'45”, na distância de 97,14m, até
o vértice 1175, de coordenadas N=7.535.007,87m e E=524.392,75m; daí, segue com
o azimute de 299°35'1”, na distância de 246,64m, até o vértice 1176, de coordenadas
N=7.535.129,63m e E=524.178,26m; daí,  segue com o azimute de 343°11'60”,  na
distância  de  320,90m,  até  o  vértice  1177,  de  coordenadas  N=7.535.436,83m  e
E=524.085,51m; daí, segue com o azimute de 92°29'9”, na distância de 193,21m, até
o vértice 1178, de coordenadas N=7.535.428,45m e E=524.278,55m; daí, segue com
o azimute de 63°26'8”, na distância de 248,97m, até o vértice 1179, de coordenadas
N=7.535.539,79m e E=524.501,23m; daí,  segue com o azimute de 131°30'10”,  na
distância  de  321,96m,  até  o  vértice  1180,  de  coordenadas  N=7.535.326,44m  e
E=524.742,35m; daí, segue com o azimute de 27°23'52”, na distância de 14

1,02m, até o vértice 1181, de coordenadas N=7.535.451,64m e E=524.807,25m;
daí, segue com o azimute de 355°48'58”, na distância de 190,70m, até o vértice 1182,
de coordenadas N=7.535.641,82m e E=524.793,33m; daí, segue com o azimute de
39°24'29”,  na  distância  de  168,11m,  até  o  vértice  1183,  de  coordenadas
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N=7.535.771,72m  e  E=524.900,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°10'44”,  na
distância  de  322,97m,  até  o  vértice  1184,  de  coordenadas  N=7.535.859,77m  e
E=525.210,79m; daí, segue com o azimute de 19°58'44”, na distância de 380,08m,
até o vértice 1185, de coordenadas N=7.536.216,98m e E=525.340,65m; daí, segue
com  o  azimute  de  51°11'21”,  na  distância  de  244,11m,  até  o  vértice  1186,  de
coordenadas  N=7.536.369,97m  e  E=525.530,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°49'15”,  na  distância  de  323,84m,  até  o  vértice  1187,  de  coordenadas
N=7.536.587,42m e E=525.770,85m; daí,  segue com o azimute de 298°27'58”,  na
distância  de  354,07m,  até  o  vértice  1188,  de  coordenadas  N=7.536.756,18m  e
E=525.459,59m; daí, segue com o azimute de 30°57'41”, na distância de 369,07m,
até o vértice 1189, de coordenadas N=7.537.072,67m e E=525.649,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  70°33'28”,  na  distância  de  285,32m,  até  o  vértice  1190,  de
coordenadas  N=7.537.167,64m  e  E=525.918,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
118°36'31”,  na  distância  de  396,52m,  até  o  vértice  1191,  de  coordenadas
N=7.536.977,77m e E=526.266,63m; daí,  segue com o azimute de 226°27'33”,  na
distância  de  145,48m,  até  o  vértice  1192,  de  coordenadas  N=7.536.877,55m  e
E=526.161,17m; daí, segue com o azimute de 135°22'16”, na distância de 213,77m,
até o vértice 1193, de coordenadas N=7.536.725,42m e E=526.311,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  35°51'23”,  na  distância  de  136,90m,  até  o  vértice  1194,  de
coordenadas  N=7.536.836,38m  e  E=526.391,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
66°8'48”,  na  distância  de  95,94m,  até  o  vértice  1195,  de  coordenadas
N=7.536.875,17m  e  E=526.479,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  51°21'3”,  na
distância  de  84,52m,  até  o  vértice  1196,  de  coordenadas  N=7.536.927,96m  e
E=526.545,28m; daí, segue com o azimute de 73°3'42”, na distância de 89,48m, até o
vértice 1197, de coordenadas N=7.536.954,03m e E=526.630,89m; daí, segue com o
azimute de 149°48'52”, na distância de 192,15m, até o vértice 1198, de coordenadas
N=7.536.787,93m  e  E=526.727,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  83°24'31”,  na
distância  de  200,35m,  até  o  vértice  1199,  de  coordenadas  N=7.536.810,93m  e
E=526.926,52m; daí, segue com o azimute de 129°26'40”, na distância de 90,39m,
até o vértice 1200, de coordenadas N=7.536.753,50m e E=526.996,32m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°54'44”,  na  distância  de  62,64m,  até  o  vértice  1201,  de
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coordenadas  N=7.536.753,60m  e  E=527.058,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
51°16'32”,  na  distância  de  117,17m,  até  o  vértice  1202,  de  coordenadas
N=7.536.826,90m e E=527.150,38m; daí,  segue com o azimute de 351°32'44”,  na
distância  de  321,18m,  até  o  vértice  1203,  de  coordenadas  N=7.537.144,59m  e
E=527.103,16m; daí, segue com o azimute de 266°27'25”, na distância de 376,39m,
até o vértice 1204, de coordenadas N=7.537.121,33m e E=526.727,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  279°17'17”,  na  distância  de  258,51m,  até  o  vértice  1205,  de
coordenadas  N=7.537.163,05m  e  E=526.472,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
243°28'5”,  na  distância  de  155,59m,  até  o  vértice  1206,  de  coordenadas
N=7.537.093,55m e E=526.333,17m; daí,  segue com o azimute de 294°39'33”,  na
distância  de  311,28m,  até  o  vértice  1207,  de  coordenadas  N=7.537.223,43m  e
E=526.050,28m; daí, segue com o azimute de 334°19'46”, na distância de 267,58m,
até o vértice 1208, de coordenadas N=7.537.464,59m e E=525.934,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°27'50”,  na  distância  de  302,61m,  até  o  vértice  1209,  de
coordenadas  N=7.537.580,57m  e  E=526.213,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
347°1'18”,  na  distância  de  117,50m,  até  o  vértice  1210,  de  coordenadas
N=7.537.695,07m e E=526.187,47m; daí,  segue com o azimute de 290°13'43”,  na
distância  de  106,77m,  até  o  vértice  1211,  de  coordenadas  N=7.537.731,99m  e
E=526.087,29m; daí, segue com o azimute de 32°25'36”, na distância de 501,85m,
até o vértice 1212, de coordenadas N=7.538.155,59m e E=526.356,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  262°46'33”,  na  distância  de  294,49m,  até  o  vértice  1213,  de
coordenadas  N=7.538.118,56m  e  E=526.064,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
252°58'48”,  na  distância  de  237,71m,  até  o  vértice  1214,  de  coordenadas
N=7.538.048,98m e E=525.836,94m; daí,  segue com o azimute de 279°39'46”,  na
distância  de  221,09m,  até  o  vértice  1215,  de  coordenadas  N=7.538.086,09m  e
E=525.618,99m; daí, segue com o azimute de 293°11'26”, na distância de 176,64m,
até o vértice 1216, de coordenadas N=7.538.155,65m e E=525.456,63m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°27'41”,  na  distância  de  234,51m,  até  o  vértice  1217,  de
coordenadas  N=7.538.058,25m  e  E=525.243,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
291°26'8”,  na  distância  de  139,60m,  até  o  vértice  1218,  de  coordenadas
N=7.538.109,27m e E=525.113,35m; daí,  segue com o azimute de 257°59'35”,  na



153
____________________________________________________________________________

distância  de  222,86m,  até  o  vértice  1219,  de  coordenadas  N=7.538.062,91m  e
E=524.895,37m; daí, segue com o azimute de 265°41'18”, na distância de 186,00m,
até o vértice 1220, de coordenadas N=7.538.048,92m e E=524.709,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  239°56'22”,  na  distância  de  203,63m,  até  o  vértice  1221,  de
coordenadas  N=7.537.946,92m  e  E=524.533,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°53'48”,  na  distância  de  88,61m,  até  o  vértice  1222,  de  coordenadas
N=7.538.007,24m e E=524.468,74m; daí,  segue com o azimute de 265°53'57”,  na
distância  de  130,27m,  até  o  vértice  1223,  de  coordenadas  N=7.537.997,93m  e
E=524.338,80m; daí, segue com o azimute de 286°11'14”, na distância de 149,70m,
até o vértice 1224, de coordenadas N=7.538.039,66m e E=524.195,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°30'35”,  na  distância  de  277,93m,  até  o  vértice  1225,  de
coordenadas  N=7.538.308,74m  e  E=524.125,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°32'11”,  na  distância  de  195,65m,  até  o  vértice  1226,  de  coordenadas
N=7.538.290,12m e E=523.930,74m; daí,  segue com o azimute de 286°31'42”,  na
distância  de  130,63m,  até  o  vértice  1227,  de  coordenadas  N=7.538.327,28m  e
E=523.805,51m; daí, segue com o azimute de 251°32'49”, na distância de 205,39m,
até o vértice 1228, de coordenadas N=7.538.262,27m e E=523.610,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  264°7'4”,  na  distância  de  135,19m,  até  o  vértice  1229,  de
coordenadas  N=7.538.248,41m  e  E=523.476,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
21°31'27”,  na  distância  de  189,44m,  até  o  vértice  1230,  de  coordenadas
N=7.538.424,64m e E=523.545,71m; daí,  segue com o azimute de 357°32'36”,  na
distância  de  106,81m,  até  o  vértice  1231,  de  coordenadas  N=7.538.531,35m  e
E=523.541,13m; daí, segue com o azimute de 261°42'54”, na distância de 257,75m,
até o vértice 1232, de coordenadas N=7.538.494,21m e E=523.286,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  193°45'46”,  na  distância  de  233,99m,  até  o  vértice  1233,  de
coordenadas  N=7.538.266,93m  e  E=523.230,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°11'6”,  na  distância  de  215,63m,  até  o  vértice  1234,  de  coordenadas
N=7.538.197,39m e E=523.026,29m; daí,  segue com o azimute de 304°30'45”,  na
distância  de  90,06m,  até  o  vértice  1235,  de  coordenadas  N=7.538.248,42m  e
E=522.952,08m; daí, segue com o azimute de 229°36'41”, na distância de 121,76m,
até o vértice 1236, de coordenadas N=7.538.169,52m e E=522.859,34m; daí, segue
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com  o  azimute  de  281°10'49”,  na  distância  de  383,02m,  até  o  vértice  1237,  de
coordenadas  N=7.538.243,79m  e  E=522.483,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
289°4'59”,  na  distância  de  382,81m,  até  o  vértice  1238,  de  coordenadas
N=7.538.368,94m e E=522.121,82m; daí,  segue com o azimute de 223°34'31”,  na
distância  de  134,43m,  até  o  vértice  1239,  de  coordenadas  N=7.538.271,55m  e
E=522.029,16m; daí, segue com o azimute de 266°35'41”, na distância de 311,32m,
até o vértice 1240, de coordenadas N=7.538.253,06m e E=521.718,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  329°37'14”,  na  distância  de  155,89m,  até  o  vértice  1241,  de
coordenadas  N=7.538.387,55m  e  E=521.639,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
281°18'51”,  na  distância  de  260,20m,  até  o  vértice  1242,  de  coordenadas
N=7.538.438,60m  e  E=521.384,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°6'42”,  na
distância  de  378,16m,  até  o  vértice  1243,  de  coordenadas  N=7.538.786,40m  e
E=521.532,85m; daí, segue com o azimute de 107°43'48”, na distância de 243,50m,
até o vértice 1244, de coordenadas N=7.538.712,25m e E=521.764,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  86°33'33”,  na  distância  de  385,66m,  até  o  vértice  1245,  de
coordenadas  N=7.538.735,40m  e  E=522.149,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
58°55'44”,  na  distância  de  449,33m,  até  o  vértice  1246,  de  coordenadas
N=7.538.967,30m  e  E=522.534,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  62°35'1”,  na
distância  de  282,15m,  até  o  vértice  1247,  de  coordenadas  N=7.539.097,21m  e
E=522.785,07m; daí, segue com o azimute de 105°33'37”, na distância de 380,40m,
até o vértice 1248, de coordenadas N=7.538.995,17m e E=523.151,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  56°20'1”,  na  distância  de  234,09m,  até  o  vértice  1249,  de
coordenadas  N=7.539.124,94m  e  E=523.346,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°59'12”,  na  distância  de  341,13m,  até  o  vértice  1250,  de  coordenadas
N=7.539.366,22m  e  E=523.587,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°29'40”,  na
distância  de  259,84m,  até  o  vértice  1251,  de  coordenadas  N=7.539.435,68m  e
E=523.837,91m; daí, segue com o azimute de 67°53'6”, na distância de 480,67m, até
o vértice 1252, de coordenadas N=7.539.616,64m e E=524.283,21m; daí, segue com
o azimute de 64°14'2”, na distância de 298,74m, até o vértice 1253, de coordenadas
N=7.539.746,50m  e  E=524.552,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°43'20”,  na
distância  de  186,01m,  até  o  vértice  1254,  de  coordenadas  N=7.539.760,38m  e
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E=524.737,75m; daí, segue com o azimute de 93°21'35”, na distância de 256,27m,
até o vértice 1255, de coordenadas N=7.539.745,36m e E=524.993,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°29'15”,  na  distância  de  134,67m,  até  o  vértice  1256,  de
coordenadas  N=7.539.868,87m  e  E=525.047,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
101°48'28”,  na  distância  de  190,73m,  até  o  vértice  1257,  de  coordenadas
N=7.539.829,84m  e  E=525.233,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'42”,  na
distância  de  153,65m,  até  o  vértice  1258,  de  coordenadas  N=7.539.894,95m  e
E=525.373,11m; daí, segue com o azimute de 349°42'38”, na distância de 155,52m,
até o vértice 1259, de coordenadas N=7.540.047,97m e E=525.345,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  278°50'48”,  na  distância  de  172,24m,  até  o  vértice  1260,  de
coordenadas  N=7.540.074,46m  e  E=525.175,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
330°51'41”,  na  distância  de  121,54m,  até  o  vértice  1261,  de  coordenadas
N=7.540.180,62m  e E=525.115,97m;  daí,  segue  com o  azimute  de  349°18'9”,  na
distância  de  138,71m,  até  o  vértice  1262,  de  coordenadas  N=7.540.316,92m  e
E=525.090,22m; daí, segue com o azimute de 274°58'60”, na distância de 214,19m,
até o vértice 1263, de coordenadas N=7.540.335,52m e E=524.876,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  282°31'31”,  na  distância  de  256,52m,  até  o  vértice  1264,  de
coordenadas  N=7.540.391,15m  e  E=524.626,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°5'4”,  na  distância  de  206,69m,  até  o  vértice  1265,  de  coordenadas
N=7.540.534,95m  e  E=524.477,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  326°20'7”,  na
distância  de  117,02m,  até  o  vértice  1266,  de  coordenadas  N=7.540.632,35m  e
E=524.413,09m; daí, segue com o azimute de 355°24'47”, na distância de 116,28m,
até o vértice 1267, de coordenadas N=7.540.748,26m e E=524.403,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  41°52'12”,  na  distância  de  180,65m,  até  o  vértice  1268,  de
coordenadas  N=7.540.882,78m  e  E=524.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
321°20'33”,  na  distância  de  237,58m,  até  o  vértice  1269,  de  coordenadas
N=7.541.068,31m e E=524.375,95m; daí,  segue com o azimute de 236°18'28”,  na
distância  de  133,78m,  até  o  vértice  1270,  de  coordenadas  N=7.540.994,10m  e
E=524.264,64m; daí, segue com o azimute de 225°1'7”, na distância de 131,18m, até
o vértice 1271, de coordenadas N=7.540.901,37m e E=524.171,86m; daí, segue com
o  azimute  de  328°14'27”,  na  distância  de  229,08m,  até  o  vértice  1272,  de
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coordenadas  N=7.541.096,15m  e  E=524.051,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
299°43'19”,  na  distância  de  112,16m,  até  o  vértice  1273,  de  coordenadas
N=7.541.151,76m e E=523.953,88m; daí,  segue com o azimute de 326°26'15”,  na
distância  de  175,53m,  até  o  vértice  1274,  de  coordenadas  N=7.541.298,02m  e
E=523.856,84m; daí, segue com o azimute de 236°24'5”, na distância de 285,41m,
até o vértice 1275, de coordenadas N=7.541.140,08m e E=523.619,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  226°46'42”,  na  distância  de  226,91m,  até  o  vértice  1276,  de
coordenadas  N=7.540.984,69m  e  E=523.453,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°50'20”,  na  distância  de  143,10m,  até  o  vértice  1277,  de  coordenadas
N=7.541.040,23m e E=523.321,88m; daí,  segue com o azimute de 295°16'39”,  na
distância  de  368,33m,  até  o  vértice  1278,  de  coordenadas  N=7.541.197,51m  e
E=522.988,81m; daí, segue com o azimute de 224°0'26”, na distância de 142,13m,
até o vértice 1279, de coordenadas N=7.541.095,29m e E=522.890,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°22'2”,  na  distância  de  158,10m,  até  o  vértice  1280,  de
coordenadas  N=7.540.984,21m  e  E=522.777,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°10'34”,  na  distância  de  221,12m,  até  o  vértice  1281,  de  coordenadas
N=7.541.008,00m e E=522.557,73m; daí,  segue com o azimute de 304°18'34”,  na
distância  de  129,49m,  até  o  vértice  1282,  de  coordenadas  N=7.541.080,99m  e
E=522.450,77m; daí, segue com o azimute de 357°58'26”, na distância de 382,63m,
até o vértice 1283, de coordenadas N=7.541.463,38m e E=522.437,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  27°34'54”,  na  distância  de  119,24m,  até  o  vértice  1284,  de
coordenadas  N=7.541.569,07m  e  E=522.492,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°47'59”,  na  distância  de  120,06m,  até  o  vértice  1285,  de  coordenadas
N=7.541.650,64m e E=522.404,36m; daí,  segue com o azimute de 306°44'42”,  na
distância  de  99,99m,  até  o  vértice  1286,  de  coordenadas  N=7.541.710,46m  e
E=522.324,23m; daí, segue com o azimute de 321°25'11”, na distância de 138,28m,
até o vértice 1287, de coordenadas N=7.541.818,56m e E=522.238,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°27'58”,  na  distância  de  60,49m,  até  o  vértice  1288,  de
coordenadas  N=7.541.795,38m  e  E=522.182,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
207°40'50”,  na  distância  de  242,78m,  até  o  vértice  1289,  de  coordenadas
N=7.541.580,38m e E=522.069,34m; daí,  segue com o azimute de 242°41'41”,  na
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distância  de  192,13m,  até  o  vértice  1290,  de  coordenadas  N=7.541.492,25m  e
E=521.898,62m; daí, segue com o azimute de 170°39'26”, na distância de 124,30m,
até o vértice 1291, de coordenadas N=7.541.369,60m e E=521.918,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°4'1”,  na  distância  de  139,46m,  até  o  vértice  1292,  de
coordenadas  N=7.541.278,23m  e  E=521.813,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
280°52'33”,  na  distância  de  159,40m,  até  o  vértice  1293,  de  coordenadas
N=7.541.308,30m e E=521.656,90m; daí,  segue com o azimute de 263°37'48”,  na
distância  de  110,15m,  até  o  vértice  1294,  de  coordenadas  N=7.541.296,08m  e
E=521.547,43m; daí, segue com o azimute de 223°22'11”, na distância de 104,50m,
até o vértice 1295, de coordenadas N=7.541.220,12m e E=521.475,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°18'28”,  na  distância  de  53,21m,  até  o  vértice  1296,  de
coordenadas  N=7.541.237,71m  e  E=521.425,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
339°28'40”,  na  distância  de  153,15m,  até  o  vértice  1297,  de  coordenadas
N=7.541.381,14m e E=521.371,76m; daí,  segue com o azimute de 323°45'19”,  na
distância  de  78,84m,  até  o  vértice  1298,  de  coordenadas  N=7.541.444,72m  e
E=521.325,15m; daí, segue com o azimute de 14°13'37”, na distância de 98,02m, até
o vértice 1299, de coordenadas N=7.541.539,73m e E=521.349,24m; daí, segue com
o azimute de 5°21'39”, na distância de 221,22m, até o vértice 1300, de coordenadas
N=7.541.759,99m  e  E=521.369,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  359°31'7”,  na
distância  de  176,41m,  até  o  vértice  1301,  de  coordenadas  N=7.541.936,39m  e
E=521.368,42m; daí, segue com o azimute de 257°39'46”, na distância de 251,26m,
até o vértice 1302, de coordenadas N=7.541.882,71m e E=521.122,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  324°52'3”,  na  distância  de  105,85m,  até  o  vértice  1303,  de
coordenadas  N=7.541.969,27m  e  E=521.062,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
271°12'9”,  na  distância  de  146,92m,  até  o  vértice  1304,  de  coordenadas
N=7.541.972,35m e E=520.915,16m; daí,  segue com o azimute de 349°26'43”,  na
distância  de  102,83m,  até  o  vértice  1305,  de  coordenadas  N=7.542.073,45m  e
E=520.896,32m; daí, segue com o azimute de 359°24'9”, na distância de 113,07m,
até o vértice 1306, de coordenadas N=7.542.186,52m e E=520.895,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  271°25'56”,  na  distância  de  79,39m,  até  o  vértice  1307,  de
coordenadas  N=7.542.188,50m  e  E=520.815,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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305°16'23”,  na  distância  de  133,22m,  até  o  vértice  1308,  de  coordenadas
N=7.542.265,43m  e  E=520.707,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°50'25”,  na
distância  de  123,39m,  até  o  vértice  1309,  de  coordenadas  N=7.542.365,46m  e
E=520.779,27m; daí, segue com o azimute de 72°40'8”, na distância de 106,49m, até
o vértice 1310, de coordenadas N=7.542.397,18m e E=520.880,92m; daí, segue com
o  azimute  de  104°22'41”,  na  distância  de  148,81m,  até  o  vértice  1311,  de
coordenadas  N=7.542.360,23m  e  E=521.025,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°40'23”,  na  distância  de  79,76m,  até  o  vértice  1312,  de  coordenadas
N=7.542.386,63m e E=521.100,33m; daí,  segue com o azimute de 104°42'43”,  na
distância  de  205,04m,  até  o  vértice  1313,  de  coordenadas  N=7.542.334,56m  e
E=521.298,65m; daí, segue com o azimute de 57°28'16”, na distância de 239,30m,
até o vértice 1314, de coordenadas N=7.542.463,24m e E=521.500,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  353°13'7”,  na  distância  de  59,53m,  até  o  vértice  1315,  de
coordenadas  N=7.542.522,35m  e  E=521.493,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°12'27”,  na  distância  de  199,22m,  até  o  vértice  1316,  de  coordenadas
N=7.542.577,96m  e  E=521.302,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  2°52'31”,  na
distância  de  95,70m,  até  o  vértice  1317,  de  coordenadas  N=7.542.673,54m  e
E=521.306,87m; daí, segue com o azimute de 319°6'2”, na distância de 69,65m, até o
vértice 1318, de coordenadas N=7.542.726,18m e E=521.261,27m; daí, segue com o
azimute de 325°22'11”, na distância de 39,43m, até o vértice 1319, de coordenadas
N=7.542.758,62m  e  E=521.238,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°13'53”,  na
distância  de  84,46m,  até  o  vértice  1320,  de  coordenadas  N=7.542.838,85m  e
E=521.265,29m; daí, segue com o azimute de 53°57'7”, na distância de 78,84m, até o
vértice 1321, de coordenadas N=7.542.885,24m e E=521.329,03m; daí, segue com o
azimute de 18°7'24”,  na distância de 71,39m, até o vértice 1322, de coordenadas
N=7.542.953,09m  e  E=521.351,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°39'8”,  na
distância  de  51,69m,  até  o  vértice  1323,  de  coordenadas  N=7.542.986,08m  e
E=521.311,44m; daí, segue com o azimute de 309°5'4”, na distância de 116,76m, até
o vértice 1324, de coordenadas N=7.543.059,69m e E=521.220,81m; daí, segue com
o azimute de 272°9'31”, na distância de 75,32m, até o vértice 1325, de coordenadas
N=7.543.062,53m  e  E=521.145,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  257°19'7”,  na
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distância  de  100,11m,  até  o  vértice  1326,  de  coordenadas  N=7.543.040,55m  e
E=521.047,87m; daí, segue com o azimute de 295°26'37”, na distância de 155,46m,
até o vértice 1327, de coordenadas N=7.543.107,34m e E=520.907,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  350°24'52”,  na  distância  de  158,13m,  até  o  vértice  1328,  de
coordenadas  N=7.543.263,25m  e  E=520.881,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°44'39”,  na  distância  de  184,69m,  até  o  vértice  1329,  de  coordenadas
N=7.543.273,74m  e  E=521.065,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  98°22'51”,  na
distância  de  239,14m,  até  o  vértice  1330,  de  coordenadas  N=7.543.238,89m  e
E=521.302,15m; daí, segue com o azimute de 50°41'3”, na distância de 197,78m, até
o vértice 1331, de coordenadas N=7.543.364,20m e E=521.455,16m; daí, segue com
o  azimute  de  319°26'54”,  na  distância  de  315,76m,  até  o  vértice  1332,  de
coordenadas  N=7.543.604,12m  e  E=521.249,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
294°22'25”,  na  distância  de  202,30m,  até  o  vértice  1333,  de  coordenadas
N=7.543.687,61m  e  E=521.065,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  277°57'6”,  na
distância  de  151,08m,  até  o  vértice  1334,  de  coordenadas  N=7.543.708,51m  e
E=520.915,98m; daí, segue com o azimute de 252°59'37”, na distância de 178,23m,
até o vértice 1335, de coordenadas N=7.543.656,38m e E=520.745,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°40'57”,  na  distância  de  214,99m,  até  o  vértice  1336,  de
coordenadas  N=7.543.621,57m  e  E=520.533,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°25'50”,  na  distância  de  207,53m,  até  o  vértice  1337,  de  coordenadas
N=7.543.823,31m e E=520.484,69m; daí,  segue com o azimute de 305°38'59”,  na
distância  de  196,92m,  até  o  vértice  1338,  de  coordenadas  N=7.543.938,09m  e
E=520.324,67m; daí, segue com o azimute de 248°45'30”, na distância de 201,58m,
até o vértice 1339, de coordenadas N=7.543.865,05m e E=520.136,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°11'53”,  na  distância  de  332,02m,  até  o  vértice  1340,  de
coordenadas  N=7.543.736,38m  e  E=519.830,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°17'43”,  na  distância  de  137,08m,  até  o  vértice  1341,  de  coordenadas
N=7.543.656,38m  e  E=519.719,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  249°9'44”,  na
distância  de  264,25m,  até  o  vértice  1342,  de  coordenadas  N=7.543.562,38m  e
E=519.472,44m; daí, segue com o azimute de 304°36'27”, na distância de 122,61m,
até o vértice 1343, de coordenadas N=7.543.632,02m e E=519.371,52m; daí, segue
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com  o  azimute  de  359°59'21”,  na  distância  de  288,68m,  até  o  vértice  1344,  de
coordenadas  N=7.543.920,70m  e  E=519.371,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°57'9”,  na  distância  de  163,02m,  até  o  vértice  1345,  de  coordenadas
N=7.543.889,46m  e E=519.211,47m;  daí,  segue  com o  azimute  de  334°56'9”,  na
distância  de  238,05m,  até  o  vértice  1346,  de  coordenadas  N=7.544.105,10m  e
E=519.110,62m; daí, segue com o azimute de 265°9'6”, na distância de 177,53m, até
o vértice 1347, de coordenadas N=7.544.090,09m e E=518.933,72m; daí, segue com
o  azimute  de  221°25'48”,  na  distância  de  196,67m,  até  o  vértice  1348,  de
coordenadas  N=7.543.942,63m  e  E=518.803,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
160°2'41”,  na  distância  de  175,36m,  até  o  vértice  1349,  de  coordenadas
N=7.543.777,80m e E=518.863,43m; daí,  segue com o azimute de 232°57'42”,  na
distância  de  327,18m,  até  o  vértice  1350,  de  coordenadas  N=7.543.580,73m  e
E=518.602,27m; daí, segue com o azimute de 304°32'50”, na distância de 71m, até o
vértice 1351, de coordenadas N=7.543.620,99m e E=518.543,79m; daí, segue com o
azimute de 358°2'24”,  na distância de  185m, até o vértice 1352,  de coordenadas
N=7.543.805,88m e E=518.537,46m; daí,  segue com o azimute de 272°19'24”,  na
distância  de  48,36m,  até  o  vértice  1353,  de  coordenadas  N=7.543.807,84m  e
E=518.489,14m; daí, segue com o azimute de 234°37'37”, na distância de 268,82m,
até o vértice 1354, de coordenadas N=7.543.652,22m e E=518.269,94m; daí, segue
com  o  azimute  de  269°38'26”,  na  distância  de  170,76m,  até  o  vértice  1355,  de
coordenadas  N=7.543.651,15m  e  E=518.099,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°56'19”,  na  distância  de  50,84m,  até  o  vértice  1356,  de  coordenadas
N=7.543.701,61m e E=518.105,33m; daí,  segue com o azimute de 310°42'39”,  na
distância  de  165,18m,  até  o  vértice  1357,  de  coordenadas  N=7.543.809,35m  e
E=517.980,12m; daí, segue com o azimute de 357°0'10”, na distância de 466,78m,
até o vértice 1358, de coordenadas N=7.544.275,49m e E=517.955,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  244°21'9”,  na  distância  de  289,31m,  até  o  vértice  1359,  de
coordenadas  N=7.544.150,26m  e  E=517.694,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°10'41”,  na  distância  de  169,83m,  até  o  vértice  1360,  de  coordenadas
N=7.544.268,62m e E=517.573,11m; daí,  segue com o azimute de 269°57'56”,  na
distância  de  128,74m,  até  o  vértice  1361,  de  coordenadas  N=7.544.268,54m  e
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E=517.444,37m; daí, segue com o azimute de 226°32'25”, na distância de 90,97m,
até o vértice 1362, de coordenadas N=7.544.205,96m e E=517.378,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°16'43”,  na  distância  de  183,19m,  até  o  vértice  1363,  de
coordenadas  N=7.544.070,42m  e  E=517.255,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
179°14'3”,  na  distância  de  123,80m,  até  o  vértice  1364,  de  coordenadas
N=7.543.946,64m e E=517.256,75m; daí,  segue com o azimute de 237°15'20”,  na
distância  de  132,29m,  até  o  vértice  1365,  de  coordenadas  N=7.543.875,08m  e
E=517.145,49m; daí, segue com o azimute de 236°25'4”, na distância de 175,04m,
até o vértice 1366, de coordenadas N=7.543.778,26m e E=516.999,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°26'25”,  na  distância  de  96,52m,  até  o  vértice  1367,  de
coordenadas  N=7.543.698,66m  e  E=516.945,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
156°53'38”,  na  distância  de  118,20m,  até  o  vértice  1368,  de  coordenadas
N=7.543.589,94m e E=516.991,46m; daí,  segue com o azimute de 227°31'47”,  na
distância  de  291,40m,  até  o  vértice  1369,  de  coordenadas  N=7.543.393,19m  e
E=516.776,52m; daí, segue com o azimute de 221°7'20”, na distância de 206,04m,
até o vértice 1370, de coordenadas N=7.543.237,98m e E=516.641,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°56'52”,  na  distância  de  233,78m,  até  o  vértice  1371,  de
coordenadas  N=7.543.142,69m  e  E=516.427,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
180°24'1”,  na  distância  de  163,77m,  até  o  vértice  1372,  de  coordenadas
N=7.542.978,93m e E=516.426,38m; daí,  segue com o azimute de 278°51'17”,  na
distância  de  235,78m,  até  o  vértice  1373,  de  coordenadas  N=7.543.015,22m  e
E=516.193,41m; daí, segue com o azimute de 292°44'59”, na distância de 90,53m,
até o vértice 1374, de coordenadas N=7.543.050,23m e E=516.109,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°49'22”,  na  distância  de  280,54m,  até  o  vértice  1375,  de
coordenadas  N=7.542.995,85m  e  E=515.834,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°3'49”,  na  distância  de  282,84m,  até  o  vértice  1376,  de  coordenadas
N=7.542.776,24m e E=515.656,46m; daí,  segue com o azimute de 165°38'28”,  na
distância  de  154,40m,  até  o  vértice  1377,  de  coordenadas  N=7.542.626,66m  e
E=515.694,75m; daí, segue com o azimute de 200°23'55”, na distância de 259,71m,
até o vértice 1378, de coordenadas N=7.542.383,23m e E=515.604,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°41'5”,  na  distância  de  217,91m,  até  o  vértice  1379,  de
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coordenadas  N=7.542.283,24m  e  E=515.410,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°51'8”,  na  distância  de  114,48m,  até  o  vértice  1380,  de  coordenadas
N=7.542.302,83m e E=515.297,83m; daí,  segue com o azimute de 265°33'41”,  na
distância  de  184,80m,  até  o  vértice  1381,  de  coordenadas  N=7.542.288,52m  e
E=515.113,59m; daí, segue com o azimute de 219°20'2”, na distância de 256,86m,
até o vértice 1382, de coordenadas N=7.542.089,85m e E=514.950,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°2'17”,  na  distância  de  67,61m,  até  o  vértice  1383,  de
coordenadas  N=7.542.061,32m  e  E=514.889,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°52'46”,  na  distância  de  92,92m,  até  o  vértice  1384,  de  coordenadas
N=7.541.969,28m e E=514.876,75m; daí,  segue com o azimute de 115°31'43”,  na
distância  de  162,01m,  até  o  vértice  1385,  de  coordenadas  N=7.541.899,46m  e
E=515.022,95m; daí, segue com o azimute de 138°24'5”, na distância de 98,51m, até
o vértice 1386, de coordenadas N=7.541.825,79m e E=515.088,35m; daí, segue com
o  azimute  de  229°43'10”,  na  distância  de  241,10m,  até  o  vértice  1387,  de
coordenadas  N=7.541.669,91m  e  E=514.904,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
220°4'46”,  na  distância  de  205,37m,  até  o  vértice  1388,  de  coordenadas
N=7.541.512,77m  e  E=514.772,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°58'2”,  na
distância  de  343,86m,  até  o  vértice  1389,  de  coordenadas  N=7.541.435,23m  e
E=514.437,19m; daí, segue com o azimute de 352°1'33”, na distância de 71,25m, até
o vértice 1390, de coordenadas N=7.541.505,79m e E=514.427,31m; daí, segue com
o azimute de 293°31'36”, na distância de 75,72m, até o vértice 1391, de coordenadas
N=7.541.536,02m e E=514.357,88m; daí,  segue com o azimute de 325°22'45”,  na
distância  de  123,16m,  até  o  vértice  1392,  de  coordenadas  N=7.541.637,37m  e
E=514.287,91m; daí, segue com o azimute de 257°54'1”, na distância de 220,79m,
até o vértice 1393, de coordenadas N=7.541.591,09m e E=514.072,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°24'30”,  na  distância  de  227,69m,  até  o  vértice  1394,  de
coordenadas  N=7.541.511,01m  e  E=513.858,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
252°59'44”,  na  distância  de  246,77m,  até  o  vértice  1395,  de  coordenadas
N=7.541.438,84m  e  E=513.622,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  215°5'60”,  na
distância  de  100,87m,  até  o  vértice  1396,  de  coordenadas  N=7.541.356,31m  e
E=513.564,90m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Itamonte  e  nos  limites  do
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Município de Pouso Alto; daí, segue confrontando com o Município de Pouso Alto,
com  o  azimute  de  267°52'54”,  na  distância  de  205,91m,  até  o  vértice  1397,  de
coordenadas  N=7.541.348,70m  e  E=513.359,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°52'52”,  na  distância  de  13,68m,  até  o  vértice  1398,  de  coordenadas
N=7.541.348,20m e E=513.345,46m; daí,  segue com o azimute de 267°52'51”,  na
distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1399,  de  coordenadas  N=7.541.343,50m  e
E=513.218,59m; daí, segue com o azimute de 308°25'20”, na distância de 169,17m,
até o vértice 1400, de coordenadas N=7.541.448,63m e E=513.086,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°50'14”,  na  distância  de  87,40m,  até  o  vértice  1401,  de
coordenadas  N=7.541.436,22m  e  E=512.999,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
242°51'50”,  na  distância  de  346,28m,  até  o  vértice  1402,  de  coordenadas
N=7.541.278,28m  e  E=512.691,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°57'3”,  na
distância  de  225,24m,  até  o  vértice  1403,  de  coordenadas  N=7.541.448,14m  e
E=512.543,46m; daí, segue com o azimute de 337°18'42”, na distância de 136,37m,
até o vértice 1404, de coordenadas N=7.541.573,96m e E=512.490,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°26'27”,  na  distância  de  212,09m,  até  o  vértice  1405,  de
coordenadas  N=7.541.768,55m  e  E=512.575,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
77°11'40”,  na  distância  de  266,62m,  até  o  vértice  1406,  de  coordenadas
N=7.541.827,64m  e  E=512.835,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'14”,  na
distância  de  246,43m,  até  o  vértice  1407,  de  coordenadas  N=7.541.892,72m  e
E=513.072,90m; daí, segue com o azimute de 52°25'31”, na distância de 141,06m,
até o vértice 1408, de coordenadas N=7.541.978,74m e E=513.184,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  46°1'51”,  na  distância  de  159,36m,  até  o  vértice  1409,  de
coordenadas  N=7.542.089,38m  e  E=513.299,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
106°48'39”,  na  distância  de  30,02m,  até  o  vértice  1410,  de  coordenadas
N=7.542.080,70m  e  E=513.328,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  54°0'27”,  na
distância  de  95,21m,  até  o  vértice  1411,  de  coordenadas  N=7.542.136,66m  e
E=513.405,17m; daí, segue com o azimute de 348°47'44”, na distância de 77,75m,
até o vértice 1412, de coordenadas N=7.542.212,92m e E=513.390,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  15°5'5”,  na  distância  de  89,32m,  até  o  vértice  1413,  de
coordenadas  N=7.542.299,17m  e  E=513.413,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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59°10'17”,  na  distância  de  133,25m,  até  o  vértice  1414,  de  coordenadas
N=7.542.367,45m  e  E=513.527,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  88°50'29”,  na
distância  de  81,03m,  até  o  vértice  1415,  de  coordenadas  N=7.542.369,09m  e
E=513.608,75m; daí, segue com o azimute de 60°19'39”, na distância de 67,36m, até
o vértice 1416, de coordenadas N=7.542.402,44m e E=513.667,27m; daí, segue com
o azimute de 65°5'6”, na distância de 100,45m, até o vértice 1417, de coordenadas
N=7.542.444,75m e E=513.758,37m; daí,  segue com o azimute de 109°13'19”,  na
distância  de  44,84m,  até  o  vértice  1418,  de  coordenadas  N=7.542.429,99m  e
E=513.800,71m; daí, segue com o azimute de 90°30'5”, na distância de 226,88m, até
o vértice 1419, de coordenadas N=7.542.428,00m e E=514.027,58m; daí, segue com
o azimute de 75°31'48”, na distância de 550,70m, até o vértice 1420, de coordenadas
N=7.542.565,61m  e  E=514.560,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°1'52”,  na
distância  de  292,49m,  até  o  vértice  1421,  de  coordenadas  N=7.542.565,45m  e
E=514.853,30m; daí, segue com o azimute de 17°2'46”, na distância de 254,68m, até
o vértice 1422, de coordenadas N=7.542.808,94m e E=514.927,96m; daí, segue com
o  azimute  de  358°25'50”,  na  distância  de  178,17m,  até  o  vértice  1423,  de
coordenadas  N=7.542.987,04m  e  E=514.923,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
8°26'59”,  na  distância  de  235,08m,  até  o  vértice  1424,  de  coordenadas
N=7.543.219,57m e E=514.957,62m; daí,  segue com o azimute de 308°19'41”,  na
distância  de  119,73m,  até  o  vértice  1425,  de  coordenadas  N=7.543.293,82m  e
E=514.863,69m; daí, segue com o azimute de 341°9'31”, na distância de 242,28m,
até o vértice 1426, de coordenadas N=7.543.523,12m e E=514.785,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  300°11'23”,  na  distância  de  157,39m,  até  o  vértice  1427,  de
coordenadas  N=7.543.602,27m  e  E=514.649,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
268°44'58”,  na  distância  de  81,65m,  até  o  vértice  1428,  de  coordenadas
N=7.543.600,48m e E=514.567,77m; daí,  segue com o azimute de 188°44'20”,  na
distância  de  208,16m,  até  o  vértice  1429,  de  coordenadas  N=7.543.394,74m  e
E=514.536,15m; daí, segue com o azimute de 154°21'13”, na distância de 276,64m,
até o vértice 1430, de coordenadas N=7.543.145,36m e E=514.655,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°45'15”,  na  distância  de  341,98m,  até  o  vértice  1431,  de
coordenadas  N=7.542.864,39m  e  E=514.460,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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274°37'3”,  na  distância  de  246,17m,  até  o  vértice  1432,  de  coordenadas
N=7.542.884,21m e E=514.215,56m; daí,  segue com o azimute de 352°11'33”,  na
distância  de  139,05m,  até  o  vértice  1433,  de  coordenadas  N=7.543.021,97m  e
E=514.196,67m; daí, segue com o azimute de 267°52'22”, na distância de 203,16m,
até o vértice 1434, de coordenadas N=7.543.014,43m e E=513.993,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°18'21”,  na  distância  de  139,82m,  até  o  vértice  1435,  de
coordenadas  N=7.542.880,24m  e  E=513.954,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°55'42”,  na  distância  de  109,80m,  até  o  vértice  1436,  de  coordenadas
N=7.542.870,53m  e  E=513.845,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  217°29'8”,  na
distância  de  24,74m,  até  o  vértice  1437,  de  coordenadas  N=7.542.850,90m  e
E=513.829,98m; daí, segue com o azimute de 309°54'39”, na distância de 124,59m,
até o vértice 1438, de coordenadas N=7.542.930,84m e E=513.734,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°37'8”,  na  distância  de  58,76m,  até  o  vértice  1439,  de
coordenadas  N=7.542.946,65m  e  E=513.677,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°31'1”,  na  distância  de  46,61m,  até  o  vértice  1440,  de  coordenadas
N=7.542.914,58m e E=513.644,01m; daí,  segue com o azimute de 274°50'45”,  na
distância  de  95,24m,  até  o  vértice  1441,  de  coordenadas  N=7.542.922,63m  e
E=513.549,11m; daí, segue com o azimute de 340°13'22”, na distância de 79,52m,
até o vértice 1442, de coordenadas N=7.542.997,46m e E=513.522,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°8'39”,  na  distância  de  54,22m,  até  o  vértice  1443,  de
coordenadas  N=7.543.019,63m  e  E=513.472,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
316°53'55”,  na  distância  de  83,83m,  até  o  vértice  1444,  de  coordenadas
N=7.543.080,84m e E=513.415,45m; daí,  segue com o azimute de 352°42'48”,  na
distância  de  48,29m,  até  o  vértice  1445,  de  coordenadas  N=7.543.128,74m  e
E=513.409,32m; daí, segue com o azimute de 70°12'30”, na distância de 45,37m, até
o vértice 1446, de coordenadas N=7.543.144,11m e E=513.452,01m; daí, segue com
o azimute de 57°43'49”, na distância de 70,85m, até o vértice 1447, de coordenadas
N=7.543.181,93m  e E=513.511,91m;  daí,  segue  com o  azimute  de  42°21'15”,  na
distância  de  93,56m,  até  o  vértice  1448,  de  coordenadas  N=7.543.251,08m  e
E=513.574,95m; daí, segue com o azimute de 281°40'31”, na distância de 86,49m,
até o vértice 1449, de coordenadas N=7.543.268,58m e E=513.490,25m; daí, segue
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com  o  azimute  de  259°40'45”,  na  distância  de  67,53m,  até  o  vértice  1450,  de
coordenadas  N=7.543.256,48m  e  E=513.423,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
333°35'18”,  na  distância  de  53,75m,  até  o  vértice  1451,  de  coordenadas
N=7.543.304,62m e E=513.399,90m; daí,  segue com o azimute de 267°39'53”,  na
distância  de  133,38m,  até  o  vértice  1452,  de  coordenadas  N=7.543.299,19m  e
E=513.266,64m; daí, segue com o azimute de 265°40'26”, na distância de 91,86m,
até o vértice 1453, de coordenadas N=7.543.292,26m e E=513.175,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°7'13”,  na  distância  de  104,45m,  até  o  vértice  1454,  de
coordenadas  N=7.543.256,74m  e  E=513.076,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
255°54'23”,  na  distância  de  185,83m,  até  o  vértice  1455,  de  coordenadas
N=7.543.211,49m e E=512.896,57m; daí,  segue com o azimute de 281°14'49”,  na
distância  de  119,76m,  até  o  vértice  1456,  de  coordenadas  N=7.543.234,84m  e
E=512.779,11m; daí, segue com o azimute de 268°36'2”, na distância de 149,37m,
até o vértice 1457, de coordenadas N=7.543.231,20m e E=512.629,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  257°9'33”,  na  distância  de  80,31m,  até  o  vértice  1458,  de
coordenadas  N=7.543.213,35m  e  E=512.551,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°24'39”,  na  distância  de  146,23m,  até  o  vértice  1459,  de  coordenadas
N=7.543.349,32m e E=512.497,68m; daí,  segue com o azimute de 355°52'34”,  na
distância  de  111,70m,  até  o  vértice  1460,  de  coordenadas  N=7.543.460,73m  e
E=512.489,64m; daí, segue com o azimute de 316°2'51”, na distância de 150,33m,
até o vértice 1461, de coordenadas N=7.543.568,96m e E=512.385,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  346°12'15”,  na  distância  de  55,49m,  até  o  vértice  1462,  de
coordenadas  N=7.543.622,84m  e  E=512.372,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
300°38'36”,  na  distância  de  89,11m,  até  o  vértice  1463,  de  coordenadas
N=7.543.668,26m  e  E=512.295,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°12'14”,  na
distância  de  201,72m,  até  o  vértice  1464,  de  coordenadas  N=7.543.853,67m  e
E=512.374,89m; daí, segue com o azimute de 95°25'44”, na distância de 134,74m,
até o vértice 1465, de coordenadas N=7.543.840,92m e E=512.509,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  63°54'32”,  na  distância  de  166,55m,  até  o  vértice  1466,  de
coordenadas  N=7.543.914,17m  e  E=512.658,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
41°14'1”,  na  distância  de  74,80m,  até  o  vértice  1467,  de  coordenadas
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N=7.543.970,42m  e  E=512.707,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°40'7”,  na
distância  de  175,60m,  até  o  vértice  1468,  de  coordenadas  N=7.544.096,02m  e
E=512.585,19m; daí, segue com o azimute de 1°7'13”, na distância de 80,55m, até o
vértice 1469, de coordenadas N=7.544.176,56m e E=512.586,77m; daí, segue com o
azimute de 18°51'53”, na distância de 103,90m, até o vértice 1470, de coordenadas
N=7.544.274,87m  e  E=512.620,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'58”,  na
distância  de  114,72m,  até  o  vértice  1471,  de  coordenadas  N=7.544.323,48m  e
E=512.724,28m; daí, segue com o azimute de 111°8'2”, na distância de 118,77m, até
o vértice 1472, de coordenadas N=7.544.280,66m e E=512.835,06m; daí, segue com
o  azimute  de  130°26'59”,  na  distância  de  231,69m,  até  o  vértice  1473,  de
coordenadas  N=7.544.130,35m  e  E=513.011,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
136°18'22”,  na  distância  de  120,23m,  até  o  vértice  1474,  de  coordenadas
N=7.544.043,41m  e  E=513.094,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°22'54”,  na
distância  de  409,92m,  até  o  vértice  1475,  de  coordenadas  N=7.544.012,10m  e
E=513.503,15m; daí, segue com o azimute de 49°34'3”, na distância de 182,32m, até
o vértice 1476, de coordenadas N=7.544.130,34m e E=513.641,92m; daí, segue com
o azimute de 16°18'32”, na distância de 211,19m, até o vértice 1477, de coordenadas
N=7.544.333,03m  e  E=513.701,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°9'21”,  na
distância  de  217,51m,  até  o  vértice  1478,  de  coordenadas  N=7.544.396,05m  e
E=513.909,41m; daí, segue com o azimute de 105°8'59”, na distância de 181,88m,
até o vértice 1479, de coordenadas N=7.544.348,52m e E=514.084,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  102°14'13”,  na  distância  de  336,16m,  até  o  vértice  1480,  de
coordenadas  N=7.544.277,27m  e  E=514.413,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°30'13”,  na  distância  de  327,48m,  até  o  vértice  1481,  de  coordenadas
N=7.544.510,83m  e  E=514.643,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  52°43'13”,  na
distância  de  277,30m,  até  o  vértice  1482,  de  coordenadas  N=7.544.678,80m  e
E=514.863,68m; daí, segue com o azimute de 331°53'47”, na distância de 100,52m,
até o vértice 1483, de coordenadas N=7.544.767,46m e E=514.816,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  15°6'25”,  na  distância  de  153,40m,  até  o  vértice  1484,  de
coordenadas  N=7.544.915,56m  e  E=514.856,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
54°27'5”,  na  distância  de  180,46m,  até  o  vértice  1485,  de  coordenadas
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N=7.545.020,48m  e  E=515.003,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  61°10'40”,  na
distância  de  338,09m,  até  o  vértice  1486,  de  coordenadas  N=7.545.183,47m  e
E=515.299,35m; daí, segue com o azimute de 326°17'47”, na distância de 367,96m,
até o vértice 1487, de coordenadas N=7.545.489,59m e E=515.095,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  39°49'31”,  na  distância  de  122,08m,  até  o  vértice  1488,  de
coordenadas  N=7.545.583,35m  e  E=515.173,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
22°8'45”,  na  distância  de  115,40m,  até  o  vértice  1489,  de  coordenadas
N=7.545.690,23m e E=515.216,85m; daí,  segue com o azimute de 282°59'11”,  na
distância  de  211,21m,  até  o  vértice  1490,  de  coordenadas  N=7.545.737,69m  e
E=515.011,05m; daí, segue com o azimute de 339°3'5”, na distância de 230,93m, até
o vértice 1491, de coordenadas N=7.545.953,36m e E=514.928,48m; daí, segue com
o  azimute  de  358°32'46”,  na  distância  de  176,31m,  até  o  vértice  1492,  de
coordenadas  N=7.546.129,62m  e  E=514.924,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
62°6'19”,  na  distância  de  228,37m,  até  o  vértice  1493,  de  coordenadas
N=7.546.236,46m  e  E=515.125,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°47'56”,  na
distância  de  269,90m,  até  o  vértice  1494,  de  coordenadas  N=7.546.256,23m  e
E=515.395,02m; daí, segue com o azimute de 72°33'54”, na distância de 501,93m,
até o vértice 1495, de coordenadas N=7.546.406,62m e E=515.873,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  355°35'19”,  na  distância  de  154,77m,  até  o  vértice  1496,  de
coordenadas  N=7.546.560,93m  e  E=515.861,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
66°55'9”,  na  distância  de  84,11m,  até  o  vértice  1497,  de  coordenadas
N=7.546.593,91m e E=515.939,36m; daí,  segue com o azimute de 315°32'50”,  na
distância  de  39,43m,  até  o  vértice  1498,  de  coordenadas  N=7.546.622,06m  e
E=515.911,75m; daí, segue com o azimute de 347°10'3”, na distância de 148,31m,
até o vértice 1499, de coordenadas N=7.546.766,66m e E=515.878,81m; daí, segue
com  o  azimute  de  331°6'32”,  na  distância  de  142,29m,  até  o  vértice  1500,  de
coordenadas  N=7.546.891,24m  e  E=515.810,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
339°14'19”,  na  distância  de  113,93m,  até  o  vértice  1501,  de  coordenadas
N=7.546.997,77m  e E=515.769,68m;  daí,  segue  com o  azimute  de  11°52'54”,  na
distância  de  143,09m,  até  o  vértice  1502,  de  coordenadas  N=7.547.137,80m  e
E=515.799,14m; daí, segue com o azimute de 302°42'12”, na distância de 64,90m,
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até o vértice 1503, de coordenadas N=7.547.172,87m e E=515.744,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  341°27'26”,  na  distância  de  50,31m,  até  o  vértice  1504,  de
coordenadas  N=7.547.220,57m  e  E=515.728,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
11°8'44”,  na  distância  de  86,57m,  até  o  vértice  1505,  de  coordenadas
N=7.547.305,50m  e  E=515.745,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  312°8'56”,  na
distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1506,  de  coordenadas  N=7.547.371,04m  e
E=515.672,86m; daí, segue com o azimute de 327°7'23”, na distância de 193,05m,
até o vértice 1507, de coordenadas N=7.547.533,16m e E=515.568,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  73°13'21”,  na  distância  de  105,20m,  até  o  vértice  1508,  de
coordenadas  N=7.547.563,53m  e  E=515.668,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
33°42'9”,  na  distância  de  383,85m,  até  o  vértice  1509,  de  coordenadas
N=7.547.882,87m  e  E=515.881,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  277°8'6”,  na
distância  de  127,57m,  até  o  vértice  1510,  de  coordenadas  N=7.547.898,71m  e
E=515.755,19m; daí, segue com o azimute de 284°22'16”, na distância de 159,38m,
até o vértice 1511, de coordenadas N=7.547.938,27m e E=515.600,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  315°19'36”,  na  distância  de  251,13m,  até  o  vértice  1512,  de
coordenadas  N=7.548.116,86m  e  E=515.424,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°29'16”,  na  distância  de  150,39m,  até  o  vértice  1513,  de  coordenadas
N=7.548.214,55m  e  E=515.538,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  61°41'6”,  na
distância  de  385,40m,  até  o  vértice  1514,  de  coordenadas  N=7.548.397,35m  e
E=515.877,87m; daí, segue com o azimute de 301°18'8”, na distância de 236,23m,
até o vértice 1515, de coordenadas N=7.548.520,09m e E=515.676,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  1°22'18”,  na  distância  de  166,30m,  até  o  vértice  1516,  de
coordenadas  N=7.548.686,34m  e  E=515.680,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°12'12”,  na  distância  de  175,78m,  até  o  vértice  1517,  de  coordenadas
N=7.548.662,49m e E=515.505,84m; daí,  segue com o azimute de 284°50'19”,  na
distância  de  139,26m,  até  o  vértice  1518,  de  coordenadas  N=7.548.698,16m  e
E=515.371,23m; daí, segue com o azimute de 291°13'9”, na distância de 360,86m,
até o vértice 1519, de coordenadas N=7.548.828,76m e E=515.034,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  263°45'27”,  na  distância  de  290,64m,  até  o  vértice  1520,  de
coordenadas  N=7.548.797,16m  e  E=514.745,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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347°27'60”,  na  distância  de  328,33m,  até  o  vértice  1521,  de  coordenadas
N=7.549.117,67m e E=514.674,67m; daí,  segue com o azimute de 248°12'50”,  na
distância  de  106,52m,  até  o  vértice  1522,  de  coordenadas  N=7.549.078,14m  e
E=514.575,76m; daí, segue com o azimute de 265°43'56”, na distância de 265,93m,
até o vértice 1523, de coordenadas N=7.549.058,35m e E=514.310,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  14°37'44”,  na  distância  de  282,26m,  até  o  vértice  1524,  de
coordenadas  N=7.549.331,46m  e  E=514.381,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
34°37'10”,  na  distância  de  201,90m,  até  o  vértice  1525,  de  coordenadas
N=7.549.497,61m  e  E=514.496,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  70°52'60”,  na
distância  de  314,16m,  até  o  vértice  1526,  de  coordenadas  N=7.549.600,49m  e
E=514.793,38m; daí, segue com o azimute de 85°3'56”, na distância de 230,39m, até
o vértice 1527, de coordenadas N=7.549.620,31m e E=515.022,91m; daí, segue com
o azimute de 13°35'26”, na distância de 118,06m, até o vértice 1528, de coordenadas
N=7.549.735,07m e E=515.050,66m; daí,  segue com o azimute de 282°50'15”,  na
distância  de  320,67m,  até  o  vértice  1529,  de  coordenadas  N=7.549.806,31m  e
E=514.738,00m; daí, segue com o azimute de 323°31'53”, na distância de 226,44m,
até o vértice 1530, de coordenadas N=7.549.988,41m e E=514.603,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  275°29'27”,  na  distância  de  206,73m,  até  o  vértice  1531,  de
coordenadas  N=7.550.008,19m  e  E=514.397,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°24'22”,  na  distância  de  99,28m,  até  o  vértice  1532,  de  coordenadas
N=7.550.107,16m e E=514.389,67m, situado nos limites do Município de Pouso Alto e
nos limites do Município de Baependi; daí, segue confrontando com o Município de
Baependi, com o azimute de 46°14'7”, na distância de 389,12m, até o vértice 1533, de
coordenadas  N=7.550.376,31m  e  E=514.670,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
12°20'31”,  na  distância  de  259,19m,  até  o  vértice  1534,  de  coordenadas
N=7.550.629,51m  e  E=514.726,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  100°6'53”,  na
distância  de  337,73m,  até  o  vértice  1535,  de  coordenadas  N=7.550.570,20m  e
E=515.058,57m; daí, segue com o azimute de 81°45'8”, na distância de 275,93m, até
o vértice 1536, de coordenadas N=7.550.609,79m e E=515.331,65m; daí, segue com
o  azimute  de  121°45'55”,  na  distância  de  630,51m,  até  o  vértice  1537,  de
coordenadas  N=7.550.277,86m  e  E=515.867,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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100°3'59”,  na  distância  de  428,47m,  até  o  vértice  1538,  de  coordenadas
N=7.550.202,97m e E=516.289,59m; daí,  segue com o azimute de 147°11'16”,  na
distância  de  277,64m,  até  o  vértice  1539,  de  coordenadas  N=7.549.969,63m  e
E=516.440,04m; daí, segue com o azimute de 110°55'34”, na distância de 409,51m,
até o vértice 1540, de coordenadas N=7.549.823,37m e E=516.822,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  60°14'32”,  na  distância  de  112,19m,  até  o  vértice  1541,  de
coordenadas  N=7.549.879,05m  e  E=516.919,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°23'38”,  na  distância  de  257,07m,  até  o  vértice  1542,  de  coordenadas
N=7.549.712,46m e E=517.115,72m; daí,  segue com o azimute de 206°19'19”,  na
distância  de  111,22m,  até  o  vértice  1543,  de  coordenadas  N=7.549.612,77m  e
E=517.066,40m; daí, segue com o azimute de 245°10'22”, na distância de 128,58m,
até o vértice 1544, de coordenadas N=7.549.558,78m e E=516.949,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  186°26'36”,  na  distância  de  283,94m,  até  o  vértice  1545,  de
coordenadas  N=7.549.276,63m  e  E=516.917,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
134°54'2”,  na  distância  de  143,70m,  até  o  vértice  1546,  de  coordenadas
N=7.549.175,20m e E=517.019,63m; daí,  segue com o azimute de 153°54'19”,  na
distância  de  180,66m,  até  o  vértice  1547,  de  coordenadas  N=7.549.012,95m  e
E=517.099,10m; daí, segue com o azimute de 143°28'6”, na distância de 169,60m,
até o vértice 1548, de coordenadas N=7.548.876,68m e E=517.200,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  180°40'10”,  na  distância  de  208,33m,  até  o  vértice  1549,  de
coordenadas  N=7.548.668,36m  e  E=517.197,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
189°53'14”,  na  distância  de  107,92m,  até  o  vértice  1550,  de  coordenadas
N=7.548.562,04m e E=517.179,09m; daí,  segue com o azimute de 209°12'48”,  na
distância  de  321,13m,  até  o  vértice  1551,  de  coordenadas  N=7.548.281,75m  e
E=517.022,35m; daí, segue com o azimute de 274°23'49”, na distância de 332,02m,
até o vértice 1552, de coordenadas N=7.548.307,21m e E=516.691,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°4'17”,  na  distância  de  143,27m,  até  o  vértice  1553,  de
coordenadas  N=7.548.256,03m  e  E=516.557,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
183°23'21”,  na  distância  de  86,08m,  até  o  vértice  1554,  de  coordenadas
N=7.548.170,10m e E=516.552,40m; daí,  segue com o azimute de 122°39'23”,  na
distância  de  280,23m,  até  o  vértice  1555,  de  coordenadas  N=7.548.018,89m  e



172
____________________________________________________________________________

E=516.788,33m; daí, segue com o azimute de 89°36'16”, na distância de 159,34m,
até o vértice 1556, de coordenadas N=7.548.019,99m e E=516.947,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  178°16'15”,  na  distância  de  284,20m,  até  o  vértice  1557,  de
coordenadas  N=7.547.735,92m  e  E=516.956,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
153°26'10”,  na  distância  de  159,64m,  até  o  vértice  1558,  de  coordenadas
N=7.547.593,14m  e  E=517.027,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  84°18'29”,  na
distância  de  191,53m,  até  o  vértice  1559,  de  coordenadas  N=7.547.612,13m  e
E=517.218,22m; daí, segue com o azimute de 141°14'44”, na distância de 99,42m,
até o vértice 1560, de coordenadas N=7.547.534,60m e E=517.280,46m; daí, segue
com  o  azimute  de  112°38'50”,  na  distância  de  189,78m,  até  o  vértice  1561,  de
coordenadas  N=7.547.461,52m  e  E=517.455,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
160°42'36”,  na  distância  de  99,29m,  até  o  vértice  1562,  de  coordenadas
N=7.547.367,81m  e  E=517.488,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°53'17”,  na
distância  de  370,62m,  até  o  vértice  1563,  de  coordenadas  N=7.547.329,79m  e
E=517.857,07m; daí, segue com o azimute de 152°31'38”, na distância de 249,47m,
até o vértice 1564, de coordenadas N=7.547.108,45m e E=517.972,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  111°36'58”,  na  distância  de  198,29m,  até  o  vértice  1565,  de
coordenadas  N=7.547.035,40m  e  E=518.156,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
142°48'35”,  na  distância  de  126,69m,  até  o  vértice  1566,  de  coordenadas
N=7.546.934,47m e E=518.233,08m; daí,  segue com o azimute de 178°34'40”,  na
distância  de  163,40m,  até  o  vértice  1567,  de  coordenadas  N=7.546.771,13m  e
E=518.237,14m; daí, segue com o azimute de 246°1'36”, na distância de 44,47m, até
o vértice 1568, de coordenadas N=7.546.753,06m e E=518.196,51m; daí, segue com
o  azimute  de  161°18'25”,  na  distância  de  103,48m,  até  o  vértice  1569,  de
coordenadas  N=7.546.655,04m  e  E=518.229,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
205°29'1”,  na  distância  de  120,93m,  até  o  vértice  1570,  de  coordenadas
N=7.546.545,87m e E=518.177,64m; daí,  segue com o azimute de 113°23'52”,  na
distância  de  151,39m,  até  o  vértice  1571,  de  coordenadas  N=7.546.485,75m  e
E=518.316,58m; daí, segue com o azimute de 58°28'58”, na distância de 130,31m,
até o vértice 1572, de coordenadas N=7.546.553,88m e E=518.427,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°25'57”,  na  distância  de  190,04m,  até  o  vértice  1573,  de
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coordenadas  N=7.546.572,31m  e  E=518.616,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
76°45'35”,  na  distância  de  28,83m,  até  o  vértice  1574,  de  coordenadas
N=7.546.578,92m  e  E=518.644,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  102°20'8”,  na
distância  de  166,44m,  até  o  vértice  1575,  de  coordenadas  N=7.546.543,36m  e
E=518.807,47m; daí, segue com o azimute de 139°55'5”, na distância de 76,29m, até
o vértice 1576, de coordenadas N=7.546.484,99m e E=518.856,59m; daí, segue com
o azimute de 96°22'46”, na distância de 181,14m, até o vértice 1577, de coordenadas
N=7.546.464,86m  e  E=519.036,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  63°25'10”,  na
distância  de  116,72m,  até  o  vértice  1578,  de  coordenadas  N=7.546.517,09m  e
E=519.140,99m; daí, segue com o azimute de 358°47'47”, na distância de 166,96m,
até o vértice 1579, de coordenadas N=7.546.684,01m e E=519.137,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°4'47”,  na  distância  de  414,14m,  até  o  vértice  1580,  de
coordenadas  N=7.546.697,89m  e  E=519.551,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
25°4'11”,  na  distância  de  215,92m,  até  o  vértice  1581,  de  coordenadas
N=7.546.893,47m  e  E=519.642,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  319°7'6”,  na
distância  de  266,71m,  até  o  vértice  1582,  de  coordenadas  N=7.547.095,12m  e
E=519.468,32m; daí, segue com o azimute de 25°19'3”, na distância de 91,54m, até o
vértice 1583, de coordenadas N=7.547.177,86m e E=519.507,46m; daí, segue com o
azimute de 312°13'14”, na distância de 25,39m, até o vértice 1584, de coordenadas
N=7.547.194,92m  e  E=519.488,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°51'52”,  na
distância  de  32,67m,  até  o  vértice  1585,  de  coordenadas  N=7.547.220,36m  e
E=519.509,16m; daí, segue com o azimute de 68°6'17”, na distância de 77,26m, até o
vértice 1586, de coordenadas N=7.547.249,17m e E=519.580,85m; daí, segue com o
azimute de 85°5'20”,  na distância de 79,69m, até o vértice 1587, de coordenadas
N=7.547.256,00m e E=519.660,24m; daí,  segue com o azimute de 106°21'23”,  na
distância  de  69,95m,  até  o  vértice  1588,  de  coordenadas  N=7.547.236,30m  e
E=519.727,36m; daí, segue com o azimute de 161°56'49”, na distância de 125,63m,
até o vértice 1589, de coordenadas N=7.547.116,85m e E=519.766,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  144°46'52”,  na  distância  de  54,53m,  até  o  vértice  1590,  de
coordenadas  N=7.547.072,30m  e  E=519.797,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
78°3'43”,  na  distância  de  75,62m,  até  o  vértice  1591,  de  coordenadas
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N=7.547.087,94m  e  E=519.871,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  59°33'43”,  na
distância  de  144,66m,  até  o  vértice  1592,  de  coordenadas  N=7.547.161,23m  e
E=519.996,45m; daí, segue com o azimute de 85°59'51”, na distância de 56,41m, até
o vértice 1593, de coordenadas N=7.547.165,17m e E=520.052,73m; daí, segue com
o azimute de 117°54'16”, na distância de 73,58m, até o vértice 1594, de coordenadas
N=7.547.130,73m  e  E=520.117,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  66°1'47”,  na
distância  de  120,04m,  até  o  vértice  1595,  de  coordenadas  N=7.547.179,50m  e
E=520.227,44m; daí, segue com o azimute de 168°5'39”, na distância de 93,25m, até
o vértice 1596, de coordenadas N=7.547.088,26m e E=520.246,68m; daí, segue com
o azimute de 140°46'24”, na distância de 50,33m, até o vértice 1597, de coordenadas
N=7.547.049,27m  e  E=520.278,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  53°39'47”,  na
distância  de  146,79m,  até  o  vértice  1598,  de  coordenadas  N=7.547.136,25m  e
E=520.396,76m; daí, segue com o azimute de 346°45'15”, na distância de 242,97m,
até o vértice 1599, de coordenadas N=7.547.372,75m e E=520.341,09m; daí, segue
com  o  azimute  de  91°22'37”,  na  distância  de  146,12m,  até  o  vértice  1600,  de
coordenadas  N=7.547.369,24m  e  E=520.487,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
358°5'40”,  na  distância  de  417,66m,  até  o  vértice  1601,  de  coordenadas
N=7.547.786,67m e E=520.473,28m; daí,  segue com o azimute de 285°57'58”,  na
distância  de  152m,  até  o  vértice  1602,  de  coordenadas  N=7.547.828,48m  e
E=520.327,14m; daí, segue com o azimute de 334°16'52”, na distância de 104,25m,
até o vértice 1603, de coordenadas N=7.547.922,40m e E=520.281,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  279°27'25”,  na  distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1604,  de
coordenadas  N=7.547.943,26m  e  E=520.156,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
37°25'4”,  na  distância  de  223,32m,  até  o  vértice  1605,  de  coordenadas
N=7.548.120,63m  e  E=520.292,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°3'7”,  na
distância  de  313,37m,  até  o  vértice  1606,  de  coordenadas  N=7.548.169,37m  e
E=520.601,93m; daí, segue com o azimute de 86°25'50”, na distância de 115,69m,
até o vértice 1607, de coordenadas N=7.548.176,57m e E=520.717,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°29'55”,  na  distância  de  180,22m,  até  o  vértice  1608,  de
coordenadas  N=7.548.168,72m  e  E=520.897,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
104°38'60”,  na  distância  de  58,91m,  até  o  vértice  1609,  de  coordenadas
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N=7.548.153,82m  e E=520.954,43m;  daí,  segue  com o  azimute  de  118°9'52”,  na
distância  de  96,03m,  até  o  vértice  1610,  de  coordenadas  N=7.548.108,49m  e
E=521.039,09m; daí, segue com o azimute de 57°18'58”, na distância de 228,63m,
até o vértice 1611, de coordenadas N=7.548.231,96m e E=521.231,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°5'34”,  na  distância  de  179,31m,  até  o  vértice  1612,  de
coordenadas  N=7.548.176,27m  e  E=521.401,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
52°45'33”,  na  distância  de  327,73m,  até  o  vértice  1613,  de  coordenadas
N=7.548.374,60m  e  E=521.662,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°53'30”,  na
distância  de  277m,  até  o  vértice  1614,  de  coordenadas  N=7.548.590,20m  e
E=521.836,78m; daí, segue com o azimute de 22°16'3”, na distância de 165,44m, até
o vértice 1615, de coordenadas N=7.548.743,31m e E=521.899,48m; daí, segue com
o  azimute  de  292°30'18”,  na  distância  de  154,36m,  até  o  vértice  1616,  de
coordenadas  N=7.548.802,39m  e  E=521.756,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
287°41'58”,  na  distância  de  251,94m,  até  o  vértice  1617,  de  coordenadas
N=7.548.878,99m e E=521.516,85m; daí,  segue com o azimute de 290°32'19”,  na
distância  de  237,80m,  até  o  vértice  1618,  de  coordenadas  N=7.548.962,42m  e
E=521.294,16m; daí, segue com o azimute de 311°11'44”, na distância de 221,85m,
até o vértice 1619, de coordenadas N=7.549.108,53m e E=521.127,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°4'42”,  na  distância  de  107,39m,  até  o  vértice  1620,  de
coordenadas  N=7.549.063,28m  e  E=521.029,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
263°17'52”,  na  distância  de  119,09m,  até  o  vértice  1621,  de  coordenadas
N=7.549.049,38m e E=520.911,56m; daí,  segue com o azimute de 304°35'42”,  na
distância  de  245,14m,  até  o  vértice  1622,  de  coordenadas  N=7.549.188,56m  e
E=520.709,77m; daí, segue com o azimute de 48°7'30”, na distância de 135,44m, até
o vértice 1623, de coordenadas N=7.549.278,97m e E=520.810,62m; daí, segue com
o  azimute  de  345°22'30”,  na  distância  de  165,36m,  até  o  vértice  1624,  de
coordenadas  N=7.549.438,97m  e  E=520.768,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°38'23”,  na  distância  de  312,54m,  até  o  vértice  1625,  de  coordenadas
N=7.549.665,16m e E=520.984,56m; daí,  segue com o azimute de 123°11'39”,  na
distância  de  216,17m,  até  o  vértice  1626,  de  coordenadas  N=7.549.546,81m  e
E=521.165,46m; daí, segue com o azimute de 85°22'27”, na distância de 515,02m,
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até o vértice 1627, de coordenadas N=7.549.588,34m e E=521.678,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'40”,  na  distância  de  113,78m,  até  o  vértice  1628,  de
coordenadas  N=7.549.558,56m  e  E=521.788,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°16'5”,  na  distância  de  623,48m,  até  o  vértice  1629,  de  coordenadas
N=7.549.599,14m  e  E=522.410,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°3'31”,  na
distância  de  182,96m,  até  o  vértice  1630,  de  coordenadas  N=7.549.583,00m  e
E=522.593,01m; daí, segue com o azimute de 71°4'35”, na distância de 308,94m, até
o vértice 1631, de coordenadas N=7.549.683,20m e E=522.885,25m; daí, segue com
o azimute de 3°58'24”, na distância de 222,05m, até o vértice 1632, de coordenadas
N=7.549.904,71m  e  E=522.900,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°47'43”,  na
distância  de  292,40m,  até  o  vértice  1633,  de  coordenadas  N=7.549.971,51m  e
E=523.185,31m; daí, segue com o azimute de 86°53'59”, na distância de 311,55m,
até o vértice 1634, de coordenadas N=7.549.988,36m e E=523.496,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°12'55”,  na  distância  de  184,42m,  até  o  vértice  1635,  de
coordenadas  N=7.549.826,73m  e  E=523.585,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
132°57'60”,  na  distância  de  69,99m,  até  o  vértice  1636,  de  coordenadas
N=7.549.779,02m  e  E=523.636,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  79°17'5”,  na
distância  de  128,62m,  até  o  vértice  1637,  de  coordenadas  N=7.549.802,94m  e
E=523.762,79m; daí, segue com o azimute de 33°29'48”, na distância de 271,63m,
até o vértice 1638, de coordenadas N=7.550.029,45m e E=523.912,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  82°54'29”,  na  distância  de  296,06m,  até  o  vértice  1639,  de
coordenadas  N=7.550.066,00m  e  E=524.206,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°58'5”,  na  distância  de  245,19m,  até  o  vértice  1640,  de  coordenadas
N=7.550.239,48m  e E=524.379,78m;  daí,  segue  com o  azimute  de  45°40'11”,  na
distância  de  318,14m,  até  o  vértice  1641,  de  coordenadas  N=7.550.461,79m  e
E=524.607,35m; daí, segue com o azimute de 303°14'39”, na distância de 266,29m,
até o vértice 1642, de coordenadas N=7.550.607,78m e E=524.384,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  330°52'5”,  na  distância  de  88,57m,  até  o  vértice  1643,  de
coordenadas  N=7.550.685,15m  e  E=524.341,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
288°41'60”,  na  distância  de  103,78m,  até  o  vértice  1644,  de  coordenadas
N=7.550.718,42m e E=524.243,22m; daí,  segue com o azimute de 239°16'19”,  na
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distância  de  103,50m,  até  o  vértice  1645,  de  coordenadas  N=7.550.665,54m  e
E=524.154,26m; daí, segue com o azimute de 287°20'35”, na distância de 233,22m,
até o vértice 1646, de coordenadas N=7.550.735,06m e E=523.931,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°2'46”,  na  distância  de  172,84m,  até  o  vértice  1647,  de
coordenadas  N=7.550.902,05m  e  E=523.887,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°17'23”,  na  distância  de  139,85m,  até  o  vértice  1648,  de  coordenadas
N=7.551.041,20m e E=523.873,12m; daí,  segue com o azimute de 321°44'17”,  na
distância  de  261,93m,  até  o  vértice  1649,  de  coordenadas  N=7.551.246,87m  e
E=523.710,92m; daí, segue com o azimute de 223°18'28”, na distância de 117,73m,
até o vértice 1650, de coordenadas N=7.551.161,20m e E=523.630,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°25'58”,  na  distância  de  163,12m,  até  o  vértice  1651,  de
coordenadas  N=7.551.136,90m  e  E=523.468,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
341°26'20”,  na  distância  de  224,88m,  até  o  vértice  1652,  de  coordenadas
N=7.551.350,08m  e  E=523.397,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°48'8”,  na
distância  de  130,44m,  até  o  vértice  1653,  de  coordenadas  N=7.551.433,58m  e
E=523.297,08m; daí, segue com o azimute de 278°54'31”, na distância de 244,67m,
até o vértice 1654, de coordenadas N=7.551.471,47m e E=523.055,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°52'24”,  na  distância  de  305,72m,  até  o  vértice  1655,  de
coordenadas  N=7.551.775,59m  e  E=523.086,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
37°21'45”,  na  distância  de  171,89m,  até  o  vértice  1656,  de  coordenadas
N=7.551.912,21m  e  E=523.190,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  40°32'10”,  na
distância  de  174,73m,  até  o  vértice  1657,  de  coordenadas  N=7.552.045,00m  e
E=523.304,52m; daí, segue com o azimute de 295°5'8”, na distância de 324,01m, até
o vértice 1658, de coordenadas N=7.552.182,37m e E=523.011,07m; daí, segue com
o  azimute  de  348°28'28”,  na  distância  de  139,31m,  até  o  vértice  1659,  de
coordenadas  N=7.552.318,87m  e  E=522.983,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°40'53”,  na  distância  de  118,74m,  até  o  vértice  1660,  de  coordenadas
N=7.552.338,84m e E=522.866,19m; daí,  segue com o azimute de 191°28'59”,  na
distância  de  182,78m,  até  o  vértice  1661,  de  coordenadas  N=7.552.159,72m  e
E=522.829,80m; daí, segue com o azimute de 237°32'50”, na distância de 157,89m,
até o vértice 1662, de coordenadas N=7.552.075,00m e E=522.696,57m; daí, segue
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com  o  azimute  de  316°19'13”,  na  distância  de  103,99m,  até  o  vértice  1663,  de
coordenadas  N=7.552.150,20m  e  E=522.624,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
7°48'30”,  na  distância  de  148,75m,  até  o  vértice  1664,  de  coordenadas
N=7.552.297,57m e E=522.644,97m; daí,  segue com o azimute de 314°22'55”,  na
distância  de  176,39m,  até  o  vértice  1665,  de  coordenadas  N=7.552.420,95m  e
E=522.518,90m; daí, segue com o azimute de 332°54'4”, na distância de 122,29m,
até o vértice 1666, de coordenadas N=7.552.529,82m e E=522.463,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  305°36'56”,  na  distância  de  194,13m,  até  o  vértice  1667,  de
coordenadas  N=7.552.642,87m  e  E=522.305,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°24'16”,  na  distância  de  93,92m,  até  o  vértice  1668,  de  coordenadas
N=7.552.612,92m e E=522.216,35m; daí,  segue com o azimute de 300°32'25”,  na
distância  de  124,72m,  até  o  vértice  1669,  de  coordenadas  N=7.552.676,29m  e
E=522.108,94m; daí, segue com o azimute de 338°18'39”, na distância de 201m, até
o vértice 1670, de coordenadas N=7.552.863,06m e E=522.034,65m; daí, segue com
o  azimute  de  307°25'14”,  na  distância  de  214,02m,  até  o  vértice  1671,  de
coordenadas  N=7.552.993,11m  e  E=521.864,68m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°32'16”,  na  distância  de  152,25m,  até  o  vértice  1672,  de  coordenadas
N=7.552.991,89m  e  E=521.712,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  302°45'7”,  na
distância  de  254,07m,  até  o  vértice  1673,  de  coordenadas  N=7.553.129,34m  e
E=521.498,75m; daí, segue com o azimute de 260°22'43”, na distância de 93,32m,
até o vértice 1674, de coordenadas N=7.553.113,74m e E=521.406,75m; daí, segue
com o azimute de 298°6'16”, na distância de

169,35m, até o vértice 1675, de coordenadas N=7.553.193,52m e E=521.257,37m;
daí, segue com o azimute de 267°20'46”, na distância de 109,11m, até o vértice 1676,
de coordenadas N=7.553.188,47m e E=521.148,37m; daí, segue com o azimute de
295°53'56”,  na  distância  de  142,16m,  até  o  vértice  1677,  de  coordenadas
N=7.553.250,56m  e  E=521.020,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°8'44”,  na
distância  de  165,54m,  até  o  vértice  1678,  de  coordenadas  N=7.553.402,77m  e
E=521.085,56m; daí, segue com o azimute de 306°13'3”, na distância de 39,23m, até
o vértice 1679, de coordenadas N=7.553.425,95m e E=521.053,91m; daí, segue com
o azimute de 323°11'4”, na distância de 88,94m, até o vértice 1680, de coordenadas
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N=7.553.497,16m e E=521.000,61m; daí,  segue com o azimute de 323°10'24”,  na
distância  de  130,12m,  até  o  vértice  1681,  de  coordenadas  N=7.553.601,31m  e
E=520.922,62m; daí, segue com o azimute de 6°45'59”, na distância de 96,79m, até o
vértice 1682, de coordenadas N=7.553.697,43m e E=520.934,02m; daí, segue com o
azimute de 247°17'54”, na distância de 128,48m, até o vértice 1683, de coordenadas
N=7.553.647,84m e E=520.815,50m; daí,  segue com o azimute de 306°59'39”,  na
distância  de  112,03m,  até  o  vértice  1684,  de  coordenadas  N=7.553.715,25m  e
E=520.726,02m; daí, segue com o azimute de 340°34'9”, na distância de 94,26m, até
o vértice 1685, de coordenadas N=7.553.804,15m e E=520.694,66m; daí, segue com
o  azimute  de  328°26'17”,  na  distância  de  104,77m,  até  o  vértice  1686,  de
coordenadas  N=7.553.893,42m  e  E=520.639,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
18°5'2”,  na  distância  de  184,68m,  até  o  vértice  1687,  de  coordenadas
N=7.554.068,97m  e  E=520.697,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°35'41”,  na
distância  de  237,97m,  até  o  vértice  1688,  de  coordenadas  N=7.554.232,50m  e
E=520.870,04m; daí, segue com o azimute de 358°46'54”, na distância de 153,93m,
até o vértice 1689, de coordenadas N=7.554.386,39m e E=520.866,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  36°54'3”,  na  distância  de  68,93m,  até  o  vértice  1690,  de
coordenadas  N=7.554.441,52m  e  E=520.908,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
0°16'27”,  na  distância  de  111,76m,  até  o  vértice  1691,  de  coordenadas
N=7.554.553,28m  e  E=520.908,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°51'6”,  na
distância  de  56,12m,  até  o  vértice  1692,  de  coordenadas  N=7.554.593,55m  e
E=520.869,60m; daí, segue com o azimute de 276°56'23”, na distância de 145,89m,
até o vértice 1693, de coordenadas N=7.554.611,18m e E=520.724,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  316°53'19”,  na  distância  de  92,07m,  até  o  vértice  1694,  de
coordenadas  N=7.554.678,39m  e  E=520.661,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°3'45”,  na  distância  de  166,96m,  até  o  vértice  1695,  de  coordenadas
N=7.554.792,13m  e  E=520.784,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  43°14'56”,  na
distância  de  109,57m,  até  o  vértice  1696,  de  coordenadas  N=7.554.871,94m  e
E=520.859,16m; daí, segue com o azimute de 137°43'17”, na distância de 131,41m,
até o vértice 1697, de coordenadas N=7.554.774,71m e E=520.947,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°53'35”,  na  distância  de  131,14m,  até  o  vértice  1698,  de
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coordenadas  N=7.554.768,10m  e  E=521.078,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
55°39'37”,  na  distância  de  324,31m,  até  o  vértice  1699,  de  coordenadas
N=7.554.951,04m e E=521.346,33m; daí,  segue com o azimute de 283°56'39”,  na
distância  de  202,73m,  até  o  vértice  1700,  de  coordenadas  N=7.554.999,89m  e
E=521.149,58m; daí, segue com o azimute de 273°2'29”, na distância de 136,52m,
até o vértice 1701, de coordenadas N=7.555.007,14m e E=521.013,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°51'44”,  na  distância  de  46,11m,  até  o  vértice  1702,  de
coordenadas  N=7.555.045,42m  e  E=521.038,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°8'26”,  na  distância  de  179,32m,  até  o  vértice  1703,  de  coordenadas
N=7.555.120,81m e E=521.201,65m; daí,  segue com o azimute de 341°22'30”,  na
distância  de  86,04m,  até  o  vértice  1704,  de  coordenadas  N=7.555.202,34m  e
E=521.174,17m; daí, segue com o azimute de 12°15'4”, na distância de 48,07m, até o
vértice 1705, de coordenadas N=7.555.249,32m e E=521.184,37m; daí, segue com o
azimute de 48°28'42”, na distância de 184,14m, até o vértice 1706, de coordenadas
N=7.555.371,38m  e E=521.322,24m;  daí,  segue  com o  azimute  de  44°11'44”,  na
distância  de  191,22m,  até  o  vértice  1707,  de  coordenadas  N=7.555.508,48m  e
E=521.455,54m; daí, segue com o azimute de 134°20'26”, na distância de 186,81m,
até o vértice 1708, de coordenadas N=7.555.377,92m e E=521.589,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  170°22'36”,  na  distância  de  90,05m,  até  o  vértice  1709,  de
coordenadas  N=7.555.289,14m  e  E=521.604,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
106°34'22”,  na  distância  de  268,10m,  até  o  vértice  1710,  de  coordenadas
N=7.555.212,66m  e  E=521.861,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°33'51”,  na
distância  de  145,64m,  até  o  vértice  1711,  de  coordenadas  N=7.555.312,80m  e
E=521.966,92m; daí, segue com o azimute de 304°47'37”, na distância de 243,93m,
até o vértice 1712, de coordenadas N=7.555.451,99m e E=521.766,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  7°41'40”,  na  distância  de  207,82m,  até  o  vértice  1713,  de
coordenadas  N=7.555.657,94m  e  E=521.794,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
82°2'34”,  na  distância  de  261,26m,  até  o  vértice  1714,  de  coordenadas
N=7.555.694,11m  e  E=522.053,17m;  daí,  segue  com o  azimute  de  46°54'24”,  na
distância  de  189,47m,  até  o  vértice  1715,  de  coordenadas  N=7.555.823,55m  e
E=522.191,52m; daí, segue com o azimute de 0°15'45”, na distância de 224,85m, até
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o vértice 1716, de coordenadas N=7.556.048,40m e E=522.192,55m; daí, segue com
o  azimute  de  338°39'43”,  na  distância  de  203,07m,  até  o  vértice  1717,  de
coordenadas  N=7.556.237,54m  e  E=522.118,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°39'42”,  na  distância  de  22,12m,  até  o  vértice  1718,  de  coordenadas
N=7.556.258,14m e E=522.110,62m; daí,  segue com o azimute de 338°39'42”,  na
distância  de  5,09m,  até  o  vértice  1719,  de  coordenadas  N=7.556.262,89m  e
E=522.108,76m; daí, segue com o azimute de 333°36'35”, na distância de 163,10m,
até o vértice 1720, de coordenadas N=7.556.408,99m e E=522.036,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  296°0'43”,  na  distância  de  122,64m,  até  o  vértice  1721,  de
coordenadas  N=7.556.462,77m  e  E=521.926,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
36°39'22”,  na  distância  de  147,25m,  até  o  vértice  1722,  de  coordenadas
N=7.556.580,90m  e  E=522.013,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°50'38”,  na
distância  de  125,33m,  até  o  vértice  1723,  de  coordenadas  N=7.556.697,23m  e
E=522.060,60m; daí, segue com o azimute de 1°7'21”, na distância de 223,20m, até o
vértice 1724, de coordenadas N=7.556.920,39m e E=522.064,97m; daí, segue com o
azimute de 272°13'33”, na distância de 70,65m, até o vértice 1725, de coordenadas
N=7.556.923,13m e E=521.994,38m; daí,  segue com o azimute de 355°22'18”,  na
distância  de  119,27m,  até  o  vértice  1726,  de  coordenadas  N=7.557.042,01m  e
E=521.984,75m; daí, segue com o azimute de 42°30'16”, na distância de 166,79m,
até o vértice 1727, de coordenadas N=7.557.164,98m e E=522.097,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  2°0'23”,  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  1728,  de
coordenadas  N=7.557.266,80m  e  E=522.101,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°12'8”,  na  distância  de  150,84m,  até  o  vértice  1729,  de  coordenadas
N=7.557.365,36m  e  E=522.215,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°1'13”,  na
distância  de  197,01m,  até  o  vértice  1730,  de  coordenadas  N=7.557.522,74m  e
E=522.096,69m; daí, segue com o azimute de 292°26'20”, na distância de 43,79m,
até o vértice 1731, de coordenadas N=7.557.539,46m e E=522.056,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  292°26'19”,  na  distância  de  139,08m,  até  o  vértice  001,  de
coordenadas N=7.557.592,54m e E=521.927,67m, situado no limite do Município de
Baependi e nos limites do Município de Baependi;  daí, segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 292°26'17”, na distância de 101,35m, até o
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vértice 002, de coordenadas N=7.557.631,22m e E=521.833,99m; daí, segue com o
azimute de 329°49'11”, na distância de 92,17m, até o vértice 003, de coordenadas
N=7.557.710,90m e E=521.787,65m; daí,  segue com o azimute de 357°22'58”,  na
distância  de  256,84m,  até  o  vértice  004,  de  coordenadas  N=7.557.967,47m  e
E=521.775,93m; daí, segue com o azimute de 17°57'21”, na distância de 63,52m, até
o vértice 005, de coordenadas N=7.558.027,90m e E=521.795,51m; daí, segue com o
azimute de 57°37'39”, na distância de 212,68m, até o vértice 006, de coordenadas
N=7.558.141,77m  e  E=521.975,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°7'59”,  na
distância  de  61,18m,  até  o  vértice  007,  de  coordenadas  N=7.558.134,17m  e
E=522.035,84m; daí, segue com o azimute de 119°58'32”, na distância de 608,25m,
até o vértice 008, de coordenadas N=7.557.830,27m e E=522.562,73m; daí, segue
com  o  azimute  de  132°31'5”,  na  distância  de  113,43m,  até  o  vértice  009,  de
coordenadas  N=7.557.753,61m  e  E=522.646,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°24'56”,  na  distância  de  116,84m,  até  o  vértice  010,  de  coordenadas
N=7.557.710,95m  e  E=522.755,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°54'6”,  na
distância  de  195,46m,  até  o  vértice  011,  de  coordenadas  N=7.557.765,15m  e
E=522.942,90m; daí, segue com o azimute de 118°46'11”, na distância de 251,28m,
até o vértice 012, de coordenadas N=7.557.644,21m e E=523.163,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  142°1'32”,  na  distância  de  192,81m,  até  o  vértice  013,  de
coordenadas  N=7.557.492,22m  e  E=523.281,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
189°3'4”,  na  distância  de  492,74m,  até  o  vértice  014,  de  coordenadas
N=7.557.005,62m  e  E=523.204,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  137°5'5”,  na
distância  de  84,34m,  até  o  vértice  015,  de  coordenadas  N=7.556.943,86m  e
E=523.261,71m; daí, segue com o azimute de 111°44'41”, na distância de 252,47m,
até o vértice 016, de coordenadas N=7.556.850,33m e E=523.496,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°47'11”,  na  distância  de  155,52m,  até  o  vértice  017,  de
coordenadas  N=7.556.853,62m  e  E=523.651,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°30'37”,  na  distância  de  95,60m,  até  o  vértice  018,  de  coordenadas
N=7.556.783,12m  e  E=523.716,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  190°2'38”,  na
distância  de  85,80m,  até  o  vértice  019,  de  coordenadas  N=7.556.698,64m  e
E=523.701,31m; daí, segue com o azimute de 196°59'36”, na distância de 94,13m,
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até o vértice 020, de coordenadas N=7.556.608,62m e E=523.673,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  178°15'33”,  na  distância  de  104,80m,  até  o  vértice  021,  de
coordenadas  N=7.556.503,87m  e  E=523.676,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°34'16”,  na  distância  de  153,97m,  até  o  vértice  022,  de  coordenadas
N=7.556.357,80m e E=523.725,65m; daí,  segue com o azimute de 174°16'54”,  na
distância  de  244,77m,  até  o  vértice  023,  de  coordenadas  N=7.556.114,25m  e
E=523.750,04m; daí, segue com o azimute de 183°5'14”, na distância de 195,08m,
até o vértice 024, de coordenadas N=7.555.919,45m e E=523.739,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  218°1'59”,  na  distância  de  101,48m,  até  o  vértice  025,  de
coordenadas  N=7.555.839,52m  e  E=523.677,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
162°26'0”,  na  distância  de  137,41m,  até  o  vértice  026,  de  coordenadas
N=7.555.708,51m e E=523.718,49m; daí,  segue com o azimute de 101°15'22”,  na
distância  de  65,71m,  até  o  vértice  027,  de  coordenadas  N=7.555.695,68m  e
E=523.782,93m; daí, segue com o azimute de 122°33'42”, na distância de 63,70m,
até o vértice 028, de coordenadas N=7.555.661,40m e E=523.836,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°35'45”,  na  distância  de  127,81m,  até  o  vértice  029,  de
coordenadas  N=7.555.585,20m  e  E=523.939,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°0'23”,  na  distância  de  81,06m,  até  o  vértice  030,  de  coordenadas
N=7.555.519,61m e E=523.986,88m; daí,  segue com o azimute de 177°57'27”,  na
distância  de  361,06m,  até  o  vértice  031,  de  coordenadas  N=7.555.158,79m  e
E=523.999,75m; daí, segue com o azimute de 112°58'55”, na distância de 533,05m,
até o vértice 032, de coordenadas N=7.554.950,66m e E=524.490,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°54'52”,  na  distância  de  192,44m,  até  o  vértice  033,  de
coordenadas  N=7.554.888,28m  e  E=524.672,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°42'9”,  na  distância  de  233,23m,  até  o  vértice  034,  de  coordenadas
N=7.554.794,52m  e  E=524.886,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°27'38”,  na
distância  de  559,16m,  até  o  vértice  035,  de  coordenadas  N=7.554.760,77m  e
E=525.444,24m; daí, segue com o azimute de 60°27'6”, na distância de 242,16m, até
o vértice 036, de coordenadas N=7.554.880,19m e E=525.654,90m; daí, segue com o
azimute de 309°45'21”, na distância de 182,15m, até o vértice 037, de coordenadas
N=7.554.996,68m  e  E=525.514,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°38'17”,  na
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distância  de  357,23m,  até  o  vértice  038,  de  coordenadas  N=7.555.333,13m  e
E=525.634,92m; daí, segue com o azimute de 29°46'4”, na distância de 186,43m, até
o vértice 039, de coordenadas N=7.555.494,96m e E=525.727,49m; daí, segue com o
azimute de 357°14'6”, na distância de 172,96m, até o vértice 040, de coordenadas
N=7.555.667,72m e E=525.719,14m; daí,  segue com o azimute de 334°53'37”,  na
distância  de  100m,  até  o  vértice  041,  de  coordenadas  N=7.555.758,28m  e
E=525.676,71m; daí, segue com o azimute de 359°45'4”, na distância de 72,68m, até
o vértice 042, de coordenadas N=7.555.830,95m e E=525.676,39m; daí, segue com o
azimute de 77°41'32”, na distância de 153,62m, até o vértice 043, de coordenadas
N=7.555.863,70m  e  E=525.826,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°43'14”,  na
distância  de  158,69m,  até  o  vértice  044,  de  coordenadas  N=7.555.850,64m  e
E=525.984,63m; daí, segue com o azimute de 61°3'12”, na distância de 46,88m, até o
vértice 045, de coordenadas N=7.555.873,33m e E=526.025,66m; daí, segue com o
azimute de 81°12'50”, na distância de 128,05m, até o vértice 046, de coordenadas
N=7.555.892,89m  e  E=526.152,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  166°0'26”,  na
distância  de  174,14m,  até  o  vértice  047,  de  coordenadas  N=7.555.723,92m  e
E=526.194,31m; daí, segue com o azimute de 184°24'53”, na distância de 310,96m,
até o vértice 048, de coordenadas N=7.555.413,88m e E=526.170,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  65°49'49”,  na  distância  de  225,19m,  até  o  vértice  049,  de
coordenadas  N=7.555.506,09m  e  E=526.375,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
60°47'58”,  na  distância  de  354,57m,  até  o  vértice  050,  de  coordenadas
N=7.555.679,07m  e  E=526.685,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°29'2”,  na
distância  de  282,53m,  até  o  vértice  051,  de  coordenadas  N=7.555.754,65m  e
E=526.957,57m; daí, segue com o azimute de 48°10'45”, na distância de 192,69m,
até o vértice 052, de coordenadas N=7.555.883,13m e E=527.101,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  62°40'57”,  na  distância  de  255,29m,  até  o  vértice  053,  de
coordenadas  N=7.556.000,29m  e  E=527.327,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°50'20”,  na  distância  de  268,95m,  até  o  vértice  054,  de  coordenadas
N=7.556.079,65m  e  E=527.584,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°44'59”,  na
distância  de  283,57m,  até  o  vértice  055,  de  coordenadas  N=7.556.075,94m  e
E=527.868,52m; daí, segue com o azimute de 41°54'57”, na distância de 176,01m,
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até o vértice 056, de coordenadas N=7.556.206,91m e E=527.986,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  340°42'55”,  na  distância  de  104,91m,  até  o  vértice  057,  de
coordenadas  N=7.556.305,94m  e  E=527.951,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°27'5”,  na  distância  de  55,39m,  até  o  vértice  058,  de  coordenadas
N=7.556.309,37m  e  E=528.006,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  63°2'9”,  na
distância  de  265,86m,  até  o  vértice  059,  de  coordenadas  N=7.556.429,92m  e
E=528.243,69m; daí, segue com o azimute de 49°20'8”, na distância de 389,53m, até
o vértice 060, de coordenadas N=7.556.683,74m e E=528.539,16m; daí, segue com o
azimute de 66°30'35”, na distância de 313,04m, até o vértice 061, de coordenadas
N=7.556.808,52m e E=528.826,26m; daí,  segue com o azimute de 117°13'53”,  na
distância  de  318,27m,  até  o  vértice  062,  de  coordenadas  N=7.556.662,89m  e
E=529.109,25m; daí, segue com o azimute de 111°15'42”, na distância de 160,71m,
até o vértice 063, de coordenadas N=7.556.604,61m e E=529.259,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°12'24”,  na  distância  de  235,66m,  até  o  vértice  064,  de
coordenadas  N=7.556.595,53m  e  E=529.494,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°49'59”,  na  distância  de  106,60m,  até  o  vértice  065,  de  coordenadas
N=7.556.592,12m  e  E=529.601,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  89°58'19”,  na
distância  de  93,15m,  até  o  vértice  066,  de  coordenadas  N=7.556.592,17m  e
E=529.694,20m; daí, segue com o azimute de 116°14'21”, na distância de 256,10m,
até o vértice 067, de coordenadas N=7.556.478,94m e E=529.923,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°18'59”,  na  distância  de  113,21m,  até  o  vértice  068,  de
coordenadas  N=7.556.482,27m  e  E=530.037,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
40°22'17”,  na  distância  de  87,47m,  até  o  vértice  069,  de  coordenadas
N=7.556.548,91m  e  E=530.093,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°33'44”,  na
distância  de  50,35m,  até  o  vértice  070,  de  coordenadas  N=7.556.542,28m  e
E=530.143,65m; daí, segue com o azimute de 135°3'6”, na distância de 108,28m, até
o vértice 071, de coordenadas N=7.556.465,65m e E=530.220,14m; daí, segue com o
azimute de 157°12'38”, na distância de 111,87m, até o vértice 072, de coordenadas
N=7.556.362,51m  e  E=530.263,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  75°25'23”,  na
distância  de  172m,  até  o  vértice  073,  de  coordenadas  N=7.556.405,80m  e
E=530.429,94m; daí, segue com o azimute de 66°29'22”, na distância de 83,43m, até
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o vértice 074, de coordenadas N=7.556.439,08m e E=530.506,44m; daí, segue com o
azimute de 84°10'30”, na distância de 130,57m, até o vértice 075, de coordenadas
N=7.556.452,33m e E=530.636,33m; daí,  segue com o azimute de 335°31'39”,  na
distância  de  120,75m,  até  o  vértice  076,  de  coordenadas  N=7.556.562,23m  e
E=530.586,31m; daí, segue com o azimute de 351°55'25”, na distância de 94,16m,
até o vértice 077, de coordenadas N=7.556.655,46m e E=530.573,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°46'16”,  na  distância  de  106,25m,  até  o  vértice  078,  de
coordenadas  N=7.556.745,34m  e  E=530.516,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
12°12'35”,  na  distância  de  125,99m,  até  o  vértice  079,  de  coordenadas
N=7.556.868,48m e E=530.543,07m; daí,  segue com o azimute de 335°51'43”,  na
distância  de  105,74m,  até  o  vértice  080,  de  coordenadas  N=7.556.964,98m  e
E=530.499,83m; daí, segue com o azimute de 1°18'31”, na distância de 143,15m, até
o vértice 081, de coordenadas N=7.557.108,09m e E=530.503,10m; daí, segue com o
azimute de 329°36'34”, na distância de 65,65m, até o vértice 082, de coordenadas
N=7.557.164,72m  e  E=530.469,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  14°54'39”,  na
distância  de  103,38m,  até  o  vértice  083,  de  coordenadas  N=7.557.264,62m  e
E=530.496,49m; daí, segue com o azimute de 308°58'40”, na distância de 89,96m,
até o vértice 084, de coordenadas N=7.557.321,20m e E=530.426,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°43'48”,  na  distância  de  133,80m,  até  o  vértice  085,  de
coordenadas  N=7.557.454,34m  e  E=530.439,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
26°33'35”,  na  distância  de  111,64m,  até  o  vértice  086,  de  coordenadas
N=7.557.554,19m  e  E=530.489,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  9°8'43”,  na
distância  de  104,46m,  até  o  vértice  087,  de  coordenadas  N=7.557.657,32m  e
E=530.506,43m; daí, segue com o azimute de 78°38'20”, na distância de 67,89m, até
o vértice 088, de coordenadas N=7.557.670,70m e E=530.572,99m; daí, segue com o
azimute de 86°25'49”,  na distância de 53,44m, até o vértice 089, de coordenadas
N=7.557.674,02m  e  E=530.626,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  101°19'3”,  na
distância  de  84,87m,  até  o  vértice  090,  de  coordenadas  N=7.557.657,37m  e
E=530.709,55m; daí, segue com o azimute de 77°5'30”, na distância de 72,32m, até o
vértice 091, de coordenadas N=7.557.673,52m e E=530.780,04m; daí, segue com o
azimute de 26°53'17”, na distância de 229,39m, até o vértice 092, de coordenadas
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N=7.557.878,12m  e  E=530.883,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  59°4'22”,  na
distância  de  176,06m,  até  o  vértice  093,  de  coordenadas  N=7.557.968,60m  e
E=531.034,81m; daí, segue com o azimute de 2°7'6”, na distância de 114,90m, até o
vértice 094, de coordenadas N=7.558.083,43m e E=531.039,06m; daí, segue com o
azimute de 37°24'49”, na distância de 142,49m, até o vértice 095, de coordenadas
N=7.558.196,60m  e  E=531.125,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  96°50'24”,  na
distância  de  251,38m,  até  o  vértice  096,  de  coordenadas  N=7.558.166,66m  e
E=531.375,23m; daí, segue com o azimute de 110°11'1”, na distância de 218,52m, até
o vértice 097, de coordenadas N=7.558.091,27m e E=531.580,32m; daí, segue com o
azimute de 34°43'10”, na distância de 135,99m, até o vértice 098, de coordenadas
N=7.558.203,05m  e  E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  24°24'22”,  na
distância  de  115,32m,  até  o  vértice  099,  de  coordenadas  N=7.558.308,06m  e
E=531.705,43m; daí, segue com o azimute de 16°42'24”, na distância de 93,06m, até
o vértice 100, de coordenadas N=7.558.397,19m e E=531.732,18m; daí, segue com o
azimute de 300°48'8”, na distância de 169,55m, até o vértice 101, de coordenadas
N=7.558.484,01m  e  E=531.586,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  278°23'3”,  na
distância  de  129,39m,  até  o  vértice  102,  de  coordenadas  N=7.558.502,88m  e
E=531.458,53m; daí, segue com o azimute de 290°41'6”, na distância de 127,27m,
até o vértice 103, de coordenadas N=7.558.547,83m e E=531.339,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°50'12”,  na  distância  de  424,18m,  até  o  vértice  104,  de
coordenadas  N=7.558.726,00m  e  E=530.954,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°33'26”,  na  distância  de  83,38m,  até  o  vértice  105,  de  coordenadas
N=7.558.773,30m e E=530.885,85m; daí,  segue com o azimute de 331°33'55”,  na
distância  de  112,12m,  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N=7.558.871,89m  e
E=530.832,46m; daí, segue com o azimute de 67°31'13”, na distância de 93,72m, até
o vértice 107, de coordenadas N=7.558.907,73m e E=530.919,06m; daí, segue com o
azimute de 82°20'16”, na distância de 202,63m, até o vértice 108, de coordenadas
N=7.558.934,74m  e  E=531.119,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°8'24”,  na
distância  de  170,42m,  até  o  vértice  109,  de  coordenadas  N=7.559.095,74m  e
E=531.175,76m; daí, segue com o azimute de 345°53'30”, na distância de 167,09m,
até o vértice 110, de coordenadas N=7.559.257,79m e E=531.135,03m; daí, segue
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com  o  azimute  de  14°39'21”,  na  distância  de  71,89m,  até  o  vértice  111,  de
coordenadas  N=7.559.327,34m  e  E=531.153,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°47'11”,  na  distância  de  197,60m,  até  o  vértice  112,  de  coordenadas
N=7.559.519,70m e E=531.108,05m; daí,  segue com o azimute de 340°51'49”,  na
distância  de  110,79m,  até  o  vértice  113,  de  coordenadas  N=7.559.624,37m  e
E=531.071,73m; daí, segue com o azimute de 277°34'32”, na distância de 217,22m,
até o vértice 114, de coordenadas N=7.559.653,01m e E=530.856,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°21'2”,  na  distância  de  144,75m,  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N=7.559.723,95m  e  E=530.730,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
284°45'10”,  na  distância  de  164,72m,  até  o  vértice  116,  de  coordenadas
N=7.559.765,90m e E=530.570,96m; daí,  segue com o azimute de 342°18'39”,  na
distância  de  131,04m,  até  o  vértice  117,  de  coordenadas  N=7.559.890,75m  e
E=530.531,14m; daí, segue com o azimute de 72°44'49”, na distância de 157,99m,
até o vértice 118, de coordenadas N=7.559.937,60m e E=530.682,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°14'11”,  na  distância  de  172,33m,  até  o  vértice  119,  de
coordenadas  N=7.559.954,91m  e  E=530.853,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°51'31”,  na  distância  de  197,56m,  até  o  vértice  120,  de  coordenadas
N=7.560.097,36m  e  E=530.990,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  346°9'37”,  na
distância  de  111,57m,  até  o  vértice  121,  de  coordenadas  N=7.560.205,70m  e
E=530.963,67m; daí, segue com o azimute de 259°6'48”, na distância de 62,96m, até
o vértice 122, de coordenadas N=7.560.193,80m e E=530.901,84m; daí, segue com o
azimute de 336°12'22”, na distância de 87,72m, até o vértice 123, de coordenadas
N=7.560.274,07m  e  E=530.866,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°28'22”,  na
distância  de  112,72m,  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N=7.560.384,91m  e
E=530.886,94m; daí, segue com o azimute de 309°54'46”, na distância de 77,14m,
até o vértice 125, de coordenadas N=7.560.434,41m e E=530.827,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  16°18'28”,  na  distância  de  67,96m,  até  o  vértice  126,  de
coordenadas  N=7.560.499,63m  e  E=530.846,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
51°24'38”,  na  distância  de  101,71m,  até  o  vértice  127,  de  coordenadas
N=7.560.563,07m  e  E=530.926,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  37°17'40”,  na
distância  de  98,67m,  até  o  vértice  128,  de  coordenadas  N=7.560.641,57m  e
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E=530.986,14m; daí, segue com o azimute de 12°32'22”, na distância de 95,62m, até
o vértice 129, de coordenadas N=7.560.734,91m e E=531.006,90m; daí, segue com o
azimute de 326°0'37”,  na distância de 85,89m, até o vértice 130, de coordenadas
N=7.560.806,13m e E=530.958,88m; daí,  segue com o azimute de 291°36'50”,  na
distância  de  62,66m,  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N=7.560.829,21m  e
E=530.900,63m; daí, segue com o azimute de 23°44'4”, na distância de 74,64m, até o
vértice 132, de coordenadas N=7.560.897,54m e E=530.930,67m; daí, segue com o
azimute de 35°42'10”,  na distância de 40,50m, até o vértice 133, de coordenadas
N=7.560.930,42m  e  E=530.954,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°6'37”,  na
distância  de  50,47m,  até  o  vértice  134,  de  coordenadas  N=7.560.975,35m  e
E=530.977,30m; daí, segue com o azimute de 340°11'30”, na distância de 71,26m,
até o vértice 135, de coordenadas N=7.561.042,39m e E=530.953,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°1'26”,  na  distância  de  116,26m,  até  o  vértice  136,  de
coordenadas  N=7.561.074,48m  e  E=530.841,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
282°19'4”,  na  distância  de  112,30m,  até  o  vértice  137,  de  coordenadas
N=7.561.098,44m e E=530.731,70m; daí,  segue com o azimute de 218°10'54”,  na
distância  de  175,87m,  até  o  vértice  138,  de  coordenadas  N=7.560.960,19m  e
E=530.622,98m; daí, segue com o azimute de 250°32'59”, na distância de 147,23m,
até o vértice 139, de coordenadas N=7.560.911,17m e E=530.484,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°0'26”,  na  distância  de  146,36m,  até  o  vértice  140,  de
coordenadas  N=7.560.842,47m  e  E=530.354,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
265°49'19”,  na  distância  de  184,66m,  até  o  vértice  141,  de  coordenadas
N=7.560.829,02m  e  E=530.170,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°21'8”,  na
distância  de  66,62m,  até  o  vértice  142,  de  coordenadas  N=7.560.878,80m  e
E=530.126,47m; daí, segue com o azimute de 289°19'12”, na distância de 187,30m,
até o vértice 143, de coordenadas N=7.560.940,76m e E=529.949,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°18'32”,  na  distância  de  86,58m,  até  o  vértice  144,  de
coordenadas  N=7.560.926,19m  e  E=529.864,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
305°52'55”,  na  distância  de  113,55m,  até  o  vértice  145,  de  coordenadas
N=7.560.992,74m  e  E=529.772,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°0'34”,  na
distância  de  101,26m,  até  o  vértice  146,  de  coordenadas  N=7.560.966,55m  e
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E=529.674,56m; daí, segue com o azimute de 289°21'10”, na distância de 97,14m,
até o vértice 147, de coordenadas N=7.560.998,74m e E=529.582,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  349°35'27”,  na  distância  de  117,82m,  até  o  vértice  148,  de
coordenadas  N=7.561.114,62m  e  E=529.561,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°5'15”,  na  distância  de  96,33m,  até  o  vértice  149,  de  coordenadas
N=7.561.192,64m e E=529.505,12m; daí,  segue com o azimute de 351°24'20”,  na
distância  de  102,27m,  até  o  vértice  150,  de  coordenadas  N=7.561.293,77m  e
E=529.489,84m; daí, segue com o azimute de 347°2'42”, na distância de 75,80m, até
o vértice 151, de coordenadas N=7.561.367,64m e E=529.472,84m; daí, segue com o
azimute de 49°12'46”, na distância de 111,68m, até o vértice 152, de coordenadas
N=7.561.440,60m e E=529.557,41m; daí,  segue com o azimute de 119°37'10”,  na
distância  de  104,79m,  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N=7.561.388,81m  e
E=529.648,50m; daí, segue com o azimute de 84°23'38”, na distância de 161,66m,
até o vértice 154, de coordenadas N=7.561.404,60m e E=529.809,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°9'50”,  na  distância  de  80,79m,  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N=7.561.472,23m  e  E=529.853,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°23'18”,  na  distância  de  103,48m,  até  o  vértice  156,  de  coordenadas
N=7.561.575,21m  e  E=529.843,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°57'1”,  na
distância  de  125,15m,  até  o  vértice  157,  de  coordenadas  N=7.561.665,16m  e
E=529.756,45m; daí, segue com o azimute de 294°6'59”, na distância de 130,66m,
até o vértice 158, de coordenadas N=7.561.718,55m e E=529.637,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  288°38'28”,  na  distância  de  86,41m,  até  o  vértice  159,  de
coordenadas  N=7.561.746,17m  e  E=529.555,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°36'31”,  na  distância  de  241,66m,  até  o  vértice  160,  de  coordenadas
N=7.561.986,22m  e  E=529.583,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°14'28”,  na
distância  de  219,15m,  até  o  vértice  161,  de  coordenadas  N=7.562.181,06m  e
E=529.683,44m; daí, segue com o azimute de 78°49'27”, na distância de 236,43m,
até o vértice 162, de coordenadas N=7.562.226,89m e E=529.915,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  82°42'54”,  na  distância  de  239,13m,  até  o  vértice  163,  de
coordenadas  N=7.562.257,21m  e  E=530.152,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
19°45'40”,  na  distância  de  75,18m,  até  o  vértice  164,  de  coordenadas
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N=7.562.327,96m  e  E=530.178,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  341°15'1”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  165,  de  coordenadas  N=7.562.433,96m  e
E=530.142,03m; daí, segue com o azimute de 11°3'49”, na distância de 301,30m, até
o vértice 166, de coordenadas N=7.562.729,66m e E=530.199,85m; daí, segue com o
azimute de 55°47'55”, na distância de 421,01m, até o vértice 167, de coordenadas
N=7.562.966,31m  e  E=530.548,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°4'38”,  na
distância  de  279,91m,  até  o  vértice  168,  de  coordenadas  N=7.563.033,65m  e
E=530.819,73m; daí, segue com o azimute de 27°12'25”, na distância de 219,99m,
até o vértice 169, de coordenadas N=7.563.229,30m e E=530.920,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°12'38”,  na  distância  de  182,33m,  até  o  vértice  170,  de
coordenadas  N=7.563.398,10m  e  E=530.989,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
317°19'42”,  na  distância  de  159,99m,  até  o  vértice  171,  de  coordenadas
N=7.563.515,73m  e  E=530.880,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°26'14”,  na
distância  de  163,09m,  até  o  vértice  172,  de  coordenadas  N=7.563.677,79m  e
E=530.899,08m; daí, segue com o azimute de 342°15'31”, na distância de 351,55m,
até o vértice 173, de coordenadas N=7.564.012,63m e E=530.791,95m; daí, segue
com  o  azimute  de  314°32'18”,  na  distância  de  282,66m,  até  o  vértice  174,  de
coordenadas  N=7.564.210,88m  e  E=530.590,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
4°42'22”,  na  distância  de  234,48m,  até  o  vértice  175,  de  coordenadas
N=7.564.444,57m  e  E=530.609,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°27'20”,  na
distância  de  405,19m,  até  o  vértice  176,  de  coordenadas  N=7.564.761,87m  e
E=530.861,71m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
azimute de 84°22'17”, na distância de 192,05m, até o vértice 177, de coordenadas
N=7.564.780,71m  e  E=531.052,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°21'46”,  na
distância  de  198,12m,  até  o  vértice  178,  de  coordenadas  N=7.564.748,48m  e
E=531.248,31m; daí, segue com o azimute de 72°35'23”, na distância de 221,79m,
até o vértice 179, de coordenadas N=7.564.814,84m e E=531.459,94m; daí, segue
com  o  azimute  de  139°6'38”,  na  distância  de  302,22m,  até  o  vértice  180,  de
coordenadas  N=7.564.586,37m  e  E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°57'51”,  na  distância  de  136,72m,  até  o  vértice  181,  de  coordenadas



192
____________________________________________________________________________

N=7.564.480,17m  e  E=531.743,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°42'52”,  na
distância  de  223,69m,  até  o  vértice  182,  de  coordenadas  N=7.564.477,38m  e
E=531.967,55m; daí, segue com o azimute de 54°54'1”, na distância de 297,37m, até
o vértice 183, de coordenadas N=7.564.648,37m e E=532.210,85m; daí, segue com o
azimute de 76°0'53”,  na distância de 134,14m, até o vértice 184, de coordenadas
N=7.564.680,79m  e  E=532.341,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°58'56”,  na
distância  de  291,98m,  até  o  vértice  185,  de  coordenadas  N=7.564.691,07m  e
E=532.632,82m; daí, segue com o azimute de 95°0'49”, na distância de 84,38m, até o
vértice 186, de coordenadas N=7.564.683,69m e E=532.716,88m; daí, segue com o
azimute de 67°17'43”, na distância de 194,61m, até o vértice 187, de coordenadas
N=7.564.758,81m  e  E=532.896,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°12'1”,  na
distância  de  127,76m,  até  o  vértice  188,  ponto  inicial  desta  descrição.  As
coordenadas  aqui  descritas  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,
referenciadas ao Meridiano Central no. 45º WGr, tendo como datum o WGS84. Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

ANEXO II
(a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei nº , de de de 2012)

Os  perímetros  dos  imóveis  descritos  neste  anexo  estão  georreferenciados  ao
Sistema Geodésico Brasileiro;  os vértices  encontram-se representados no sistema
UTM, referenciados ao meridiano central 39 WGr, tendo como datum o WGS84; e
todos  os  azimutes,  distâncias,  área  e  perímetro  foram  calculados  no  plano  de
projeção UTM.

I - gleba 1: a descrição com área de 461,1129 Ha e perímetro de 17.534,978 m, tem
início  no  vértice  M-0001,  de  coordenadas  N=7.542.150,648m  e  E=529.989,878m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 179°36'34" e 2.895,23m até o
vértice M-0002, de coordenadas N=7.539.255,487m e E=530.009,619m; 179°36'34" e
2.895,23m  até  o  vértice  M-0002,  de  coordenadas  N=7.539.255,487m  e
E=530.009,619m;  92°38'41"  e  156,85m  até  o  vértice  M-0003,  de  coordenadas
N=7.539.248,250m e E=530.166,302m; 87°07'40" e 433,29m até o vértice M-0004, de
coordenadas  N=7.539.269,962m  e  E=530.599,048m;  112°34'25"  e  56,56m  até  o
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vértice M-0005, de coordenadas N=7.539.248,250m e E=530.651,276m; 163°35'16" e
52,81m  até  o  vértice  M-0006,  de  coordenadas  N=7.539.197,588m  e
E=530.666,198m;  230°29'39"  e  193,40m  até  o  vértice  M-0007,  de  coordenadas
N=7.539.074,553m e E=530.516,975m; 209°20'59" e 182,67m até o vértice M-0008,
de coordenadas N=7.538.915,330m e E=530.427,442m; 159°27'00" e 170,04m até o
vértice M-0009, de coordenadas N=7.538.756,107m e E=530.487,131m; 122°53'23" e
159,94m  até  o  vértice  M-0010,  de  coordenadas  N=7.538.669,258m  e
E=530.621,431m;  75°40'48"  e  146,31m  até  o  vértice  M-0011,  de  coordenadas
N=7.538.705,445m e E=530.763,193m; 102°09'52" e 68,69m até o vértice M-0012, de
coordenadas  N=7.538.690,971m  e  E=530.830,343m;  58°18'49"  e  96,45m  até  o
vértice M-0013, de coordenadas N=7.538.741,632m e E=530.912,415m; 93°15'57" e
127,05m  até  o  vértice  M-0014,  de  coordenadas  N=7.538.734,395m  e
E=531.039,254m;  61°22'54"  e  135,99m  até  o  vértice  M-0015,  de  coordenadas
N=7.538.799,532m e E=531.158,633m; 132°09'22" e 150,97m até o vértice M-0016,
de coordenadas N=7.538.698,208m e E=531.270,550m; 103°37'53" e 153,55m até o
vértice M-0017, de coordenadas N=7.538.662,021m e E=531.419,772m; 115°52'23" e
33,17m  até  o  vértice  M-0018,  de  coordenadas  N=7.538.647,546m  e
E=531.449,617m;  170°15'02"  e  44,06m  até  o  vértice  M-0019,  de  coordenadas
N=7.538.604,122m e E=531.457,078m; 216°22'00" e 62,92m até o vértice M-0020, de
coordenadas  N=7.538.553,460m  e  E=531.419,772m;  239°09'57"  e  112,96m  até  o
vértice M-0021, de coordenadas N=7.538.495,561m e E=531.322,778m; 209°48'04" e
75,06m  até  o  vértice  M-0022,  de  coordenadas  N=7.538.430,425m  e
E=531.285,472m;  212°50'00"  e  146,27m  até  o  vértice  M-0023,  de  coordenadas
N=7.538.307,519m e E=531.206,164m; 246°06'53" e 146,16m até o vértice M-0024,
de coordenadas N=7.538.248,338m e E=531.072,522m; 250°55'44" e 208,10m até o
vértice M-0025, de coordenadas N=7.538.180,342m e E=530.875,843m; 251°35'12" e
85,76m  até  o  vértice  M-0026,  de  coordenadas  N=7.538.153,255m  e
E=530.794,477m;  332°45'10"  e  270,10m  até  o  vértice  M-0027,  de  coordenadas
N=7.538.393,381m e E=530.670,818m; 270°00'15" e 58,52m até o vértice M-0028, de
coordenadas  N=7.538.393,385m  e E=530.612,295m;  289°32'19"  e  179,63m  até  o
vértice M-0029, de coordenadas N=7.538.453,462m e E=530.443,007m; 319°02'31" e
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160,67m  até  o  vértice  M-0030,  de  coordenadas  N=7.538.574,797m  e
E=530.337,687m;  331°10'35"  e  168,09m  até  o  vértice  M-0031,  de  coordenadas
N=7.538.722,063m e E=530.256,648m; 1°22'48" e 137,38m até o vértice M-0032, de
coordenadas N=7.538.859,399m e E=530.259,957m; 6°00'19" e 87,37m até o vértice
M-0033,  de  coordenadas  N=7.538.946,287m  e  E=530.269,097m;  331°44'24"  e
46,76m  até  o  vértice  M-0034,  de  coordenadas  N=7.538.987,474m  e
E=530.246,957m;  285°26'36"  e  59,32m  até  o  vértice  M-0035,  de  coordenadas
N=7.539.003,269m e E=530.189,782m; 254°57'20" e 60,22m até o vértice M-0036, de
coordenadas  N=7.538.987,638m  e  E=530.131,627m;  231°50'09"  e  59,01m  até  o
vértice M-0037, de coordenadas N=7.538.951,174m e E=530.085,229m; 257°02'52" e
305,16m  até  o  vértice  M-0038,  de  coordenadas  N=7.538.882,776m  e
E=529.787,834m;  178°14'31"  e  112,76m  até  o  vértice  M-0039,  de  coordenadas
N=7.538.770,069m e E=529.791,293m; 160°50'34" e 78,60m até o vértice M-0040, de
coordenadas  N=7.538.695,826m  e  E=529.817,085m;  137°50'37"  e  66,52m  até  o
vértice M-0041, de coordenadas N=7.538.646,516m e E=529.861,728m; 127°26'09" e
102,59m  até  o  vértice  M-0042,  de  coordenadas  N=7.538.584,155m  e
E=529.943,188m;  127°57'27"  e  82,67m  até  o  vértice  M-0043,  de  coordenadas
N=7.538.533,307m e E=530.008,370m; 214°03'02" e 49,21m até o vértice M-0044, de
coordenadas  N=7.538.492,534m  e  E=529.980,815m;  266°05'24"  e  66,05m  até  o
vértice M-0045, de coordenadas N=7.538.488,030m e E=529.914,920m; 307°29'53" e
64,62m  até  o  vértice  M-0046,  de  coordenadas  N=7.538.527,366m  e
E=529.863,653m;  315°52'23"  e  41,12m  até  o  vértice  M-0047,  de  coordenadas
N=7.538.556,880m e E=529.835,025m; 313°15'21" e 56,19m até o vértice M-0048, de
coordenadas  N=7.538.595,387m  e  E=529.794,099m;  287°07'39"  e  75,88m  até  o
vértice M-0049, de coordenadas N=7.538.617,734m e E=529.721,584m; 270°32'38" e
181,63m  até  o  vértice  M-0050,  de  coordenadas  N=7.538.619,458m  e
E=529.539,966m;  295°48'56"  e  130,55m  até  o  vértice  M-0051,  de  coordenadas
N=7.538.676,311m e E=529.422,441m; 346°11'05" e 215,62m até o vértice M-0052,
de coordenadas N=7.538.885,692m e E=529.370,952m; 280°07'53" e 212,41m até o
vértice M-0053, de coordenadas N=7.538.923,055m e E=529.161,859m; 215°05'52" e
102,96m  até  o  vértice  M-0054,  de  coordenadas  N=7.538.838,820m  e
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E=529.102,661m;  276°54'25"  e  103,77m  até  o  vértice  M-0055,  de  coordenadas
N=7.538.851,298m e E=528.999,649m; 244°16'08" e 194,04m até o vértice M-0056,
de coordenadas N=7.538.767,055m e E=528.824,847m; 318°43'52" e 170,22m até o
vértice M-0057, de coordenadas N=7.538.894,999m e E=528.712,568m; 267°18'03" e
115,42m  até  o  vértice  M-0058,  de  coordenadas  N=7.538.889,564m  e
E=528.597,273m;  268°59'19"  e  68,86m  até  o  vértice  M-0059,  de  coordenadas
N=7.538.888,348m e E=528.528,420m; 349°50'21" e 18,68m até o vértice M-0060, de
coordenadas  N=7.538.906,733m  e  E=528.525,125m;  318°05'39"  e  48,40m  até  o
vértice M-0061, de coordenadas N=7.538.942,757m e E=528.492,797m; 318°56'24" e
84,77m até o vértice M-0062, de coordenadas N=7.539.006,677m e E=528.437,114m;
237°27'04" e 105,87m até o vértice M-0063, de coordenadas N=7.538.949,715m e
E=528.347,869m;  278°10'37"  e  98,67m  até  o  vértice  M-0064,  de  coordenadas
N=7.538.963,749m e E=528.250,201m; 220°54'29" e 118,33m até o vértice M-0065,
de coordenadas N=7.538.874,320m e E=528.172,713m; 274°39'58" e 99,72m até o
vértice M-0066, de coordenadas N=7.538.882,432m e E=528.073,321m; 247°33'41" e
179,71m  até  o  vértice  M-0067,  de  coordenadas  N=7.538.813,837m  e
E=527.907,212m;  350°43'44"  e  102,16m  até  o  vértice  M-0068,  de  coordenadas
N=7.538.914,665m e E=527.890,754m; 348°26'18" e 89,40m até o vértice M-0069, de
coordenadas  N=7.539.002,250m  e  E=527.872,836m;  311°20'58"  e  102,99m  até  o
vértice M-0070, de coordenadas N=7.539.070,292m e E=527.795,519m; 28°02'19" e
43,25m  até  o  vértice  M-0071,  de  coordenadas  N=7.539.108,467m  e
E=527.815,850m;  358°16'25"  e  108,40m  até  o  vértice  M-0072,  de  coordenadas
N=7.539.216,819m e E=527.812,584m; 81°18'22" e 119,62m até o vértice M-0073, de
coordenadas  N=7.539.234,900m  e  E=527.930,829m;  78°19'40"  e  50,41m  até  o
vértice M-0074, de coordenadas N=7.539.245,098m e E=527.980,194m; 53°00'46" e
119,46m  até  o  vértice  M-0075,  de  coordenadas  N=7.539.316,969m  e
E=528.075,614m;  8°10'05"  e  74,87m  até  o  vértice  M-0076,  de  coordenadas
N=7.539.391,081m e E=528.086,251m; 1°39'20" e 37,32m até o vértice M-0077, de
coordenadas  N=7.539.428,386m  e  E=528.087,330m;  26°02'02"  e  85,09m  até  o
vértice M-0078, de coordenadas N=7.539.504,846m e E=528.124,677m; 25°54'46" e
122,47m  até  o  vértice  M-0079,  de  coordenadas  N=7.539.615,006m  e
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E=528.178,199m;  85°47'26"  e  82,12m  até  o  vértice  M-0080,  de  coordenadas
N=7.539.621,034m e E=528.260,096m; 60°48'40" e 53,11m até o vértice M-0081, de
coordenadas  N=7.539.646,934m  e  E=528.306,461m;  62°26'31"  e  52,76m  até  o
vértice M-0082, de coordenadas N=7.539.671,342m e E=528.353,233m; 63°20'10" e
73,22m  até  o  vértice  M-0083,  de  coordenadas  N=7.539.704,199m  e
E=528.418,665m;  59°41'18"  e  72,57m  até  o  vértice  M-0084,  de  coordenadas
N=7.539.740,824m e E=528.481,311m; 32°51'48" e 50,85m até o vértice M-0085, de
coordenadas N=7.539.783,540m e E=528.508,907m; 8°06'20" e 48,50m até o vértice
M-0086, de coordenadas N=7.539.831,551m e E=528.515,745m; 53°01'57" e 50,13m
até  o  vértice  M-0087,  de  coordenadas  N=7.539.861,697m  e  E=528.555,796m;
43°13'33"  e  77,81m  até  o  vértice  M-0088,  de  coordenadas  N=7.539.918,394m  e
E=528.609,086m;  73°32'23"  e  32,20m  até  o  vértice  M-0089,  de  coordenadas
N=7.539.927,518m e E=528.639,968m; 34°45'39" e 112,75m até o vértice M-0090, de
coordenadas  N=7.540.020,145m  e  E=528.704,252m;  323°59'18"  e  63,02m  até  o
vértice M-0091, de coordenadas N=7.540.071,124m e E=528.667,197m; 12°36'58" e
45,61m até o vértice M-0092, de coordenadas N=7.540.115,634m e E=528.677,159m;
342°54'06" e 125,49m até o vértice M-0093, de coordenadas N=7.540.235,574m e
E=528.640,265m;  320°34'38"  e  67,15m  até  o  vértice  M-0094,  de  coordenadas
N=7.540.287,447m e E=528.597,621m; 237°36'05" e 36,87m até o vértice M-0095, de
coordenadas  N=7.540.267,690m  e  E=528.566,488m;  263°19'39"  e  46,54m  até  o
vértice M-0096, de coordenadas N=7.540.262,283m e E=528.520,266m; 276°00'21" e
40,32m  até  o  vértice  M-0097,  de  coordenadas  N=7.540.266,502m  e
E=528.480,163m;  265°46'08"  e  77,58m  até  o  vértice  M-0098,  de  coordenadas
N=7.540.260,778m e E=528.402,797m; 250°03'06" e 36,67m até o vértice M-0099, de
coordenadas  N=7.540.248,268m  e  E=528.368,330m;  272°23'18"  e  57,63m  até  o
vértice M-0100, de coordenadas N=7.540.250,670m e E=528.310,748m; 351°35'59" e
136,69m  até  o  vértice  M-0101,  de  coordenadas  N=7.540.385,897m  e
E=528.290,778m;  84°04'06"  e  98,58m  até  o  vértice  M-0102,  de  coordenadas
N=7.540.396,084m e E=528.388,827m; 150°01'43" e 56,39m até o vértice M-0103, de
coordenadas  N=7.540.347,233m  e  E=528.416,998m;  68°04'30"  e  67,12m  até  o
vértice M-0104, de coordenadas N=7.540.372,294m e E=528.479,262m; 89°33'33" e



197
____________________________________________________________________________

78,31m  até  o  vértice  M-0105,  de  coordenadas  N=7.540.372,897m  e
E=528.557,566m;  70°14'41"  e  114,45m  até  o  vértice  M-0106,  de  coordenadas
N=7.540.411,580m e E=528.665,276m; 35°56'59" e 88,37m até o vértice M-0107, de
coordenadas  N=7.540.483,122m  e  E=528.717,158m;  37°14'36"  e  80,04m  até  o
vértice M-0108, de coordenadas N=7.540.546,841m e E=528.765,600m; 313°43'43" e
54,77m  até  o  vértice  M-0109,  de  coordenadas  N=7.540.584,704m  e
E=528.726,019m;  36°19'32"  e  93,28m  até  o  vértice  M-0110,  de  coordenadas
N=7.540.659,857m e E=528.781,276m; 142°22'50" e 69,40m até o vértice M-0111, de
coordenadas  N=7.540.604,888m  e  E=528.823,638m;  196°10'39"  e  58,96m  até  o
vértice M-0112, de coordenadas N=7.540.548,266m e E=528.807,212m; 165°07'07" e
96,57m até o vértice M-0113, de coordenadas N=7.540.454,932m e E=528.832,014m;
82°58'54"  e  38,46m  até  o  vértice  M-0114,  de  coordenadas  N=7.540.459,631m  e
E=528.870,186m;  120°06'48"  e  91,55m  até  o  vértice  M-0115,  de  coordenadas
N=7.540.413,698m e E=528.949,383m; 142°04'54" e 82,27m até o vértice M-0116, de
coordenadas  N=7.540.348,796m  e  E=528.999,941m;  43°13'10"  e  117,15m  até  o
vértice M-0117, de coordenadas N=7.540.434,171m e E=529.080,168m; 356°57'49" e
99,49m até o vértice M-0118, de coordenadas N=7.540.533,525m e E=529.074,898m;
35°55'31"  e  52,24m  até  o  vértice  M-0119,  de  coordenadas  N=7.540.575,831m  e
E=529.105,551m;  82°39'10"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0120,  de  coordenadas
N=7.540.582,804m e E=529.159,629m; 105°04'46" e 90,30m até o vértice M-0121, de
coordenadas  N=7.540.559,311m  e  E=529.246,820m;  46°25'04"  e  38,54m  até  o
vértice M-0122, de coordenadas N=7.540.585,881m e E=529.274,739m; 30°52'33" e
58,27m  até  o  vértice  M-0123,  de  coordenadas  N=7.540.635,892m  e
E=529.304,642m;  58°17'38"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0124,  de  coordenadas
N=7.540.658,208m e E=529.340,765m; 50°49'45" e 80,42m até o vértice M-0125, de
coordenadas  N=7.540.709,007m  e  E=529.403,115m;  329°51'25"  e  63,98m  até  o
vértice M-0126, de coordenadas N=7.540.764,335m e E=529.370,987m; 321°57'12" e
91,08m  até  o  vértice  M-0127,  de  coordenadas  N=7.540.836,057m  e
E=529.314,858m;  355°14'04"  e  75,21m  até  o  vértice  M-0128,  de  coordenadas
N=7.540.911,006m e E=529.308,609m; 6°33'25" e 74,31m até o vértice M-0129, de
coordenadas N=7.540.984,832m e E=529.317,095m; 3°32'56" e 61,04m até o vértice
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M-0130,  de  coordenadas  N=7.541.045,757m  e  E=529.320,874m;  324°38'05"  e
183,00m  até  o  vértice  M-0131,  de  coordenadas  N=7.541.194,992m  e
E=529.214,954m;  351°52'29"  e  66,21m  até  o  vértice  M-0132,  de  coordenadas
N=7.541.260,539m e E=529.205,596m; 47°02'48" e 123,70m até o vértice M-0133, de
coordenadas  N=7.541.344,826m  e  E=529.296,130m;  80°16'23"  e  221,63m  até  o
vértice M-0134, de coordenadas N=7.541.382,270m e E=529.514,570m; 335°22'04" e
217,18m  até  o  vértice  M-0135,  de  coordenadas  N=7.541.579,692m  e
E=529.424,049m;  278°10'27"  e  59,95m  até  o  vértice  M-0136,  de  coordenadas
N=7.541.588,216m e E=529.364,706m; 338°14'01" e 122,26m até o vértice M-0137,
de coordenadas N=7.541.701,759m e E=529.319,369m; 327°31'00" e 98,53m até o
vértice M-0138, de coordenadas N=7.541.784,876m e E=529.266,452m; 359°01'13" e
244,45m  até  o  vértice  M-0139,  de  coordenadas  N=7.542.029,289m  e
E=529.262,273m;  338°44'26"  e  52,89m  até  o  vértice  M-0140,  de  coordenadas
N=7.542.078,581m e E=529.243,095m; 84°31'12" e 350,46m até o vértice M-0141, de
coordenadas  N=7.542.112,048m  e  E=529.591,951m;  84°27'34"  e  399,79m  até  o
vértice M-0001, de coordenadas N=7.542.150,648m e E=529.989,878m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

II - gleba 2: a descrição com área de 689,0735 Ha e perímetro de 27.591,016 m,
tem início no vértice M-0142, de coordenadas N=7.536.964,513m e E=529.989,838m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°08'51" e 15,65 m até o
vértice M-0143, de coordenadas N=7.536.948,866m e E=529.989,525m; 181°08'51" e
15,65m  até  o  vértice  M-0143,  de  coordenadas  N=7.536.948,866m  e
E=529.989,525m;  113°31'33"  e  53,63m  até  o  vértice  M-0144,  de  coordenadas
N=7.536.927,460m e E=530.038,695m; 110°06'47" e 80,56m até o vértice M-0145, de
coordenadas  N=7.536.899,758m  e  E=530.114,340m;  122°09'46"  e  80,42m  até  o
vértice M-0146, de coordenadas N=7.536.856,946m e E=530.182,422m; 151°17'00" e
76,09m até o vértice M-0147, de coordenadas N=7.536.790,211m e E=530.218,984m;
186°56'09" e 135,73m até o vértice M-0148, de coordenadas N=7.536.655,478m e
E=530.202,594m;  199°40'36"  e  280,83m  até  o  vértice  M-0149,  de  coordenadas
N=7.536.391,050m e E=530.108,036m; 200°07'46" e 150,20m até o vértice M-0150,
de coordenadas N=7.536.250,023m e E=530.056,346m; 199°51'28" e 159,52m até o
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vértice M-0151, de coordenadas N=7.536.099,983m e E=530.002,157m; 79°59'52" e
83,34m até o vértice M-0152, de coordenadas N=7.536.114,458m e E=530.084,230m;
66°53'13"  e 202,81m até o  vértice  M-0153,  de  coordenadas N=7.536.194,069m e
E=530.270,758m;  112°34'25"  e  169,68m  até  o  vértice  M-0154,  de  coordenadas
N=7.536.128,933m e E=530.427,442m; 83°29'23" e 127,66m até o vértice M-0155, de
coordenadas  N=7.536.143,408m  e  E=530.554,281m;  62°25'17"  e  218,86m  até  o
vértice M-0156, de coordenadas N=7.536.244,731m e E=530.748,270m; 107°55'05" e
117,62m  até  o  vértice  M-0157,  de  coordenadas  N=7.536.208,544m  e
E=530.860,187m;  61°00'02"  e  179,14m  até  o  vértice  M-0158,  de  coordenadas
N=7.536.295,393m e E=531.016,871m; 116°46'00" e 208,91m até o vértice M-0159,
de coordenadas N=7.536.201,307m e E=531.203,399m; 185°21'15" e 159,92m até o
vértice M-0160, de coordenadas N=7.536.042,084m e E=531.188,477m; 127°48'43" e
94,44m  até  o  vértice  M-0161,  de  coordenadas  N=7.535.984,185m  e
E=531.263,088m;  177°12'10"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0162,  de  coordenadas
N=7.535.876,795m e E=531.268,335m; 220°39'57" e 52,26m até o vértice M-0163, de
coordenadas  N=7.535.837,156m  e  E=531.234,281m;  222°03'07"  e  71,18m  até  o
vértice M-0164, de coordenadas N=7.535.784,303m e E=531.186,606m; 145°30'01" e
72,15m  até  o  vértice  M-0165,  de  coordenadas  N=7.535.724,844m  e
E=531.227,470m;  224°08'08"  e  156,49m  até  o  vértice  M-0166,  de  coordenadas
N=7.535.612,533m e E=531.118,498m; 198°57'53" e 104,79m até o vértice M-0167,
de coordenadas N=7.535.513,434m e E=531.084,444m; 216°40'10" e 148,26m até o
vértice M-0168, de coordenadas N=7.535.394,516m e E=530.995,903m; 198°57'53" e
83,83m  até  o  vértice  M-0169,  de  coordenadas  N=7.535.315,237m  e
E=530.968,660m;  191°39'01"  e  67,46m  até  o  vértice  M-0170,  de  coordenadas
N=7.535.249,172m e E=530.955,038m; 270°00'00" e 95,35m até o vértice M-0171, de
coordenadas  N=7.535.249,172m  e E=530.859,687m;  188°47'26"  e  133,70m  até  o
vértice M-0172, de coordenadas N=7.535.117,040m e E=530.839,255m; 232°58'02" e
153,57m  até  o  vértice  M-0173,  de  coordenadas  N=7.535.024,549m  e
E=530.716,661m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0174,  de  coordenadas
N=7.534.912,237m e E=530.730,282m; 230°23'20" e 112,24m até o vértice M-0175,
de coordenadas N=7.534.840,677m e E=530.643,815m; 60°57'54" e 52,16m até o
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vértice M-0176, de coordenadas N=7.534.865,991m e E=530.689,417m; 231°15'48" e
144,55m  até  o  vértice  M-0177,  de  coordenadas  N=7.534.775,540m  e
E=530.576,664m;  179°44'11"  e  821,26m  até  o  vértice  M-0178,  de  coordenadas
N=7.533.954,285m e E=530.580,445m; 180°00'00" e 39,64m até o vértice M-0179, de
coordenadas  N=7.533.914,646m  e  E=530.580,445m;  113°19'18"  e  66,75m  até  o
vértice M-0180, de coordenadas N=7.533.888,220m e E=530.641,742m; 55°17'00" e
58,00m  até  o  vértice  M-0181,  de  coordenadas  N=7.533.921,253m  e
E=530.689,417m;  96°09'06"  e  61,65m  até  o  vértice  M-0182,  de  coordenadas
N=7.533.914,646m e E=530.750,714m; 66°40'42" e 66,75m até o vértice M-0183, de
coordenadas  N=7.533.941,072m  e  E=530.812,012m;  112°00'26"  e  88,15m  até  o
vértice M-0184, de coordenadas N=7.533.908,039m e E=530.893,741m; 92°55'21" e
129,57m  até  o  vértice  M-0185,  de  coordenadas  N=7.533.901,433m  e
E=531.023,146m;  53°57'49"  e  67,38m  até  o  vértice  M-0186,  de  coordenadas
N=7.533.941,072m e E=531.077,633m; 174°06'51" e 132,83m até o vértice M-0187,
de coordenadas N=7.533.808,941m e E=531.091,254m; 147°12'20" e 62,87m até o
vértice M-0188, de coordenadas N=7.533.756,088m e E=531.125,308m; 186°32'04" e
59,85m até o vértice M-0189, de coordenadas N=7.533.696,629m e E=531.118,498m;
141°35'07" e 109,61m até o vértice M-0190, de coordenadas N=7.533.610,744m e
E=531.186,605m;  214°29'59"  e  96,20m  até  o  vértice  M-0191,  de  coordenadas
N=7.533.531,465m e E=531.132,119m; 244°07'35" e 75,70m até o vértice M-0192, de
coordenadas  N=7.533.498,433m  e  E=531.064,011m;  233°57'49"  e  67,38m  até  o
vértice M-0193, de coordenadas N=7.533.458,793m e E=531.009,525m; 302°53'23" e
73,00m  até  o  vértice  M-0194,  de  coordenadas  N=7.533.498,433m  e
E=530.948,228m;  244°07'35"  e  121,11m  até  o  vértice  M-0195,  de  coordenadas
N=7.533.445,580m e E=530.839,255m; 270°00'00" e 136,22m até o vértice M-0196,
de coordenadas N=7.533.445,580m e E=530.703,039m; 162°48'52" e 69,15m até o
vértice M-0197, de coordenadas N=7.533.379,514m e E=530.723,471m; 166°37'04" e
88,28m  até  o  vértice  M-0198,  de  coordenadas  N=7.533.293,629m  e
E=530.743,904m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0199,  de  coordenadas
N=7.533.181,317m e E=530.757,525m; 184°32'03" e 86,15m até o vértice M-0200, de
coordenadas  N=7.533.095,432m  e  E=530.750,714m;  97°53'22"  e  96,26m  até  o
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vértice M-0201, de coordenadas N=7.533.082,219m e E=530.846,066m; 86°18'00" e
102,38m  até  o  vértice  M-0202,  de  coordenadas  N=7.533.088,826m  e
E=530.948,228m;  109°45'42"  e  195,40m  até  o  vértice  M-0203,  de  coordenadas
N=7.533.022,760m e E=531.132,119m; 112°34'25" e 103,26m até o vértice M-0204,
de coordenadas N=7.532.983,121m e E=531.227,470m; 175°05'23" e 79,57m até o
vértice M-0205, de coordenadas N=7.532.903,842m e E=531.234,281m; 213°15'59" e
86,91m  até  o  vértice  M-0206,  de  coordenadas  N=7.532.831,170m  e
E=531.186,605m;  164°01'13"  e  123,70m  até  o  vértice  M-0207,  de  coordenadas
N=7.532.712,251m e E=531.220,659m; 162°24'03" e 90,10m até o vértice M-0208, de
coordenadas  N=7.532.626,366m  e  E=531.247,903m;  143°37'55"  e  86,15m  até  o
vértice M-0209, de coordenadas N=7.532.556,997m e E=531.298,986m; 232°04'26" e
2.877,88m  até  o  vértice  M-0210,  de  coordenadas  N=7.530.788,128m  e
E=529.028,898m;  320°14'10"  e  2.536,26m  até  o  vértice  M-0211,  de  coordenadas
N=7.532.737,717m e E=527.406,639m; 355°09'03" e 116,04m até o vértice M-0212,
de coordenadas N=7.532.853,345m e E=527.396,829m; 0°50'00" e 111,93m até o
vértice M-0213, de coordenadas N=7.532.965,264m e E=527.398,457m; 4°33'46" e
147,11m  até  o  vértice  M-0214,  de  coordenadas  N=7.533.111,910m  e
E=527.410,160m;  352°49'15"  e  139,04m  até  o  vértice  M-0215,  de  coordenadas
N=7.533.249,863m e E=527.392,783m; 148°07'46" e 47,95m até o vértice M-0216, de
coordenadas  N=7.533.209,141m  e E=527.418,101m;  175°04'49"  e  466,03m  até  o
vértice M-0217, de coordenadas N=7.532.744,831m e E=527.458,069m; 142°01'46" e
694,97m  até  o  vértice  M-0218,  de  coordenadas  N=7.532.196,965m  e
E=527.885,654m;  54°54'25"  e  174,56m  até  o  vértice  M-0219,  de  coordenadas
N=7.532.297,319m e E=528.028,482m; 87°59'25" e 62,47m até o vértice M-0220, de
coordenadas  N=7.532.299,510m  e  E=528.090,913m;  88°13'59"  e  230,45m  até  o
vértice M-0221, de coordenadas N=7.532.306,616m e E=528.321,251m; 118°31'44" e
69,62m  até  o  vértice  M-0222,  de  coordenadas  N=7.532.273,364m  e
E=528.382,420m;  68°35'32"  e  81,03m  até  o  vértice  M-0223,  de  coordenadas
N=7.532.302,941m e E=528.457,863m; 76°52'02" e 34,86m até o vértice M-0224, de
coordenadas  N=7.532.310,862m  e  E=528.491,815m;  75°04'16"  e  50,40m  até  o
vértice M-0225, de coordenadas N=7.532.323,847m e E=528.540,514m; 70°35'08" e
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80,04m  até  o  vértice  M-0226,  de  coordenadas  N=7.532.350,453m  e
E=528.616,007m;  115°25'22"  e  43,65m  até  o  vértice  M-0227,  de  coordenadas
N=7.532.331,715m e E=528.655,429m; 91°55'16" e 30,29m até o vértice M-0228, de
coordenadas  N=7.532.330,700m  e  E=528.685,697m;  25°29'15"  e  68,80m  até  o
vértice M-0229, de coordenadas N=7.532.392,807m e E=528.715,304m; 94°28'29" e
65,59m  até  o  vértice  M-0230,  de  coordenadas  N=7.532.387,689m  e
E=528.780,695m;  52°11'52"  e  62,99m  até  o  vértice  M-0231,  de  coordenadas
N=7.532.426,296m e E=528.830,463m; 110°38'06" e 20,91m até o vértice M-0232, de
coordenadas  N=7.532.418,927m  e  E=528.850,032m;  147°34'16"  e  63,42m  até  o
vértice M-0233, de coordenadas N=7.532.365,400m e E=528.884,039m; 95°07'38" e
75,29m  até  o  vértice  M-0234,  de  coordenadas  N=7.532.358,672m  e
E=528.959,025m;  49°14'54"  e  90,69m  até  o  vértice  M-0235,  de  coordenadas
N=7.532.417,874m e E=529.027,729m; 55°23'22" e 53,45m até o vértice M-0236, de
coordenadas  N=7.532.448,233m  e  E=529.071,719m;  30°48'54"  e  97,81m  até  o
vértice M-0237, de coordenadas N=7.532.532,231m e E=529.121,822m; 356°42'31" e
46,19m até o vértice M-0238, de coordenadas N=7.532.578,344m e E=529.119,170m;
5°55'10"  e  48,03m  até  o  vértice  M-0239,  de  coordenadas  N=7.532.626,118m  e
E=529.124,123m;  31°22'02"  e  59,30m  até  o  vértice  M-0240,  de  coordenadas
N=7.532.676,750m e E=529.154,989m; 9°34'14" e 34,02m até o vértice M-0241, de
coordenadas  N=7.532.710,294m  e  E=529.160,645m;  45°01'56"  e  25,29m  até  o
vértice M-0242, de coordenadas N=7.532.728,166m e E=529.178,538m; 56°08'34" e
25,88m  até  o  vértice  M-0243,  de  coordenadas  N=7.532.742,582m  e
E=529.200,025m;  36°06'40"  e  34,65m  até  o  vértice  M-0244,  de  coordenadas
N=7.532.770,577m e E=529.220,448m; 57°47'45" e 52,78m até o vértice M-0245, de
coordenadas  N=7.532.798,704m  e  E=529.265,106m;  101°21'05"  e  17,52m  até  o
vértice M-0246, de coordenadas N=7.532.795,255m e E=529.282,288m; 68°18'38" e
35,59m  até  o  vértice  M-0247,  de  coordenadas  N=7.532.808,409m  e
E=529.315,361m;  53°40'48"  e  36,70m  até  o  vértice  M-0248,  de  coordenadas
N=7.532.830,145m e E=529.344,929m; 97°38'35" e 31,24m até o vértice M-0249, de
coordenadas  N=7.532.825,989m  e  E=529.375,896m;  58°23'00"  e  36,45m  até  o
vértice M-0250, de coordenadas N=7.532.845,098m e E=529.406,937m; 86°08'01" e
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45,88m  até  o  vértice  M-0251,  de  coordenadas  N=7.532.848,192m  e
E=529.452,715m;  55°15'35"  e  49,20m  até  o  vértice  M-0252,  de  coordenadas
N=7.532.876,229m e E=529.493,146m; 82°50'44" e 38,18m até o vértice M-0253, de
coordenadas  N=7.532.880,983m  e  E=529.531,024m;  121°36'25"  e  39,65m  até  o
vértice M-0254, de coordenadas N=7.532.860,203m e E=529.564,792m; 151°23'23" e
47,86m até o vértice M-0255, de coordenadas N=7.532.818,185m e E=529.587,711m;
120°38'50" e 31,95m até o  vértice  M-0256,  de  coordenadas N=7.532.801,899m e
E=529.615,197m;  81°49'23"  e  37,83m  até  o  vértice  M-0257,  de  coordenadas
N=7.532.807,279m e E=529.652,638m; 60°03'06" e 45,99m até o vértice M-0258, de
coordenadas  N=7.532.830,239m  e  E=529.692,489m;  107°48'21"  e  53,11m  até  o
vértice M-0259, de coordenadas N=7.532.813,997m e E=529.743,059m; 144°39'28" e
30,97m  até  o  vértice  M-0260,  de  coordenadas  N=7.532.788,733m  e
E=529.760,976m;  139°22'04"  e  35,55m  até  o  vértice  M-0261,  de  coordenadas
N=7.532.761,754m e E=529.784,125m; 184°05'16" e 41,31m até o vértice M-0262, de
coordenadas  N=7.532.720,551m  e  E=529.781,181m;  115°55'31"  e  23,84m  até  o
vértice M-0263, de coordenadas N=7.532.710,130m e E=529.802,619m; 87°22'49" e
55,73m  até  o  vértice  M-0264,  de  coordenadas  N=7.532.712,677m  e
E=529.858,295m;  76°54'02"  e  55,33m  até  o  vértice  M-0265,  de  coordenadas
N=7.532.725,218m e E=529.912,189m; 117°17'07" e 24,99m até o vértice M-0266, de
coordenadas  N=7.532.713,764m  e  E=529.934,395m;  63°20'40"  e  54,88m  até  o
vértice M-0267, de coordenadas N=7.532.738,384m e E=529.983,442m; 40°13'36" e
64,15m  até  o  vértice  M-0268,  de  coordenadas  N=7.532.787,361m  e
E=530.024,870m;  87°51'47"  e  37,43m  até  o  vértice  M-0269,  de  coordenadas
N=7.532.788,757m e E=530.062,277m; 85°56'48" e 59,62m até o vértice M-0270, de
coordenadas  N=7.532.792,971m  e  E=530.121,749m;  76°51'13"  e  55,28m  até  o
vértice M-0271, de coordenadas N=7.532.805,544m e E=530.175,584m; 135°24'08" e
19,22m  até  o  vértice  M-0272,  de  coordenadas  N=7.532.791,857m  e
E=530.189,081m;  113°30'41"  e  79,73m  até  o  vértice  M-0273,  de  coordenadas
N=7.532.760,051m e E=530.262,190m; 84°48'28" e 90,67m até o vértice M-0274, de
coordenadas  N=7.532.768,256m  e  E=530.352,488m;  38°27'52"  e  82,68m  até  o
vértice M-0275, de coordenadas N=7.532.832,994m e E=530.403,917m; 347°55'25" e
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223,43m  até  o  vértice  M-0276,  de  coordenadas  N=7.533.051,479m  e
E=530.357,171m;  347°27'28"  e  172,55m  até  o  vértice  M-0277,  de  coordenadas
N=7.533.219,915m e E=530.319,700m; 38°01'19" e 91,19m até o vértice M-0278, de
coordenadas  N=7.533.291,754m  e  E=530.375,871m;  326°16'37"  e  112,47m  até  o
vértice M-0279, de coordenadas N=7.533.385,300m e E=530.313,430m; 282°05'37" e
142,36m  até  o  vértice  M-0280,  de  coordenadas  N=7.533.415,125m  e
E=530.174,232m;  327°43'46"  e  120,59m  até  o  vértice  M-0281,  de  coordenadas
N=7.533.517,086m e E=530.109,848m; 309°12'33" e 123,56m até o vértice M-0282,
de coordenadas N=7.533.595,198m e E=530.014,105m; 215°15'45" e 24,96m até o
vértice M-0283, de coordenadas N=7.533.574,815m e E=529.999,693m; 269°31'46" e
78,53m  até  o  vértice  M-0284,  de  coordenadas  N=7.533.574,170m  e
E=529.921,161m;  296°17'29"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0285,  de  coordenadas
N=7.533.592,979m e E=529.883,089m; 247°20'43" e 147,92m até o vértice M-0286,
de coordenadas N=7.533.536,005m e E=529.746,584m; 244°48'18" e 115,40m até o
vértice M-0287, de coordenadas N=7.533.486,881m e E=529.642,167m; 240°41'52" e
53,83m  até  o  vértice  M-0288,  de  coordenadas  N=7.533.460,534m  e
E=529.595,222m;  257°55'38"  e  76,15m  até  o  vértice  M-0289,  de  coordenadas
N=7.533.444,606m e E=529.520,752m; 276°51'08" e 235,65m até o vértice M-0290,
de coordenadas N=7.533.472,721m e E=529.286,788m; 180°24'23" e 61,40m até o
vértice M-0291, de coordenadas N=7.533.411,320m e E=529.286,352m; 266°03'30" e
97,25m  até  o  vértice  M-0292,  de  coordenadas  N=7.533.404,635m  e
E=529.189,329m;  243°04'26"  e  125,24m  até  o  vértice  M-0293,  de  coordenadas
N=7.533.347,922m e E=529.077,669m; 248°14'54" e 64,24m até o vértice M-0294, de
coordenadas  N=7.533.324,117m  e  E=529.018,007m;  264°25'56"  e  84,17m  até  o
vértice M-0295, de coordenadas N=7.533.315,951m e E=528.934,236m; 3°58'07" e
125,72m  até  o  vértice  M-0296,  de  coordenadas  N=7.533.441,367m  e
E=528.942,937m;  30°05'13"  e  187,73m  até  o  vértice  M-0297,  de  coordenadas
N=7.533.603,806m e E=529.037,050m; 80°47'51" e 117,01m até o vértice M-0298, de
coordenadas  N=7.533.622,518m  e  E=529.152,550m;  358°09'22"  e  96,80m  até  o
vértice M-0299, de coordenadas N=7.533.719,268m e E=529.149,435m; 39°06'13" e
192,99m  até  o  vértice  M-0300,  de  coordenadas  N=7.533.869,026m  e
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E=529.271,157m;  42°15'22"  e  185,58m  até  o  vértice  M-0301,  de  coordenadas
N=7.534.006,380m e E=529.395,947m; 72°37'15" e 115,66m até o vértice M-0302, de
coordenadas  N=7.534.040,928m  e  E=529.506,330m;  78°34'43"  e  274,48m  até  o
vértice M-0303, de coordenadas N=7.534.095,282m e E=529.775,376m; 66°20'16" e
227,72m  até  o  vértice  M-0304,  de  coordenadas  N=7.534.186,676m  e
E=529.983,952m;  72°45'41"  e  128,49m  até  o  vértice  M-0305,  de  coordenadas
N=7.534.224,755m e E=530.106,669m; 32°25'25" e 135,17m até o vértice M-0306, de
coordenadas  N=7.534.338,853m  e  E=530.179,144m;  336°32'19"  e  78,12m  até  o
vértice M-0307, de coordenadas N=7.534.410,514m e E=530.148,042m; 265°50'32" e
188,70m  até  o  vértice  M-0308,  de  coordenadas  N=7.534.396,833m  e
E=529.959,836m;  247°21'18"  e  96,19m  até  o  vértice  M-0309,  de  coordenadas
N=7.534.359,798m e E=529.871,063m; 272°14'11" e 101,43m até o vértice M-0310,
de coordenadas N=7.534.363,756m e E=529.769,712m; 320°59'54" e 316,13m até o
vértice M-0311, de coordenadas N=7.534.609,428m e E=529.570,758m; 7°30'48" e
208,62m  até  o  vértice  M-0312,  de  coordenadas  N=7.534.816,258m  e
E=529.598,037m;  75°59'33"  e  144,77m  até  o  vértice  M-0313,  de  coordenadas
N=7.534.851,301m e E=529.738,506m; 328°50'22" e 196,07m até o vértice M-0314,
de coordenadas N=7.535.019,081m e E=529.637,052m; 60°14'24" e 125,80m até o
vértice M-0315, de coordenadas N=7.535.081,524m e E=529.746,260m; 131°38'35" e
93,99m  até  o  vértice  M-0316,  de  coordenadas  N=7.535.019,070m  e
E=529.816,497m;  163°54'29"  e  211,17m  até  o  vértice  M-0317,  de  coordenadas
N=7.534.816,171m e E=529.875,029m; 119°43'37" e 157,24m até o vértice M-0318,
de coordenadas N=7.534.738,203m e E=530.011,572m; 57°59'06" e 110,32m até o
vértice M-0319, de coordenadas N=7.534.796,689m e E=530.105,115m; 112°09'44" e
113,81m  até  o  vértice  M-0320,  de  coordenadas  N=7.534.753,758m  e
E=530.210,513m;  35°57'30"  e  53,12m  até  o  vértice  M-0321,  de  coordenadas
N=7.534.796,756m e E=530.241,705m; 349°44'42" e 178,35m até o vértice M-0322,
de coordenadas N=7.534.972,253m e E=530.209,954m; 13°20'17" e 121,10m até o
vértice M-0323, de coordenadas N=7.535.090,082m e E=530.237,891m; 83°23'26" e
79,85m  até  o  vértice  M-0324,  de  coordenadas  N=7.535.099,273m  e
E=530.317,207m;  4°29'29"  e  228,74m  até  o  vértice  M-0325,  de  coordenadas
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N=7.535.327,315m e E=530.335,120m; 44°20'22" e 224,91m até o vértice M-0326, de
coordenadas  N=7.535.488,170m  e E=530.492,308m;  317°28'25"  e  148,47m  até  o
vértice M-0327, de coordenadas N=7.535.597,589m e E=530.391,952m; 316°17'22" e
113,23m  até  o  vértice  M-0328,  de  coordenadas  N=7.535.679,437m  e
E=530.313,706m;  270°26'40"  e  38,87m  até  o  vértice  M-0329,  de  coordenadas
N=7.535.679,739m e E=530.274,842m; 322°03'03" e 144,66m até o vértice M-0330,
de coordenadas N=7.535.793,809m e E=530.185,883m; 347°14'48" e 36,22m até o
vértice M-0331, de coordenadas N=7.535.829,140m e E=530.177,887m; 292°04'26" e
119,75m  até  o  vértice  M-0332,  de  coordenadas  N=7.535.874,142m  e
E=530.066,913m;  323°11'00"  e  81,96m  até  o  vértice  M-0333,  de  coordenadas
N=7.535.939,757m e E=530.017,798m; 308°30'04" e 112,63m até o vértice M-0334,
de coordenadas N=7.536.009,872m e E=529.929,654m; 19°15'24" e 82,61m até o
vértice M-0335, de coordenadas N=7.536.087,857m e E=529.956,897m; 301°14'02" e
150,55m  até  o  vértice  M-0336,  de  coordenadas  N=7.536.165,920m  e
E=529.828,171m;  16°13'30"  e  186,89m  até  o  vértice  M-0337,  de  coordenadas
N=7.536.345,366m e E=529.880,390m; 20°03'17" e 228,11m até o vértice M-0338, de
coordenadas  N=7.536.559,646m  e  E=529.958,614m;  10°21'12"  e  111,93m  até  o
vértice M-0339, de coordenadas N=7.536.669,749m e E=529.978,729m; 291°32'44" e
60,88m  até  o  vértice  M-0340,  de  coordenadas  N=7.536.692,108m  e
E=529.922,098m;  261°11'21"  e  219,40m  até  o  vértice  M-0341,  de  coordenadas
N=7.536.658,502m e E=529.705,285m; 291°10'35" e 46,59m até o vértice M-0342, de
coordenadas  N=7.536.675,332m  e  E=529.661,841m;  353°05'52"  e  97,56m  até  o
vértice M-0343, de coordenadas N=7.536.772,184m e E=529.650,116m; 54°01'33" e
67,73m até o vértice M-0344, de coordenadas N=7.536.811,972m e E=529.704,932m;
55°29'22"  e  46,10m  até  o  vértice  M-0345,  de  coordenadas  N=7.536.838,092m  e
E=529.742,921m;  91°04'37"  e  65,74m  até  o  vértice  M-0346,  de  coordenadas
N=7.536.836,857m e E=529.808,646m; 49°23'12" e 179,85m até o vértice M-0347, de
coordenadas  N=7.536.953,927m  e  E=529.945,170m;  76°40'02"  e  45,91m  até  o
vértice M-0142, de coordenadas N=7.536.964,513m e E=529.989,838m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

III - gleba 3: a descrição com área de 491,8235 Ha e perímetro de 16.732,981 m,
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tem início no vértice M-0348, de coordenadas N=7.538.386,978m e E=523.666,770m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 129°55'06" e 150,49 m até o
vértice M-0349, de coordenadas N=7.538.290,409m e E=523.782,191m; 129°55'06" e
150,49m  até  o  vértice  M-0349,  de  coordenadas  N=7.538.290,409m  e
E=523.782,191m;  106°31'42"  e  130,63m  até  o  vértice  M-0350,  de  coordenadas
N=7.538.253,247m e E=523.907,421m; 84°32'11" e 195,65m até o vértice M-0351, de
coordenadas  N=7.538.271,875m  e E=524.102,180m;  168°24'12"  e  274,58m  até  o
vértice M-0352, de coordenadas N=7.538.002,902m e E=524.157,375m; 117°29'17" e
46,67m  até  o  vértice  M-0353,  de  coordenadas  N=7.537.981,360m  e
E=524.198,780m;  90°35'38"  e  59,24m  até  o  vértice  M-0354,  de  coordenadas
N=7.537.980,745m e E=524.258,021m; 132°59'14" e 65,22m até o vértice M-0355, de
coordenadas  N=7.537.936,279m  e  E=524.305,727m;  81°17'20"  e  55,34m  até  o
vértice M-0356, de coordenadas N=7.537.944,660m e E=524.360,427m; 77°35'03" e
70,78m  até  o  vértice  M-0357,  de  coordenadas  N=7.537.959,879m  e
E=524.429,556m;  136°03'46"  e  84,85m  até  o  vértice  M-0358,  de  coordenadas
N=7.537.898,780m e E=524.488,430m; 85°00'04" e 72,94m até o vértice M-0359, de
coordenadas  N=7.537.905,136m  e  E=524.561,092m;  55°52'26"  e  115,92m  até  o
vértice M-0360, de coordenadas N=7.537.970,170m e E=524.657,053m; 82°56'33" e
65,63m  até  o  vértice  M-0361,  de  coordenadas  N=7.537.978,234m  e
E=524.722,187m;  73°00'47"  e  32,98m  até  o  vértice  M-0362,  de  coordenadas
N=7.537.987,869m e E=524.753,729m; 99°08'19" e 68,07m até o vértice M-0363, de
coordenadas  N=7.537.977,059m  e  E=524.820,932m;  88°40'30"  e  62,47m  até  o
vértice M-0364, de coordenadas N=7.537.978,503m e E=524.883,387m; 59°55'23" e
25,16m até o vértice M-0365, de coordenadas N=7.537.991,115m e E=524.905,164m;
16°14'01"  e  39,26m  até  o  vértice  M-0366,  de  coordenadas  N=7.538.028,808m  e
E=524.916,138m;  76°06'33"  e  46,00m  até  o  vértice  M-0367,  de  coordenadas
N=7.538.039,850m e E=524.960,789m; 129°39'43" e 28,59m até o vértice M-0368, de
coordenadas  N=7.538.021,602m  e  E=524.982,799m;  158°25'35"  e  45,71m  até  o
vértice M-0369, de coordenadas N=7.537.979,090m e E=524.999,608m; 98°58'20" e
47,12m  até  o  vértice  M-0370,  de  coordenadas  N=7.537.971,742m  e
E=525.046,150m;  34°40'43"  e  69,18m  até  o  vértice  M-0371,  de  coordenadas
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N=7.538.028,630m e E=525.085,510m; 85°16'18" e 46,57m até o vértice M-0372, de
coordenadas  N=7.538.032,469m  e E=525.131,924m;  156°34'24"  e  145,08m  até  o
vértice M-0373, de coordenadas N=7.537.899,347m e E=525.189,605m; 74°14'52" e
129,72m  até  o  vértice  M-0374,  de  coordenadas  N=7.537.934,562m  e
E=525.314,449m;  72°14'11"  e  141,53m  até  o  vértice  M-0375,  de  coordenadas
N=7.537.977,741m e E=525.449,231m; 132°14'26" e 31,26m até o vértice M-0376, de
coordenadas  N=7.537.956,729m  e E=525.472,371m;  170°47'44"  e  175,48m  até  o
vértice M-0377, de coordenadas N=7.537.783,505m e E=525.500,441m; 71°12'48" e
170,92m  até  o  vértice  M-0378,  de  coordenadas  N=7.537.838,548m  e
E=525.662,253m;  104°51'00"  e  34,02m  até  o  vértice  M-0379,  de  coordenadas
N=7.537.829,828m e E=525.695,141m; 25°30'50" e 180,42m até o vértice M-0380, de
coordenadas  N=7.537.992,658m  e  E=525.772,855m;  78°57'01"  e  40,11m  até  o
vértice M-0381, de coordenadas N=7.538.000,345m e E=525.812,220m; 122°22'14" e
50,48m  até  o  vértice  M-0382,  de  coordenadas  N=7.537.973,318m  e
E=525.854,856m;  67°17'24"  e  216,62m  até  o  vértice  M-0383,  de  coordenadas
N=7.538.056,950m e E=526.054,684m; 73°14'27" e 40,38m até o vértice M-0384, de
coordenadas  N=7.538.068,593m  e  E=526.093,350m;  25°15'23"  e  41,63m  até  o
vértice M-0385, de coordenadas N=7.538.106,244m e E=526.111,112m; 92°38'15" e
44,55m  até  o  vértice  M-0386,  de  coordenadas  N=7.538.104,194m  e
E=526.155,614m;  103°41'54"  e  80,98m  até  o  vértice  M-0387,  de  coordenadas
N=7.538.085,018m e E=526.234,290m; 75°11'24" e 76,77m até o vértice M-0388, de
coordenadas  N=7.538.104,641m  e  E=526.308,509m;  167°01'04"  e  56,13m  até  o
vértice M-0389, de coordenadas N=7.538.049,945m e E=526.321,119m; 207°24'39" e
143,15m  até  o  vértice  M-0390,  de  coordenadas  N=7.537.922,869m  e
E=526.255,218m;  231°36'23"  e  65,38m  até  o  vértice  M-0391,  de  coordenadas
N=7.537.882,264m e E=526.203,976m; 221°09'36" e 59,41m até o vértice M-0392, de
coordenadas  N=7.537.837,537m  e  E=526.164,875m;  191°30'06"  e  73,40m  até  o
vértice M-0393, de coordenadas N=7.537.765,606m e E=526.150,239m; 263°20'45" e
52,17m  até  o  vértice  M-0394,  de  coordenadas  N=7.537.759,560m  e
E=526.098,421m;  232°55'25"  e  54,40m  até  o  vértice  M-0395,  de  coordenadas
N=7.537.726,766m e E=526.055,022m; 190°02'42" e 55,46m até o vértice M-0396, de
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coordenadas  N=7.537.672,157m  e  E=526.045,348m;  103°38'21"  e  56,66m  até  o
vértice M-0397, de coordenadas N=7.537.658,797m e E=526.100,406m; 104°00'00" e
77,82m  até  o  vértice  M-0398,  de  coordenadas  N=7.537.639,971m  e
E=526.175,913m;  171°21'26"  e  97,38m  até  o  vértice  M-0399,  de  coordenadas
N=7.537.543,702m e E=526.190,545m; 247°01'46" e 183,36m até o vértice M-0400,
de coordenadas N=7.537.472,144m e E=526.021,722m; 275°53'29" e 48,07m até o
vértice M-0401, de coordenadas N=7.537.477,078m e E=525.973,904m; 298°25'00" e
86,07m  até  o  vértice  M-0402,  de  coordenadas  N=7.537.518,036m  e
E=525.898,206m;  265°04'35"  e  34,33m  até  o  vértice  M-0403,  de  coordenadas
N=7.537.515,089m e E=525.863,998m; 173°53'50" e 66,52m até o vértice M-0404, de
coordenadas  N=7.537.448,949m  e  E=525.871,070m;  209°02'15"  e  44,88m  até  o
vértice M-0405, de coordenadas N=7.537.409,713m e E=525.849,287m; 139°00'17" e
71,02m até o vértice M-0406, de coordenadas N=7.537.356,111m e E=525.895,875m;
143°17'55" e 73,98m até o  vértice  M-0407,  de  coordenadas N=7.537.296,794m e
E=525.940,091m;  194°30'46"  e  63,24m  até  o  vértice  M-0408,  de  coordenadas
N=7.537.235,571m e E=525.924,242m; 128°03'02" e 50,47m até o vértice M-0409, de
coordenadas  N=7.537.204,463m  e  E=525.963,987m;  122°40'32"  e  76,12m  até  o
vértice M-0410, de coordenadas N=7.537.163,368m e E=526.028,058m; 103°44'12" e
50,92m até o vértice M-0411, de coordenadas N=7.537.151,277m e E=526.077,521m;
123°41'56"  e  56,17m até  o  vértice  M-0412,  de  coordenadas  N=7.537.120,110m e
E=526.124,255m;  99°34'20"  e  30,14m  até  o  vértice  M-0413,  de  coordenadas
N=7.537.115,098m e E=526.153,980m; 91°15'10" e 39,02m até o vértice M-0414, de
coordenadas  N=7.537.114,244m  e  E=526.192,992m;  131°08'04"  e  52,13m  até  o
vértice M-0415, de coordenadas N=7.537.079,951m e E=526.232,256m; 92°09'29" e
37,20m  até  o  vértice  M-0416,  de  coordenadas  N=7.537.078,550m  e
E=526.269,433m;  117°23'46"  e  55,24m  até  o  vértice  M-0417,  de  coordenadas
N=7.537.053,132m e E=526.318,477m; 70°25'48" e 35,86m até o vértice M-0418, de
coordenadas  N=7.537.065,145m  e  E=526.352,266m;  50°45'12"  e  48,51m  até  o
vértice M-0419, de coordenadas N=7.537.095,837m e E=526.389,836m; 64°30'40" e
47,85m até o vértice M-0420, de coordenadas N=7.537.116,428m e E=526.433,028m;
79°28'02"  e  39,84m  até  o  vértice  M-0421,  de  coordenadas  N=7.537.123,711m  e
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E=526.472,200m;  40°19'01"  e  48,99m  até  o  vértice  M-0422,  de  coordenadas
N=7.537.161,066m e E=526.503,899m; 84°06'26" e 64,35m até o vértice M-0423, de
coordenadas  N=7.537.167,673m  e  E=526.567,911m;  56°05'27"  e  81,38m  até  o
vértice M-0424, de coordenadas N=7.537.213,074m e E=526.635,451m; 117°54'29" e
53,26m  até  o  vértice  M-0425,  de  coordenadas  N=7.537.188,145m  e
E=526.682,518m;  205°21'34"  e  29,18m  até  o  vértice  M-0426,  de  coordenadas
N=7.537.161,780m e E=526.670,022m; 209°25'05" e 93,70m até o vértice M-0427, de
coordenadas  N=7.537.080,161m  e  E=526.623,998m;  118°56'19"  e  54,47m  até  o
vértice M-0428, de coordenadas N=7.537.053,802m e E=526.671,671m; 150°11'28" e
57,08m  até  o  vértice  M-0429,  de  coordenadas  N=7.537.004,272m  e
E=526.700,047m;  139°46'55"  e  24,84m  até  o  vértice  M-0430,  de  coordenadas
N=7.536.985,304m e E=526.716,087m; 163°34'24" e 45,32m até o vértice M-0431, de
coordenadas  N=7.536.941,834m  e E=526.728,903m;  101°20'15"  e  204,64m  até  o
vértice M-0432, de coordenadas N=7.536.901,605m e E=526.929,545m; 0°10'49" e
154,28m  até  o  vértice  M-0433,  de  coordenadas  N=7.537.055,885m  e
E=526.930,031m;  10°02'56"  e  23,96m  até  o  vértice  M-0434,  de  coordenadas
N=7.537.079,474m e E=526.934,211m; 95°52'19" e 42,06m até o vértice M-0435, de
coordenadas  N=7.537.075,171m  e  E=526.976,050m;  67°13'19"  e  84,66m  até  o
vértice M-0436, de coordenadas N=7.537.107,948m e E=527.054,107m; 178°58'25" e
102,34m  até  o  vértice  M-0437,  de  coordenadas  N=7.537.005,625m  e
E=527.055,941m;  156°44'07"  e  69,26m  até  o  vértice  M-0438,  de  coordenadas
N=7.536.941,995m e E=527.083,297m; 169°19'16" e 133,20m até o vértice M-0439,
de coordenadas N=7.536.811,097m e E=527.107,980m; 198°14'56" e 42,27m até o
vértice M-0440, de coordenadas N=7.536.770,954m e E=527.094,744m; 238°12'22" e
139,32m  até  o  vértice  M-0441,  de  coordenadas  N=7.536.697,552m  e
E=526.976,330m;  304°48'08"  e  37,78m  até  o  vértice  M-0442,  de  coordenadas
N=7.536.719,117m e E=526.945,305m; 277°25'29" e 32,98m até o vértice M-0443, de
coordenadas  N=7.536.723,378m  e  E=526.912,603m;  279°27'05"  e  79,96m  até  o
vértice M-0444, de coordenadas N=7.536.736,508m e E=526.833,731m; 338°13'12" e
44,15m  até  o  vértice  M-0445,  de  coordenadas  N=7.536.777,502m  e
E=526.817,351m;  266°33'42"  e  48,04m  até  o  vértice  M-0446,  de  coordenadas
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N=7.536.774,621m e E=526.769,402m; 250°08'19" e 69,34m até o vértice M-0447, de
coordenadas  N=7.536.751,062m  e E=526.704,184m;  329°28'32"  e  193,99m  até  o
vértice M-0448, de coordenadas N=7.536.918,170m e E=526.605,654m; 247°33'34" e
71,87m  até  o  vértice  M-0449,  de  coordenadas  N=7.536.890,735m  e
E=526.539,225m;  210°12'06"  e  118,77m  até  o  vértice  M-0450,  de  coordenadas
N=7.536.788,087m e E=526.479,479m; 241°14'31" e 29,07m até o vértice M-0451, de
coordenadas  N=7.536.774,102m  e  E=526.453,995m;  327°02'55"  e  74,83m  até  o
vértice M-0452, de coordenadas N=7.536.836,891m e E=526.413,295m; 314°49'46" e
122,17m  até  o  vértice  M-0453,  de  coordenadas  N=7.536.923,018m  e
E=526.326,654m;  275°55'02"  e  44,22m  até  o  vértice  M-0454,  de  coordenadas
N=7.536.927,576m e E=526.282,673m; 327°24'36" e 70,76m até o vértice M-0455, de
coordenadas  N=7.536.987,195m  e  E=526.244,560m;  316°20'34"  e  66,75m  até  o
vértice M-0456, de coordenadas N=7.537.035,488m e E=526.198,479m; 278°04'06" e
47,59m  até  o  vértice  M-0457,  de  coordenadas  N=7.537.042,167m  e
E=526.151,365m;  296°37'05"  e  229,40m  até  o  vértice  M-0458,  de  coordenadas
N=7.537.144,946m e E=525.946,281m; 262°26'39" e 65,74m até o vértice M-0459, de
coordenadas  N=7.537.136,301m  e  E=525.881,107m;  264°24'05"  e  110,44m  até  o
vértice M-0460, de coordenadas N=7.537.125,527m e E=525.771,197m; 267°23'57" e
103,17m  até  o  vértice  M-0461,  de  coordenadas  N=7.537.120,846m  e
E=525.668,133m;  200°48'49"  e  88,11m  até  o  vértice  M-0462,  de  coordenadas
N=7.537.038,481m e E=525.636,824m; 281°01'50" e 119,18m até o vértice M-0463,
de coordenadas N=7.537.061,284m e E=525.519,849m; 246°34'32" e 122,15m até o
vértice M-0464, de coordenadas N=7.537.012,723m e E=525.407,764m; 274°03'34" e
95,73m  até  o  vértice  M-0465,  de  coordenadas  N=7.537.019,500m  e
E=525.312,278m;  266°20'39"  e  136,38m  até  o  vértice  M-0466,  de  coordenadas
N=7.537.010,804m e E=525.176,173m; 152°56'41" e 121,97m até o vértice M-0467,
de coordenadas N=7.536.902,183m e E=525.231,651m; 197°42'52" e 75,92m até o
vértice M-0468, de coordenadas N=7.536.829,860m e E=525.208,549m; 142°48'12" e
53,06m  até  o  vértice  M-0469,  de  coordenadas  N=7.536.787,598m  e
E=525.240,624m;  122°27'41"  e  53,67m  até  o  vértice  M-0470,  de  coordenadas
N=7.536.758,790m e E=525.285,910m; 121°27'49" e 104,66m até o vértice M-0471,
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de coordenadas N=7.536.704,161m e E=525.375,185m; 162°14'39" e 66,91m até o
vértice M-0472, de coordenadas N=7.536.640,436m e E=525.395,590m; 235°21'24" e
192,98m  até  o  vértice  M-0473,  de  coordenadas  N=7.536.530,734m  e
E=525.236,825m;  229°13'15"  e  252,97m  até  o  vértice  M-0474,  de  coordenadas
N=7.536.365,510m e E=525.045,270m; 100°24'34" e 78,57m até o vértice M-0475, de
coordenadas  N=7.536.351,315m  e  E=525.122,543m;  92°13'23"  e  96,63m  até  o
vértice M-0476, de coordenadas N=7.536.347,566m e E=525.219,102m; 171°31'26" e
62,01m  até  o  vértice  M-0477,  de  coordenadas  N=7.536.286,235m  e
E=525.228,242m;  139°15'38"  e  134,31m  até  o  vértice  M-0478,  de  coordenadas
N=7.536.184,467m e E=525.315,898m; 137°44'55" e 66,29m até o vértice M-0479, de
coordenadas  N=7.536.135,400m  e E=525.360,470m;  236°37'04"  e  108,28m  até  o
vértice M-0480, de coordenadas N=7.536.075,822m e E=525.270,054m; 257°22'56" e
70,68m  até  o  vértice  M-0481,  de  coordenadas  N=7.536.060,382m  e
E=525.201,079m;  160°55'43"  e  58,06m  até  o  vértice  M-0482,  de  coordenadas
N=7.536.005,512m e E=525.220,049m; 197°42'04" e 148,49m até o vértice M-0483,
de coordenadas N=7.535.864,049m e E=525.174,899m; 246°44'14" e 179,00m até o
vértice M-0484, de coordenadas N=7.535.793,352m e E=525.010,449m; 249°58'18" e
139,02m  até  o  vértice  M-0485,  de  coordenadas  N=7.535.745,740m  e
E=524.879,835m;  251°22'54"  e  65,43m  até  o  vértice  M-0486,  de  coordenadas
N=7.535.724,850m e E=524.817,828m; 305°42'27" e 94,30m até o vértice M-0487, de
coordenadas  N=7.535.779,889m  e  E=524.741,255m;  265°25'19"  e  91,67m  até  o
vértice M-0488, de coordenadas N=7.535.772,572m e E=524.649,878m; 176°41'52" e
109,26m  até  o  vértice  M-0489,  de  coordenadas  N=7.535.663,493m  e
E=524.656,172m;  116°17'39"  e  51,20m  até  o  vértice  M-0490,  de  coordenadas
N=7.535.640,815m e E=524.702,070m; 128°53'41" e 60,63m até o vértice M-0491, de
coordenadas  N=7.535.602,743m  e E=524.749,262m;  179°38'44"  e  147,92m  até  o
vértice M-0492, de coordenadas N=7.535.454,829m e E=524.750,177m; 146°48'18" e
107,42m  até  o  vértice  M-0493,  de  coordenadas  N=7.535.364,939m  e
E=524.808,988m;  233°06'14"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0494,  de  coordenadas
N=7.535.305,091m e E=524.729,266m; 298°56'15" e 87,45m até o vértice M-0495, de
coordenadas  N=7.535.347,404m  e  E=524.652,734m;  313°14'08"  e  115,54m  até  o
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vértice M-0496, de coordenadas N=7.535.426,549m e E=524.568,558m; 319°07'25" e
100,84m  até  o  vértice  M-0497,  de  coordenadas  N=7.535.502,798m  e
E=524.502,563m;  276°05'19"  e  94,78m  até  o  vértice  M-0498,  de  coordenadas
N=7.535.512,851m e E=524.408,322m; 243°44'57" e 116,10m até o vértice M-0499,
de coordenadas N=7.535.461,501m e E=524.304,199m; 203°23'04" e 68,33m até o
vértice M-0500, de coordenadas N=7.535.398,782m e E=524.277,079m; 241°31'19" e
46,45m  até  o  vértice  M-0501,  de  coordenadas  N=7.535.376,632m  e
E=524.236,246m;  275°14'11"  e  88,84m  até  o  vértice  M-0502,  de  coordenadas
N=7.535.384,740m e E=524.147,780m; 307°03'49" e 61,28m até o vértice M-0503, de
coordenadas  N=7.535.421,671m  e  E=524.098,883m;  262°54'07"  e  48,10m  até  o
vértice M-0504, de coordenadas N=7.535.415,728m e E=524.051,155m; 318°06'03" e
66,85m  até  o  vértice  M-0505,  de  coordenadas  N=7.535.465,488m  e
E=524.006,510m;  301°38'28"  e  122,84m  até  o  vértice  M-0506,  de  coordenadas
N=7.535.529,926m e E=523.901,934m; 283°36'34" e 69,47m até o vértice M-0507, de
coordenadas  N=7.535.546,273m  e E=523.834,412m;  221°03'15"  e  104,85m  até  o
vértice M-0508, de coordenadas N=7.535.467,205m e E=523.765,548m; 191°20'53" e
106,73m  até  o  vértice  M-0509,  de  coordenadas  N=7.535.362,559m  e
E=523.744,546m;  232°19'11"  e  97,31m  até  o  vértice  M-0510,  de  coordenadas
N=7.535.303,077m e E=523.667,532m; 359°42'06" e 3.077,04m até o vértice M-0511,
de coordenadas N=7.538.380,075m e E=523.651,509m; 65°39'41" e 16,75m até o
vértice M-0348, de coordenadas N=7.538.386,978m e E=523.666,770m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IV - gleba 4: a descrição com área de 167,1307 Ha e perímetro de 6.528,223 m,
tem início no vértice M-0512, de coordenadas N=7.541.237,848m e E=523.859,522m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 149°58'57" e 142,01 m até o
vértice M-0513, de coordenadas N=7.541.114,886m e E=523.930,564m; 149°58'57" e
142,01m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.541.114,886m  e
E=523.930,564m;  119°43'19"  e  112,16m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas
N=7.541.059,281m e E=524.027,964m; 142°28'39" e 225,20m até o vértice M-0515,
de coordenadas N=7.540.880,670m e E=524.165,130m; 44°51'53" e 108,01m até o
vértice M-0516, de coordenadas N=7.540.957,227m e E=524.241,326m; 58°02'43" e
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108,94m  até  o  vértice  M-0517,  de  coordenadas  N=7.541.014,884m  e
E=524.333,759m;  113°00'23"  e  78,83m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas
N=7.540.984,076m e E=524.406,315m; 154°40'34" e 46,31m até o vértice M-0519, de
coordenadas  N=7.540.942,220m  e E=524.426,122m;  151°53'02"  e  124,18m  até  o
vértice M-0520, de coordenadas N=7.540.832,696m e E=524.484,642m; 220°39'14" e
159,90m  até  o  vértice  M-0521,  de  coordenadas  N=7.540.711,388m  e
E=524.380,471m;  175°47'47"  e  101,82m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas
N=7.540.609,843m e E=524.387,934m; 142°17'26" e 61,41m até o vértice M-0523, de
coordenadas  N=7.540.561,258m  e E=524.425,497m;  196°48'23"  e  122,77m  até  o
vértice M-0524, de coordenadas N=7.540.443,727m e E=524.389,998m; 170°02'28" e
85,94m  até  o  vértice  M-0525,  de  coordenadas  N=7.540.359,086m  e
E=524.404,860m;  88°29'32"  e  163,03m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas
N=7.540.363,376m e E=524.567,830m; 102°45'53" e 292,93m até o vértice M-0527,
de coordenadas N=7.540.298,653m e E=524.853,525m; 94°59'00" e 214,19m até o
vértice M-0528, de coordenadas N=7.540.280,047m e E=525.066,902m; 169°18'09" e
138,71m  até  o  vértice  M-0529,  de  coordenadas  N=7.540.143,746m  e
E=525.092,650m;  150°51'41"  e  121,54m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas
N=7.540.037,589m e E=525.151,830m; 98°50'48" e 172,24m até o vértice M-0531, de
coordenadas  N=7.540.011,101m  e  E=525.322,017m;  169°42'38"  e  155,52m  até  o
vértice M-0532, de coordenadas N=7.539.858,081m e E=525.349,796m; 240°31'47" e
174,40m  até  o  vértice  M-0533,  de  coordenadas  N=7.539.772,282m  e
E=525.197,963m;  281°02'12"  e  173,55m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas
N=7.539.805,506m e E=525.027,622m; 218°21'15" e 95,94m até o vértice M-0535, de
coordenadas  N=7.539.730,271m  e E=524.968,090m;  267°18'59"  e  219,59m  até  o
vértice M-0536, de coordenadas N=7.539.719,989m e E=524.748,738m; 264°18'39" e
213,33m  até  o  vértice  M-0537,  de  coordenadas  N=7.539.698,841m  e
E=524.536,454m;  246°42'20"  e  301,10m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas
N=7.539.579,769m e E=524.259,896m; 247°53'06" e 480,67m até o vértice M-0539,
de coordenadas N=7.539.398,812m e E=523.814,588m; 274°45'45" e 144,25m até o
vértice M-0540, de coordenadas N=7.539.410,789m e E=523.670,832m; 235°11'26" e
29,96m  até  o  vértice  M-0541,  de  coordenadas  N=7.539.393,685m  e
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E=523.646,230m;  359°42'06"  e  1.169,42m  até  o  vértice  M-0542,  de  coordenadas
N=7.540.563,092m e E=523.640,141m; 1°19'35" e 543,16m até o vértice M-0543, de
coordenadas  N=7.541.106,110m  e  E=523.652,715m;  28°22'54"  e  14,94m  até  o
vértice M-0544, de coordenadas N=7.541.119,257m e E=523.659,817m; 59°17'48" e
232,26m  até  o  vértice  M-0512,  de  coordenadas  N=7.541.237,848m  e
E=523.859,522m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

V - gleba 5: a descrição com área de 27,6971 Ha e perímetro de 3.195,069 m, tem
início  no  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 142°07'06" e 63,85 m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.535.097,035m e E=523.836,329m; 142°07'06" e
63,85m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.535.097,035m  e
E=523.836,329m;  150°30'08"  e  57,97m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas
N=7.535.046,579m e E=523.864,873m; 219°43'03" e 73,61m até o vértice M-0516, de
coordenadas  N=7.534.989,958m  e  E=523.817,836m;  217°15'00"  e  71,58m  até  o
vértice M-0517, de coordenadas N=7.534.932,984m e E=523.774,512m; 198°43'09" e
115,10m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas  N=7.534.823,971m  e
E=523.737,572m;  89°54'23"  e  50,26m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas
N=7.534.824,053m e E=523.787,832m; 73°07'39" e 74,58m até o vértice M-0520, de
coordenadas  N=7.534.845,698m  e  E=523.859,199m;  97°07'01"  e  78,85m  até  o
vértice M-0521, de coordenadas N=7.534.835,930m e E=523.937,440m; 101°36'54" e
100,64m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas  N=7.534.815,667m  e
E=524.036,019m;  44°48'37"  e  58,70m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas
N=7.534.857,315m e E=524.077,392m; 52°33'43" e 155,61m até o vértice M-0524, de
coordenadas  N=7.534.951,912m  e  E=524.200,949m;  94°40'08"  e  51,67m  até  o
vértice M-0525, de coordenadas N=7.534.947,706m e E=524.252,452m; 104°58'36" e
92,52m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas  N=7.534.923,797m  e
E=524.341,828m;  168°59'40"  e  45,49m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas
N=7.534.879,142m e E=524.350,513m; 201°25'41" e 112,08m até o vértice M-0528,
de coordenadas N=7.534.774,807m e E=524.309,565m; 250°10'08" e 76,05m até o
vértice M-0529, de coordenadas N=7.534.749,007m e E=524.238,027m; 276°11'23" e
101,86m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas  N=7.534.759,991m  e
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E=524.136,757m;  179°01'44"  e  147,98m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas
N=7.534.612,030m e E=524.139,265m; 142°40'24" e 56,31m até o vértice M-0532, de
coordenadas  N=7.534.567,249m  e  E=524.173,412m;  161°44'38"  e  70,05m  até  o
vértice M-0533, de coordenadas N=7.534.500,724m e E=524.195,356m; 154°05'04" e
98,23m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas  N=7.534.412,368m  e
E=524.238,289m;  222°32'58"  e  52,81m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas
N=7.534.373,461m e E=524.202,576m; 287°57'25" e 158,23m até o vértice M-0536,
de coordenadas N=7.534.422,242m e E=524.052,057m; 318°51'26" e 66,73m até o
vértice M-0537, de coordenadas N=7.534.472,499m e E=524.008,150m; 254°12'01" e
159,63m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas  N=7.534.429,034m  e
E=523.854,546m;  241°57'31"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas
N=7.534.378,489m e E=523.759,650m; 277°14'33" e 88,06m até o vértice M-0540, de
coordenadas  N=7.534.389,591m  e E=523.672,289m;  359°42'06"  e  617,01m  até  o
vértice M-0541, de coordenadas N=7.535.006,590m e E=523.669,076m; 81°08'43" e
6,51m até o vértice M-0542, de coordenadas N=7.535.007,592m e E=523.675,508m;
38°14'08"  e  93,65m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.535.081,152m  e
E=523.733,468m;  43°50'28"  e  91,90m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas
N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

VI - gleba 6: a descrição com área de 10,1263 Ha e perímetro de 4.379,862 m, tem
início  no  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.534.165,122m  e  E=524.954,985m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 93°52'41" e 759,67 m até o
vértice M-0515, de coordenadas N=7.534.113,745m e E=525.712,912m; 93°52'41" e
759,67m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas  N=7.534.113,745m  e
E=525.712,912m;  111°48'04"  e  1.131,59m  até  o  vértice  M-0516,  de  coordenadas
N=7.533.693,491m e E=526.763,566m; 288°36'13" e 77,70m até o vértice M-0517, de
coordenadas  N=7.533.718,278m  e E=526.689,928m;  290°19'17"  e  150,32m  até  o
vértice M-0518, de coordenadas N=7.533.770,483m e E=526.548,961m; 288°01'30" e
114,87m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas  N=7.533.806,029m  e
E=526.439,724m;  285°56'17"  e  143,06m  até  o  vértice  M-0520,  de  coordenadas
N=7.533.845,312m e E=526.302,168m; 292°22'00" e 120,89m até o vértice M-0521,
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de coordenadas N=7.533.891,314m e E=526.190,373m; 296°13'43" e 117,28m até o
vértice M-0522, de coordenadas N=7.533.943,147m e E=526.085,167m; 292°38'50" e
118,66m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas  N=7.533.988,837m  e
E=525.975,659m;  271°51'45"  e  119,66m  até  o  vértice  M-0524,  de  coordenadas
N=7.533.992,726m e E=525.856,067m; 273°03'42" e 112,88m até o vértice M-0525,
de coordenadas N=7.533.998,756m e E=525.743,344m; 291°01'52" e 117,02m até o
vértice M-0526, de coordenadas N=7.534.040,753m e E=525.634,115m; 281°27'35" e
121,70m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas  N=7.534.064,932m  e
E=525.514,841m;  279°57'13"  e  147,24m  até  o  vértice  M-0528,  de  coordenadas
N=7.534.090,383m e E=525.369,818m; 269°26'55" e 109,31m até o vértice M-0529,
de coordenadas N=7.534.089,331m e E=525.260,517m; 263°49'45" e 121,18m até o
vértice M-0530, de coordenadas N=7.534.076,305m e E=525.140,038m; 260°08'55" e
192,30m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas  N=7.534.043,403m  e
E=524.950,572m;  249°23'01"  e  154,78m  até  o  vértice  M-0532,  de  coordenadas
N=7.533.988,904m e E=524.805,706m; 242°59'58" e 112,37m até o vértice M-0533,
de coordenadas N=7.533.937,890m e E=524.705,588m; 47°39'45" e 337,39m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.534.165,122m e E=524.954,985m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

VII - gleba 7: a descrição com área de 124,7880 Ha e perímetro de 9.220,773 m,
tem início no vértice M-0534, de coordenadas N=7.547.819,340m e E=516.929,294m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 164°02'06" e 57,27 m até o
vértice M-0535, de coordenadas N=7.547.764,279m e E=516.945,046m; 164°02'06" e
57,27m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas  N=7.547.764,279m  e
E=516.945,046m;  128°00'44"  e  62,66m  até  o  vértice  M-0536,  de  coordenadas
N=7.547.725,690m e E=516.994,416m; 83°50'16" e 79,88m até o vértice M-0537, de
coordenadas  N=7.547.734,265m  e  E=517.073,839m;  57°42'47"  e  124,42m  até  o
vértice M-0538, de coordenadas N=7.547.800,724m e E=517.179,019m; 74°45'45" e
48,95m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas  N=7.547.813,588m  e
E=517.226,244m;  119°42'54"  e  51,90m  até  o  vértice  M-0540,  de  coordenadas
N=7.547.787,861m e E=517.271,321m; 134°57'45" e 45,51m até o vértice M-0541, de
coordenadas  N=7.547.755,704m  e  E=517.303,520m;  90°00'00"  e  47,22m  até  o



218
____________________________________________________________________________

vértice M-0542, de coordenadas N=7.547.755,704m e E=517.350,744m; 53°42'28" e
90,55m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.547.809,300m  e
E=517.423,727m;  99°51'15"  e  50,11m  até  o  vértice  M-0544,  de  coordenadas
N=7.547.800,724m e E=517.473,098m; 98°47'45" e 154,22m até o vértice M-0545, de
coordenadas  N=7.547.777,142m  e  E=517.625,502m;  70°08'15"  e  107,27m  até  o
vértice M-0546, de coordenadas N=7.547.813,588m e E=517.726,390m; 87°04'07" e
83,83m  até  o  vértice  M-0547,  de  coordenadas  N=7.547.817,875m  e
E=517.810,106m;  134°57'51"  e  39,44m  até  o  vértice  M-0548,  de  coordenadas
N=7.547.790,005m e E=517.838,011m; 171°51'35" e 136,44m até o vértice M-0549,
de coordenadas N=7.547.654,943m e E=517.857,330m; 127°18'50" e 102,56m até o
vértice M-0550, de coordenadas N=7.547.592,772m e E=517.938,900m; 133°24'57" e
112,29m  até  o  vértice  M-0551,  de  coordenadas  N=7.547.515,593m  e
E=518.020,468m;  119°48'53"  e  301,83m  até  o  vértice  M-0552,  de  coordenadas
N=7.547.365,523m e E=518.282,348m; 118°04'59" e 355,22m até o vértice M-0553,
de coordenadas N=7.547.198,304m e E=518.595,744m; 112°38'45" e 183,74m até o
vértice M-0554, de coordenadas N=7.547.127,556m e E=518.765,322m; 110°12'04" e
130,37m  até  o  vértice  M-0555,  de  coordenadas  N=7.547.082,536m  e
E=518.887,675m;  138°19'52"  e  51,66m  até  o  vértice  M-0556,  de  coordenadas
N=7.547.043,946m e E=518.922,020m; 180°00'00" e 124,34m até o vértice M-0557,
de coordenadas N=7.546.919,603m e E=518.922,020m; 93°21'45" e 109,66m até o
vértice M-0558, de coordenadas N=7.546.913,171m e E=519.031,494m; 105°48'00" e
133,85m  até  o  vértice  M-0559,  de  coordenadas  N=7.546.876,726m  e
E=519.160,288m;  38°27'11"  e  79,39m  até  o  vértice  M-0560,  de  coordenadas
N=7.546.938,897m e E=519.209,657m; 56°33'25" e 159,49m até o vértice M-0561, de
coordenadas  N=7.547.026,795m  e  E=519.342,744m;  55°26'27"  e  75,59m  até  o
vértice M-0562, de coordenadas N=7.547.069,673m e E=519.404,994m; 32°02'16" e
182,09m  até  o  vértice  M-0563,  de  coordenadas  N=7.547.224,030m  e
E=519.501,589m;  66°49'39"  e  81,72m  até  o  vértice  M-0564,  de  coordenadas
N=7.547.256,188m e E=519.576,719m; 85°55'11" e 90,38m até o vértice M-0565, de
coordenadas  N=7.547.262,619m  e  E=519.666,873m;  107°13'14"  e  65,17m  até  o
vértice M-0566, de coordenadas N=7.547.243,325m e E=519.729,123m; 163°28'33" e
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120,75m  até  o  vértice  M-0567,  de  coordenadas  N=7.547.127,557m  e
E=519.763,468m;  143°56'18"  e  58,34m  até  o  vértice  M-0568,  de  coordenadas
N=7.547.080,392m e E=519.797,813m; 78°42'14" e 76,61m até o vértice M-0569, de
coordenadas  N=7.547.095,399m  e  E=519.872,943m;  59°12'57"  e  142,42m  até  o
vértice M-0570, de coordenadas N=7.547.168,290m e E=519.995,296m; 85°55'13" e
60,26m  até  o  vértice  M-0571,  de  coordenadas  N=7.547.172,577m  e
E=520.055,399m;  118°02'31"  e  72,96m  até  o  vértice  M-0572,  de  coordenadas
N=7.547.138,276m e E=520.119,796m; 139°08'58" e 37,18m até o vértice M-0573, de
coordenadas  N=7.547.110,149m  e  E=520.144,118m;  251°51'06"  e  52,29m  até  o
vértice M-0574, de coordenadas N=7.547.093,863m e E=520.094,432m; 297°54'16" e
73,58m  até  o  vértice  M-0575,  de  coordenadas  N=7.547.128,299m  e
E=520.029,406m;  265°59'51"  e  56,41m  até  o  vértice  M-0576,  de  coordenadas
N=7.547.124,362m e E=519.973,130m; 239°33'43" e 144,66m até o vértice M-0577,
de coordenadas N=7.547.051,077m e E=519.848,409m; 258°03'43" e 75,62m até o
vértice M-0578, de coordenadas N=7.547.035,434m e E=519.774,423m; 324°46'52" e
54,53m  até  o  vértice  M-0579,  de  coordenadas  N=7.547.079,984m  e
E=519.742,974m;  341°56'49"  e  125,63m  até  o  vértice  M-0580,  de  coordenadas
N=7.547.199,429m e E=519.704,042m; 286°21'23" e 69,95m até o vértice M-0581, de
coordenadas  N=7.547.219,128m  e  E=519.636,921m;  265°05'20"  e  79,69m  até  o
vértice M-0582, de coordenadas N=7.547.212,307m e E=519.557,527m; 248°06'17" e
77,26m  até  o  vértice  M-0583,  de  coordenadas  N=7.547.183,495m  e
E=519.485,840m;  218°51'52"  e  32,67m  até  o  vértice  M-0584,  de  coordenadas
N=7.547.158,056m e E=519.465,339m; 132°13'14" e 25,39m até o vértice M-0585, de
coordenadas  N=7.547.140,996m  e  E=519.484,140m;  205°19'03"  e  91,54m  até  o
vértice M-0586, de coordenadas N=7.547.058,252m e E=519.444,997m; 139°07'06" e
266,71m  até  o  vértice  M-0587,  de  coordenadas  N=7.546.856,600m  e
E=519.619,561m;  205°04'11"  e  215,92m  até  o  vértice  M-0588,  de  coordenadas
N=7.546.661,024m e E=519.528,072m; 268°04'47" e 414,14m até o vértice M-0589,
de coordenadas N=7.546.647,145m e E=519.114,161m; 178°47'47" e 166,96m até o
vértice M-0590, de coordenadas N=7.546.480,222m e E=519.117,668m; 243°25'10" e
116,72m  até  o  vértice  M-0591,  de  coordenadas  N=7.546.427,993m  e
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E=519.013,282m;  276°22'46"  e  181,14m  até  o  vértice  M-0592,  de  coordenadas
N=7.546.448,120m e E=518.833,268m; 319°55'05" e 76,29m até o vértice M-0593, de
coordenadas  N=7.546.506,490m  e E=518.784,148m;  282°20'08"  e  166,44m  até  o
vértice M-0594, de coordenadas N=7.546.542,048m e E=518.621,546m; 256°45'35" e
28,83m  até  o  vértice  M-0595,  de  coordenadas  N=7.546.535,446m  e
E=518.593,486m;  264°25'57"  e  190,04m  até  o  vértice  M-0596,  de  coordenadas
N=7.546.517,009m e E=518.404,346m; 289°38'16" e 60,75m até o vértice M-0597, de
coordenadas  N=7.546.537,427m  e  E=518.347,125m;  306°54'17"  e  99,96m  até  o
vértice M-0598, de coordenadas N=7.546.597,451m e E=518.267,194m; 288°48'22" e
64,27m  até  o  vértice  M-0599,  de  coordenadas  N=7.546.618,171m  e
E=518.206,351m;  341°18'25"  e  103,48m  até  o  vértice  M-0600,  de  coordenadas
N=7.546.716,192m e E=518.173,186m; 66°01'36" e 44,47m até o vértice M-0601, de
coordenadas  N=7.546.734,260m  e E=518.213,819m;  358°34'40"  e  163,40m  até  o
vértice M-0602, de coordenadas N=7.546.897,607m e E=518.209,764m; 333°43'54" e
83,48m  até  o  vértice  M-0603,  de  coordenadas  N=7.546.972,463m  e
E=518.172,819m;  293°52'15"  e  244,93m  até  o  vértice  M-0604,  de  coordenadas
N=7.547.071,579m e E=517.948,841m; 7°31'00" e 79,31m até o vértice M-0605, de
coordenadas  N=7.547.150,212m  e E=517.959,216m;  324°26'12"  e  208,42m  até  o
vértice M-0606, de coordenadas N=7.547.319,753m e E=517.838,000m; 272°14'45" e
326,28m  até  o  vértice  M-0607,  de  coordenadas  N=7.547.332,539m  e
E=517.511,971m;  319°08'22"  e  121,80m  até  o  vértice  M-0608,  de  coordenadas
N=7.547.424,658m e E=517.432,287m; 292°38'50" e 189,78m até o vértice M-0609,
de coordenadas N=7.547.497,735m e E=517.257,138m; 325°20'35" e 76,24m até o
vértice M-0610, de coordenadas N=7.547.560,445m e E=517.213,785m; 259°33'55" e
152,16m  até  o  vértice  M-0611,  de  coordenadas  N=7.547.532,887m  e
E=517.064,143m;  321°42'12"  e  211,73m  até  o  vértice  M-0612,  de  coordenadas
N=7.547.699,057m e E=516.932,925m; 358°16'15" e 120,34m até o vértice M-0534,
de coordenadas N=7.547.819,340m e E=516.929,294m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

VIII - gleba 8: a descrição com área de 38,7912 Ha e perímetro de 4.207,822 m,
tem início no vértice M-0613, de coordenadas N=7.543.565,399m e E=514.626,086m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 120°11'23" e 157,39 m até o
vértice M-0614, de coordenadas N=7.543.486,253m e E=514.762,128m; 120°11'23" e
157,39m  até  o  vértice  M-0614,  de  coordenadas  N=7.543.486,253m  e
E=514.762,128m;  161°09'31"  e  242,28m  até  o  vértice  M-0615,  de  coordenadas
N=7.543.256,951m e E=514.840,373m; 128°19'41" e 119,73m até o vértice M-0616,
de coordenadas N=7.543.182,699m e E=514.934,297m; 188°26'59" e 235,08m até o
vértice M-0617, de coordenadas N=7.542.950,174m e E=514.899,755m; 178°25'50" e
178,17m  até  o  vértice  M-0618,  de  coordenadas  N=7.542.772,071m  e
E=514.904,635m;  197°02'46"  e  254,68m  até  o  vértice  M-0619,  de  coordenadas
N=7.542.528,581m e E=514.829,978m; 270°01'52" e 292,49m até o vértice M-0620,
de coordenadas N=7.542.528,740m e E=514.537,491m; 255°31'48" e 550,70m até o
vértice M-0621, de coordenadas N=7.542.391,137m e E=514.004,262m; 270°30'05" e
226,88m  até  o  vértice  M-0622,  de  coordenadas  N=7.542.393,122m  e
E=513.777,393m;  289°13'19"  e  12,68m  até  o  vértice  M-0623,  de  coordenadas
N=7.542.397,296m e E=513.765,422m; 49°07'16" e 17,80m até o vértice M-0624, de
coordenadas  N=7.542.408,945m  e  E=513.778,881m;  56°20'37"  e  69,63m  até  o
vértice M-0625, de coordenadas N=7.542.447,534m e E=513.836,838m; 51°52'40" e
76,40m  até  o  vértice  M-0626,  de  coordenadas  N=7.542.494,699m  e
E=513.896,941m;  35°34'17"  e  55,35m  até  o  vértice  M-0627,  de  coordenadas
N=7.542.539,720m e E=513.929,139m; 74°45'49" e 48,95m até o vértice M-0628, de
coordenadas  N=7.542.552,583m  e  E=513.976,364m;  80°08'45"  e  50,11m  até  o
vértice M-0629, de coordenadas N=7.542.561,159m e E=514.025,735m; 90°00'00" e
62,25m  até  o  vértice  M-0630,  de  coordenadas  N=7.542.561,159m  e
E=514.087,985m;  92°29'12"  e  49,42m  até  o  vértice  M-0631,  de  coordenadas
N=7.542.559,015m e E=514.137,355m; 108°24'49" e 67,87m até o vértice M-0632, de
coordenadas  N=7.542.537,576m  e  E=514.201,752m;  104°39'30"  e  93,19m  até  o
vértice M-0633, de coordenadas N=7.542.513,994m e E=514.291,907m; 82°39'26" e
67,09m  até  o  vértice  M-0634,  de  coordenadas  N=7.542.522,569m  e
E=514.358,450m;  48°02'55"  e  115,45m  até  o  vértice  M-0635,  de  coordenadas
N=7.542.599,748m e E=514.444,312m; 40°38'13" e 59,33m até o vértice M-0636, de
coordenadas  N=7.542.644,769m  e  E=514.482,950m;  35°15'07"  e  89,26m  até  o
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vértice M-0637, de coordenadas N=7.542.717,660m e E=514.534,468m; 29°36'31" e
91,24m  até  o  vértice  M-0638,  de  coordenadas  N=7.542.796,982m  e
E=514.579,545m;  10°53'56"  e  56,76m  até  o  vértice  M-0639,  de  coordenadas
N=7.542.852,722m e E=514.590,278m; 354°16'57" e 86,18m até o vértice M-0640, de
coordenadas  N=7.542.938,476m  e  E=514.581,692m;  329°23'20"  e  54,80m  até  o
vértice M-0641, de coordenadas N=7.542.985,640m e E=514.553,787m; 255°16'29" e
8,18m até o vértice M-0642, de coordenadas N=7.542.983,562m e E=514.545,880m;
34°45'15"  e 152,06m até o  vértice  M-0643,  de  coordenadas N=7.543.108,491m e
E=514.632,560m;  334°21'13"  e  276,64m  até  o  vértice  M-0644,  de  coordenadas
N=7.543.357,875m e E=514.512,826m; 8°44'20" e 208,16m até o vértice M-0645, de
coordenadas  N=7.543.563,617m  e  E=514.544,453m;  88°44'58"  e  81,65m  até  o
vértice M-0613, de coordenadas N=7.543.565,399m e E=514.626,086m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IX - gleba 9: a descrição com área de 24,7500 Ha e perímetro de 3.668,527 m, tem
início  no  vértice  M-0646,  de  coordenadas  N=7.546.610,218m  e  E=515.628,009m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°20'49" e 14,03 m até o
vértice M-0647, de coordenadas N=7.546.596,774m e E=515.632,031m; 163°20'49" e
14,03m  até  o  vértice  M-0647,  de  coordenadas  N=7.546.596,774m  e
E=515.632,031m;  132°06'10"  e  62,02m  até  o  vértice  M-0648,  de  coordenadas
N=7.546.555,193m e E=515.678,045m; 110°57'40" e 111,36m até o vértice M-0649,
de coordenadas N=7.546.515,354m e E=515.782,038m; 108°06'41" e 89,64m até o
vértice M-0650, de coordenadas N=7.546.487,487m e E=515.867,240m; 143°12'35" e
89,49m  até  o  vértice  M-0651,  de  coordenadas  N=7.546.415,824m  e
E=515.920,832m;  236°06'36"  e  86,71m  até  o  vértice  M-0652,  de  coordenadas
N=7.546.367,477m e E=515.848,857m; 256°32'04" e 211,94m até o vértice M-0653,
de coordenadas N=7.546.318,125m e E=515.642,743m; 239°30'07" e 147,12m até o
vértice M-0654, de coordenadas N=7.546.243,461m e E=515.515,980m; 252°26'38" e
114,11m  até  o  vértice  M-0655,  de  coordenadas  N=7.546.209,043m  e
E=515.407,189m;  286°28'31"  e  116,92m  até  o  vértice  M-0656,  de  coordenadas
N=7.546.242,202m e E=515.295,070m; 280°37'24" e 114,75m até o vértice M-0657,
de coordenadas N=7.546.263,357m e E=515.182,282m; 238°27'49" e 122,38m até o



223
____________________________________________________________________________

vértice M-0658, de coordenadas N=7.546.199,348m e E=515.077,977m; 238°58'56" e
206,87m  até  o  vértice  M-0659,  de  coordenadas  N=7.546.092,748m  e
E=514.900,690m;  178°32'46"  e  176,31m  até  o  vértice  M-0660,  de  coordenadas
N=7.545.916,492m e E=514.905,164m; 159°03'05" e 131,85m até o vértice M-0661,
de coordenadas N=7.545.793,361m e E=514.952,303m; 290°04'19" e 8,35m até o
vértice M-0662, de coordenadas N=7.545.796,227m e E=514.944,459m; 273°18'39" e
79,36m  até  o  vértice  M-0663,  de  coordenadas  N=7.545.800,810m  e
E=514.865,235m;  293°10'21"  e  112,67m  até  o  vértice  M-0664,  de  coordenadas
N=7.545.845,145m e E=514.761,656m; 274°20'38" e 90,07m até o vértice M-0665, de
coordenadas  N=7.545.851,967m  e  E=514.671,846m;  273°15'57"  e  75,25m  até  o
vértice M-0666, de coordenadas N=7.545.856,254m e E=514.596,718m; 305°21'39" e
100,02m  até  o  vértice  M-0667,  de  coordenadas  N=7.545.914,138m  e
E=514.515,149m;  336°50'08"  e  44,29m  até  o  vértice  M-0668,  de  coordenadas
N=7.545.954,860m e E=514.497,725m; 30°17'15" e 70,62m até o vértice M-0669, de
coordenadas  N=7.546.015,840m  e  E=514.533,341m;  56°07'38"  e  62,30m  até  o
vértice M-0670, de coordenadas N=7.546.050,564m e E=514.585,069m; 101°29'30" e
92,93m  até  o  vértice  M-0671,  de  coordenadas  N=7.546.032,049m  e
E=514.676,140m;  83°05'49"  e  71,35m  até  o  vértice  M-0672,  de  coordenadas
N=7.546.040,625m e E=514.746,976m; 79°23'37" e 69,88m até o vértice M-0673, de
coordenadas  N=7.546.053,488m  e  E=514.815,666m;  53°52'34"  e  69,09m  até  o
vértice M-0674, de coordenadas N=7.546.094,221m e E=514.871,476m; 42°40'58" e
110,82m  até  o  vértice  M-0675,  de  coordenadas  N=7.546.175,688m  e
E=514.946,606m;  43°18'01"  e  100,16m  até  o  vértice  M-0676,  de  coordenadas
N=7.546.248,579m e E=515.015,296m; 63°59'56" e 102,70m até o vértice M-0677, de
coordenadas  N=7.546.293,600m  e  E=515.107,597m;  63°27'50"  e  119,96m  até  o
vértice M-0678, de coordenadas N=7.546.347,196m e E=515.214,924m; 66°27'07" e
128,79m  até  o  vértice  M-0679,  de  coordenadas  N=7.546.398,647m  e
E=515.332,985m;  49°50'07"  e  199,43m  até  o  vértice  M-0680,  de  coordenadas
N=7.546.527,279m e E=515.485,390m; 59°49'12" e 164,98m até o vértice M-0646, de
coordenadas N=7.546.610,218m e E=515.628,009m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.
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X - gleba 10: a descrição com área de 30,3802 Ha e perímetro de 5.032,792 m, tem
início  no  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e  E=521.693,218m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  91°50'44" e 64,37 m até o
vértice M-0682, de coordenadas N=7.555.520,795m e E=521.757,560m; 91°50'44" e
64,37m  até  o  vértice  M-0682,  de  coordenadas  N=7.555.520,795m  e
E=521.757,560m;  187°41'40"  e  106,63m  até  o  vértice  M-0683,  de  coordenadas
N=7.555.415,127m e E=521.743,284m; 133°21'38" e 236,12m até o vértice M-0684,
de coordenadas N=7.555.253,011m e E=521.914,954m; 224°57'43" e 109,12m até o
vértice M-0685, de coordenadas N=7.555.175,799m e E=521.837,844m; 286°34'22" e
268,10m  até  o  vértice  M-0686,  de  coordenadas  N=7.555.252,271m  e
E=521.580,876m;  350°22'36"  e  90,05m  até  o  vértice  M-0687,  de  coordenadas
N=7.555.341,053m e E=521.565,823m; 314°20'26" e 186,81m até o vértice M-0688,
de coordenadas N=7.555.471,617m e E=521.432,218m; 224°11'44" e 191,22m até o
vértice M-0689, de coordenadas N=7.555.334,520m e E=521.298,917m; 228°28'42" e
184,14m  até  o  vértice  M-0690,  de  coordenadas  N=7.555.212,451m  e
E=521.161,047m;  192°15'04"  e  48,07m  até  o  vértice  M-0691,  de  coordenadas
N=7.555.165,480m e E=521.150,848m; 162°41'46" e 61,45m até o vértice M-0692, de
coordenadas  N=7.555.106,806m  e E=521.169,127m;  217°22'24"  e  134,99m  até  o
vértice M-0693, de coordenadas N=7.554.999,527m e E=521.087,186m; 143°29'49" e
91,96m  até  o  vértice  M-0694,  de  coordenadas  N=7.554.925,604m  e
E=521.141,892m;  61°38'11"  e  52,08m  até  o  vértice  M-0695,  de  coordenadas
N=7.554.950,347m e E=521.187,722m; 63°41'05" e 93,22m até o vértice M-0696, de
coordenadas  N=7.554.991,672m  e  E=521.271,281m;  142°43'43"  e  94,05m  até  o
vértice M-0697, de coordenadas N=7.554.916,830m e E=521.328,236m; 226°32'23" e
127,98m  até  o  vértice  M-0698,  de  coordenadas  N=7.554.828,796m  e
E=521.235,339m;  241°22'59"  e  113,43m  até  o  vértice  M-0699,  de  coordenadas
N=7.554.774,469m e E=521.135,766m; 239°25'29" e 124,12m até o vértice M-0700,
de coordenadas N=7.554.711,335m e E=521.028,907m; 216°49'47" e 176,95m até o
vértice M-0701, de coordenadas N=7.554.569,701m e E=520.922,837m; 231°54'04" e
26,67m  até  o  vértice  M-0702,  de  coordenadas  N=7.554.553,243m  e
E=520.901,846m;  357°58'18"  e  19,91m  até  o  vértice  M-0703,  de  coordenadas
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N=7.554.573,143m e E=520.901,141m; 313°24'55" e 56,15m até o vértice M-0704, de
coordenadas  N=7.554.611,732m  e  E=520.860,356m;  273°37'43"  e  135,50m  até  o
vértice M-0705, de coordenadas N=7.554.620,308m e E=520.725,124m; 294°52'37" e
66,25m  até  o  vértice  M-0706,  de  coordenadas  N=7.554.648,178m  e
E=520.665,020m;  353°59'01"  e  40,96m  até  o  vértice  M-0707,  de  coordenadas
N=7.554.688,911m e E=520.660,727m; 42°59'26" e 85,00m até o vértice M-0708, de
coordenadas  N=7.554.751,083m  e  E=520.718,684m;  55°15'03"  e  84,78m  até  o
vértice M-0709, de coordenadas N=7.554.799,404m e E=520.788,341m; 20°05'42" e
36,37m  até  o  vértice  M-0710,  de  coordenadas  N=7.554.833,563m  e
E=520.800,838m;  316°39'55"  e  46,96m  até  o  vértice  M-0711,  de  coordenadas
N=7.554.867,722m e E=520.768,610m; 268°47'52" e 156,58m até o vértice M-0712,
de coordenadas N=7.554.864,437m e E=520.612,069m; 335°26'09" e 33,22m até o
vértice M-0713, de coordenadas N=7.554.894,655m e E=520.598,257m; 24°43'44" e
36,16m  até  o  vértice  M-0714,  de  coordenadas  N=7.554.927,500m  e
E=520.613,384m;  48°05'14"  e  95,35m  até  o  vértice  M-0715,  de  coordenadas
N=7.554.991,193m e E=520.684,339m; 59°19'54" e 79,86m até o vértice M-0716, de
coordenadas  N=7.555.031,927m  e  E=520.753,029m;  80°19'26"  e  89,28m  até  o
vértice M-0717, de coordenadas N=7.555.046,933m e E=520.841,037m; 100°09'44" e
85,05m  até  o  vértice  M-0718,  de  coordenadas  N=7.555.031,927m  e
E=520.924,753m;  101°01'39"  e  89,66m  até  o  vértice  M-0719,  de  coordenadas
N=7.555.014,776m e E=521.012,762m; 36°25'06" e 50,62m até o vértice M-0720, de
coordenadas  N=7.555.055,509m  e  E=521.042,813m;  323°48'28"  e  69,07m  até  o
vértice M-0721, de coordenadas N=7.555.111,249m e E=521.002,029m; 8°45'25" e
56,40m  até  o  vértice  M-0722,  de  coordenadas  N=7.555.166,989m  e
E=521.010,615m;  75°20'27"  e  93,19m  até  o  vértice  M-0723,  de  coordenadas
N=7.555.190,572m e E=521.100,770m; 29°36'33" e 91,24m até o vértice M-0724, de
coordenadas  N=7.555.269,893m  e  E=521.145,848m;  28°19'51"  e  94,99m  até  o
vértice M-0725, de coordenadas N=7.555.353,504m e E=521.190,925m; 79°03'34" e
135,55m  até  o  vértice  M-0726,  de  coordenadas  N=7.555.379,230m  e
E=521.324,011m;  33°29'56"  e  151,68m  até  o  vértice  M-0727,  de  coordenadas
N=7.555.505,717m e E=521.407,727m; 74°04'26" e 46,88m até o vértice M-0728, de
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coordenadas  N=7.555.518,580m  e  E=521.452,805m;  120°35'45"  e  66,68m  até  o
vértice M-0729, de coordenadas N=7.555.484,640m e E=521.510,204m; 142°09'18" e
123,18m  até  o  vértice  M-0730,  de  coordenadas  N=7.555.387,368m  e
E=521.585,778m;  108°47'25"  e  51,16m  até  o  vértice  M-0731,  de  coordenadas
N=7.555.370,890m e E=521.634,208m; 9°28'30" e 35,57m até o vértice M-0732, de
coordenadas  N=7.555.405,972m  e  E=521.640,063m;  357°20'31"  e  80,35m  até  o
vértice M-0733, de coordenadas N=7.555.486,234m e E=521.636,337m; 57°13'00" e
67,66m  até  o  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e
E=521.693,218m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XI - gleba 11: a descrição com área de 81,1578 Ha e perímetro de 7.289,743 m, tem
início  no  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e  E=530.723,345m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  96°57'34" e 95,46 m até o
vértice M-0735, de coordenadas N=7.561.037,617m e E=530.818,099m; 96°57'34" e
95,46m  até  o  vértice  M-0735,  de  coordenadas  N=7.561.037,617m  e
E=530.818,099m;  110°47'06"  e  161,23m  até  o  vértice  M-0736,  de  coordenadas
N=7.560.980,404m e E=530.968,833m; 171°36'31" e 66,87m até o vértice M-0737, de
coordenadas  N=7.560.914,249m  e  E=530.978,591m;  229°38'54"  e  55,10m  até  o
vértice M-0738, de coordenadas N=7.560.878,572m e E=530.936,600m; 153°58'52" e
46,10m  até  o  vértice  M-0739,  de  coordenadas  N=7.560.837,143m  e
E=530.956,823m;  186°26'23"  e  83,12m  até  o  vértice  M-0740,  de  coordenadas
N=7.560.754,544m e E=530.947,501m; 115°19'29" e 69,05m até o vértice M-0741, de
coordenadas  N=7.560.725,009m  e  E=531.009,912m;  177°08'56"  e  91,93m  até  o
vértice M-0742, de coordenadas N=7.560.633,190m e E=531.014,485m; 231°49'25" e
48,61m  até  o  vértice  M-0743,  de  coordenadas  N=7.560.603,143m  e
E=530.976,270m;  186°30'17"  e  59,62m  até  o  vértice  M-0744,  de  coordenadas
N=7.560.543,903m e E=530.969,516m; 132°00'31" e 71,60m até o vértice M-0745, de
coordenadas  N=7.560.495,986m  e E=531.022,717m;  157°24'50"  e  101,37m  até  o
vértice M-0746, de coordenadas N=7.560.402,394m e E=531.061,649m; 268°22'42" e
87,96m  até  o  vértice  M-0747,  de  coordenadas  N=7.560.399,905m  e
E=530.973,722m;  278°01'09"  e  165,06m  até  o  vértice  M-0748,  de  coordenadas
N=7.560.422,932m e E=530.810,272m; 182°37'51" e 61,46m até o vértice M-0749, de
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coordenadas  N=7.560.361,539m  e  E=530.807,451m;  106°14'59"  e  80,40m  até  o
vértice M-0750, de coordenadas N=7.560.339,041m e E=530.884,641m; 193°36'48" e
100,01m  até  o  vértice  M-0751,  de  coordenadas  N=7.560.241,841m  e
E=530.861,102m;  152°23'03"  e  103,88m  até  o  vértice  M-0752,  de  coordenadas
N=7.560.149,796m e E=530.909,254m; 89°00'09" e 60,47m até o vértice M-0753, de
coordenadas  N=7.560.150,849m  e  E=530.969,716m;  170°13'18"  e  88,00m  até  o
vértice M-0754, de coordenadas N=7.560.064,130m e E=530.984,661m; 208°49'33" e
43,28m  até  o  vértice  M-0755,  de  coordenadas  N=7.560.026,212m  e
E=530.963,794m;  227°27'54"  e  86,21m  até  o  vértice  M-0756,  de  coordenadas
N=7.559.967,932m e E=530.900,270m; 220°31'11" e 95,49m até o vértice M-0757, de
coordenadas  N=7.559.895,346m  e  E=530.838,233m;  301°35'19"  e  55,67m  até  o
vértice M-0758, de coordenadas N=7.559.924,506m e E=530.790,812m; 311°29'16" e
171,69m  até  o  vértice  M-0759,  de  coordenadas  N=7.560.038,246m  e
E=530.662,198m;  230°43'42"  e  205,13m  até  o  vértice  M-0760,  de  coordenadas
N=7.559.908,398m e E=530.503,395m; 131°59'31" e 106,97m até o vértice M-0761,
de coordenadas N=7.559.836,829m e E=530.582,903m; 254°58'36" e 98,71m até o
vértice M-0762, de coordenadas N=7.559.811,241m e E=530.487,564m; 145°32'46" e
154,63m  até  o  vértice  M-0763,  de  coordenadas  N=7.559.683,738m  e
E=530.575,044m;  95°29'42"  e  145,87m  até  o  vértice  M-0764,  de  coordenadas
N=7.559.669,770m e E=530.720,240m; 117°11'03" e 121,16m até o vértice M-0765,
de coordenadas N=7.559.614,417m e E=530.828,018m; 104°37'22" e 127,31m até o
vértice M-0766, de coordenadas N=7.559.582,277m e E=530.951,205m; 46°45'18" e
62,83m  até  o  vértice  M-0767,  de  coordenadas  N=7.559.625,320m  e
E=530.996,970m;  135°04'13"  e  57,02m  até  o  vértice  M-0768,  de  coordenadas
N=7.559.584,949m e E=531.037,241m; 177°24'10" e 81,91m até o vértice M-0769, de
coordenadas  N=7.559.503,125m  e  E=531.040,953m;  135°11'39"  e  74,34m  até  o
vértice M-0770, de coordenadas N=7.559.450,378m e E=531.093,343m; 132°36'09" e
53,88m  até  o  vértice  M-0771,  de  coordenadas  N=7.559.413,905m  e
E=531.133,004m;  174°11'23"  e  75,65m  até  o  vértice  M-0772,  de  coordenadas
N=7.559.338,645m e E=531.140,662m; 180°48'29" e 97,13m até o vértice M-0773, de
coordenadas  N=7.559.241,524m  e  E=531.139,293m;  154°57'19"  e  89,14m  até  o
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vértice M-0774, de coordenadas N=7.559.160,768m e E=531.177,027m; 192°54'35" e
93,98m  até  o  vértice  M-0775,  de  coordenadas  N=7.559.069,162m  e
E=531.156,030m;  174°23'46"  e  37,40m  até  o  vértice  M-0776,  de  coordenadas
N=7.559.031,937m e E=531.159,683m; 203°29'18" e 125,31m até o vértice M-0777,
de coordenadas N=7.558.917,014m e E=531.109,741m; 242°06'31" e 43,10m até o
vértice M-0778, de coordenadas N=7.558.896,853m e E=531.071,649m; 299°58'02" e
63,81m  até  o  vértice  M-0779,  de  coordenadas  N=7.558.928,726m  e
E=531.016,369m;  328°19'30"  e  105,98m  até  o  vértice  M-0780,  de  coordenadas
N=7.559.018,917m e E=530.960,720m; 13°41'38" e 94,16m até o vértice M-0781, de
coordenadas  N=7.559.110,397m  e  E=530.983,010m;  35°34'19"  e  54,18m  até  o
vértice M-0782, de coordenadas N=7.559.154,468m e E=531.014,529m; 336°09'16" e
152,81m  até  o  vértice  M-0783,  de  coordenadas  N=7.559.294,236m  e
E=530.952,751m;  326°32'32"  e  75,46m  até  o  vértice  M-0784,  de  coordenadas
N=7.559.357,195m e E=530.911,146m; 280°06'44" e 143,43m até o vértice M-0785,
de coordenadas N=7.559.382,379m e E=530.769,940m; 285°27'11" e 146,50m até o
vértice M-0786, de coordenadas N=7.559.421,414m e E=530.628,734m; 292°06'36" e
80,29m  até  o  vértice  M-0787,  de  coordenadas  N=7.559.451,634m  e
E=530.554,349m;  279°16'20"  e  132,85m  até  o  vértice  M-0788,  de  coordenadas
N=7.559.473,040m e E=530.423,230m; 287°45'46" e 140,33m até o vértice M-0789,
de coordenadas N=7.559.515,852m e E=530.289,588m; 297°52'03" e 121,22m até o
vértice M-0790, de coordenadas N=7.559.572,515m e E=530.182,424m; 327°20'53" e
112,16m  até  o  vértice  M-0791,  de  coordenadas  N=7.559.666,954m  e
E=530.121,907m;  358°39'01"  e  107,06m  até  o  vértice  M-0792,  de  coordenadas
N=7.559.773,983m e E=530.119,385m; 37°26'25" e 215,68m até o vértice M-0793, de
coordenadas  N=7.559.945,232m  e  E=530.250,504m;  17°53'59"  e  123,06m  até  o
vértice M-0794, de coordenadas N=7.560.062,336m e E=530.288,327m; 37°25'00" e
141,10m  até  o  vértice  M-0795,  de  coordenadas  N=7.560.174,402m  e
E=530.374,060m;  50°49'41"  e  123,60m  até  o  vértice  M-0796,  de  coordenadas
N=7.560.252,471m e E=530.469,878m; 76°07'33" e 120,78m até o vértice M-0797, de
coordenadas  N=7.560.281,432m  e  E=530.587,130m;  25°40'07"  e  104,78m  até  o
vértice M-0798, de coordenadas N=7.560.375,871m e E=530.632,516m; 41°45'56" e
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124,93m  até  o  vértice  M-0799,  de  coordenadas  N=7.560.469,050m  e
E=530.715,727m;  331°31'37"  e  103,14m  até  o  vértice  M-0800,  de  coordenadas
N=7.560.559,711m e E=530.666,557m; 329°52'03" e 100,46m até o vértice M-0801,
de coordenadas N=7.560.646,594m e E=530.616,126m; 15°21'06" e 80,96m até o
vértice M-0802, de coordenadas N=7.560.724,663m e E=530.637,559m; 293°50'00" e
71,67m  até  o  vértice  M-0803,  de  coordenadas  N=7.560.753,624m  e
E=530.572,000m;  307°45'34"  e  78,14m  até  o  vértice  M-0804,  de  coordenadas
N=7.560.801,473m e E=530.510,223m; 355°54'32" e 59,36m até o vértice M-0805, de
coordenadas  N=7.560.860,684m  e  E=530.505,988m;  78°45'53"  e  113,25m  até  o
vértice M-0806, de coordenadas N=7.560.882,751m e E=530.617,071m; 32°33'35" e
197,47m  até  o  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e
E=530.723,345m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XII - gleba 12: a descrição com área de 0,1107 Ha e perímetro de 466,737 m, tem
início  no  vértice  M-0807,  de  coordenadas  N=7.533.655,268m  e  E=526.859,124m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°48'04" e 232,97 m até o
vértice M-0808, de coordenadas N=7.533.568,745m e E=527.075,435m; 111°48'04" e
232,97m  até  o  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.568,745m  e
E=527.075,435m;  287°41'10"  e  132,45m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas
N=7.533.608,983m e E=526.949,247m; 297°11'02" e 101,31m até o vértice M-0807,
de coordenadas N=7.533.655,268m e E=526.859,124m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIII - gleba 13: a descrição com área de 0,0393 Ha e perímetro de 215,338 m, tem
início  no  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.540,586m  e  E=527.145,833m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°48'04" e 94,90 m até o
vértice M-0809, de coordenadas N=7.533.505,343m e E=527.233,944m; 111°48'04" e
94,90m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas  N=7.533.505,343m  e
E=527.233,944m;  148°07'46"  e  13,97m  até  o  vértice  M-0810,  de  coordenadas
N=7.533.493,481m e E=527.241,319m; 296°15'31" e 106,47m até o vértice M-0808,
de coordenadas N=7.533.540,586m e E=527.145,833m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIV - gleba 14: a descrição com área de 2,0002 Ha e perímetro de 647,584 m, tem
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início  no  vértice  M-0813,  de  coordenadas  N=7.534.165,511m  e  E=523.673,456m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 112°27'33" e 213,58 m até o
vértice M-0814, de coordenadas N=7.534.083,917m e E=523.870,839m; 112°27'33" e
213,58m  até  o  vértice  M-0814,  de  coordenadas  N=7.534.083,917m  e
E=523.870,839m;  238°14'41"  e  230,89m  até  o  vértice  M-0815,  de  coordenadas
N=7.533.962,401m e E=523.674,513m; 359°42'06" e 203,11m até o vértice M-0813,
de coordenadas N=7.534.165,511m e E=523.673,456m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XV - gleba 15: a descrição com área de 0,0956 Ha e perímetro de 196,619 m, tem
início  no  vértice  M-0816,  de  coordenadas  N=7.533.614,764m  e  E=523.676,324m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 144°55'56" e 35,86 m até o
vértice M-0817, de coordenadas N=7.533.585,409m e E=523.696,930m; 144°55'56" e
35,86m  até  o  vértice  M-0817,  de  coordenadas  N=7.533.585,409m  e
E=523.696,930m;  197°24'38"  e  67,24m  até  o  vértice  M-0818,  de  coordenadas
N=7.533.521,250m e E=523.676,811m; 359°42'06" e 93,51m até o vértice M-0816, de
coordenadas N=7.533.614,764m e E=523.676,324m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVI - gleba 16: a descrição com área de 0,0243 Ha e perímetro de 272,029 m, tem
início  no  vértice  M-0819,  de  coordenadas  N=7.533.347,223m  e  E=523.982,335m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  236°08'53" e 2,68 m até o
vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m; 236°08'53" e
2,68m até o vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m;
239°25'59" e 109,75m até o vértice M-0821, de coordenadas N=7.533.289,916m e
E=523.885,609m;  249°28'44"  e  23,74m  até  o  vértice  M-0822,  de  coordenadas
N=7.533.281,594m e E=523.863,378m; 61°06'53" e 135,86m até o vértice M-0819, de
coordenadas N=7.533.347,223m e E=523.982,335m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVII - gleba 17: a descrição com área de 0,0277 Ha e perímetro de 126,838 m, tem
início  no  vértice  M-0823,  de  coordenadas  N=7.533.205,945m  e  E=523.726,256m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 231°30'04" e 60,83 m até o
vértice M-0824, de coordenadas N=7.533.168,079m e E=523.678,650m; 231°30'04" e
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60,83m  até  o  vértice  M-0824,  de  coordenadas  N=7.533.168,079m  e
E=523.678,650m;  359°42'06"  e  11,57m  até  o  vértice  M-0825,  de  coordenadas
N=7.533.179,648m e E=523.678,589m; 61°06'53" e 54,44m até o vértice M-0823, de
coordenadas N=7.533.205,945m e E=523.726,256m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVIII - gleba 18: a descrição com área de 6,4133 Ha e perímetro de 1.084,575 m,
tem início no vértice M-0826, de coordenadas N=7.537.523,451m e E=530.050,529m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°29'19" e 187,05 m até o
vértice M-0827, de coordenadas N=7.537.454,930m e E=530.224,580m; 111°29'19" e
187,05m  até  o  vértice  M-0827,  de  coordenadas  N=7.537.454,930m  e
E=530.224,580m;  163°31'13"  e  2,49m  até  o  vértice  M-0828,  de  coordenadas
N=7.537.452,538m e E=530.225,288m; 192°35'54" e 144,51m até o vértice M-0829,
de coordenadas N=7.537.311,510m e E=530.193,769m; 211°32'11" e 137,40m até o
vértice M-0830, de coordenadas N=7.537.194,407m e E=530.121,905m; 215°41'02" e
120,01m  até  o  vértice  M-0831,  de  coordenadas  N=7.537.096,927m  e
E=530.051,901m;  304°07'03"  e  66,93m  até  o  vértice  M-0832,  de  coordenadas
N=7.537.134,468m e E=529.996,489m; 347°20'23" e 114,40m até o vértice M-0833,
de coordenadas N=7.537.246,089m e E=529.971,415m; 24°07'04" e 145,78m até o
vértice M-0834, de coordenadas N=7.537.379,148m e E=530.030,985m; 331°55'26" e
66,31m  até  o  vértice  M-0835,  de  coordenadas  N=7.537.437,653m  e
E=529.999,777m;  30°36'19"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0826,  de  coordenadas
N=7.537.523,451m  e  E=530.050,529m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XIX - gleba 19: a descrição com área de 0,3987 Ha e perímetro de 258,281 m, tem
início  no  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e  E=530.284,597m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  95°15'51" e 43,14 m até o
vértice M-0837, de coordenadas N=7.537.726,254m e E=530.327,553m; 95°15'51" e
43,14m  até  o  vértice  M-0837,  de  coordenadas  N=7.537.726,254m  e
E=530.327,553m;  130°57'08"  e  50,12m  até  o  vértice  M-0838,  de  coordenadas
N=7.537.693,402m e E=530.365,408m; 217°38'56" e 62,66m até o vértice M-0839, de
coordenadas  N=7.537.643,790m  e  E=530.327,134m;  293°35'23"  e  20,84m  até  o
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vértice M-0840, de coordenadas N=7.537.652,129m e E=530.308,039m; 343°17'22" e
81,53m  até  o  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e
E=530.284,597m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XX - gleba 20: a descrição com área de 0,0204 Ha e perímetro de 66,186 m, tem
início  no  vértice  M-0841,  de  coordenadas  N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°31'59" e 18,67m até o
vértice M-0842, de coordenadas N=7.537.873,648m e E=530.477,826m; 246°35'53" e
23,92m  até  o  vértice  M-0843,  de  coordenadas  N=7.537.864,146m  e
E=530.455,870m;  20°20'09"  e  23,59m  até  o  vértice  M-0841,  de  coordenadas
N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXI - gleba 21: a descrição com área de 0,6712 Ha e perímetro de 412,545 m, tem
início  no  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e  E=530.664,488m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 234°50'43" e 37,56 m até o
vértice M-0845, de coordenadas N=7.538.063,239m e E=530.633,776m; 234°50'43" e
37,56m  até  o  vértice  M-0845,  de  coordenadas  N=7.538.063,239m  e
E=530.633,776m;  200°03'38"  e  113,94m  até  o  vértice  M-0846,  de  coordenadas
N=7.537.956,209m e E=530.594,692m; 230°44'45" e 3,68m até o vértice M-0847, de
coordenadas  N=7.537.953,882m  e E=530.591,845m;  332°45'09"  e  125,74m  até  o
vértice M-0848, de coordenadas N=7.538.065,672m e E=530.534,275m; 81°36'51" e
131,62m  até  o  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e
E=530.664,488m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXII - gleba 22: a descrição com área de 23,7761 Ha e perímetro de 4.835,309 m,
tem início no vértice M-0848, de coordenadas N=7.565.075,122m e E=533.138,919m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  91°14'37" e 58,01 m até o
vértice M-0849, de coordenadas N=7.565.073,863m e E=533.196,914m; 91°14'37" e
58,01m  até  o  vértice  M-0849,  de  coordenadas  N=7.565.073,863m  e
E=533.196,914m;  121°20'25"  e  60,52m  até  o  vértice  M-0850,  de  coordenadas
N=7.565.042,384m e E=533.248,606m; 169°54'25" e 57,55m até o vértice M-0851, de
coordenadas  N=7.564.985,722m  e  E=533.258,692m;  186°43'07"  e  64,66m  até  o
vértice M-0852, de coordenadas N=7.564.921,503m e E=533.251,127m; 240°17'11" e
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91,45m  até  o  vértice  M-0853,  de  coordenadas  N=7.564.876,173m  e
E=533.171,699m;  233°16'51"  e  101,15m  até  o  vértice  M-0854,  de  coordenadas
N=7.564.815,698m e E=533.090,622m; 274°14'05" e 144,27m até o vértice M-0855,
de coordenadas N=7.564.826,351m e E=532.946,742m; 215°12'01" e 127,76m até o
vértice M-0856, de coordenadas N=7.564.721,949m e E=532.873,094m; 247°17'43" e
194,61m  até  o  vértice  M-0857,  de  coordenadas  N=7.564.646,833m  e
E=532.693,565m;  275°00'49"  e  84,38m  até  o  vértice  M-0858,  de  coordenadas
N=7.564.654,207m e E=532.609,503m; 267°58'56" e 291,98m até o vértice M-0859,
de coordenadas N=7.564.643,927m e E=532.317,699m; 256°00'53" e 134,14m até o
vértice M-0860, de coordenadas N=7.564.611,509m e E=532.187,535m; 234°54'01" e
297,37m  até  o  vértice  M-0861,  de  coordenadas  N=7.564.440,519m  e
E=531.944,240m;  270°42'52"  e  223,69m  até  o  vértice  M-0862,  de  coordenadas
N=7.564.443,308m e E=531.720,570m; 320°57'51" e 136,72m até o vértice M-0863,
de coordenadas N=7.564.549,507m e E=531.634,461m; 319°06'38" e 302,22m até o
vértice M-0864, de coordenadas N=7.564.777,980m e E=531.436,626m; 252°35'23" e
80,71m  até  o  vértice  M-0865,  de  coordenadas  N=7.564.753,832m  e
E=531.359,618m;  58°49'52"  e  49,05m  até  o  vértice  M-0866,  de  coordenadas
N=7.564.779,216m e E=531.401,583m; 53°03'26" e 134,09m até o vértice M-0867, de
coordenadas  N=7.564.859,804m  e  E=531.508,749m;  68°48'55"  e  90,59m  até  o
vértice M-0868, de coordenadas N=7.564.892,542m e E=531.593,220m; 111°34'13" e
65,07m  até  o  vértice  M-0869,  de  coordenadas  N=7.564.868,618m  e
E=531.653,737m;  165°56'49"  e  62,31m  até  o  vértice  M-0870,  de  coordenadas
N=7.564.808,177m e E=531.668,866m; 180°00'00" e 231,69m até o vértice M-0871,
de coordenadas N=7.564.576,488m e E=531.668,866m; 142°36'55" e 60,22m até o
vértice M-0872, de coordenadas N=7.564.528,640m e E=531.705,429m; 79°10'22" e
60,33m  até  o  vértice  M-0873,  de  coordenadas  N=7.564.539,973m  e
E=531.764,685m;  55°55'57"  e  146,11m  até  o  vértice  M-0874,  de  coordenadas
N=7.564.621,818m e E=531.885,718m; 86°25'38" e 40,42m até o vértice M-0875, de
coordenadas  N=7.564.624,337m  e  E=531.926,062m;  131°35'53"  e  45,52m  até  o
vértice M-0876, de coordenadas N=7.564.594,116m e E=531.960,103m; 172°08'13" e
73,72m  até  o  vértice  M-0877,  de  coordenadas  N=7.564.521,085m  e
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E=531.970,189m;  111°46'37"  e  47,52m  até  o  vértice  M-0878,  de  coordenadas
N=7.564.503,456m e E=532.014,316m; 50°55'03" e 147,80m até o vértice M-0879, de
coordenadas  N=7.564.596,635m  e  E=532.129,046m;  56°20'36"  e  127,23m  até  o
vértice M-0880, de coordenadas N=7.564.667,149m e E=532.234,950m; 74°51'51" e
188,07m  até  o  vértice  M-0881,  de  coordenadas  N=7.564.716,257m  e
E=532.416,500m;  69°12'11"  e  287,26m  até  o  vértice  M-0882,  de  coordenadas
N=7.564.818,251m e E=532.685,043m; 68°23'56" e 229,16m até o vértice M-0883, de
coordenadas  N=7.564.902,616m  e  E=532.898,113m;  50°55'34"  e  225,74m  até  o
vértice M-0884, de coordenadas N=7.565.044,902m e E=533.073,359m; 65°15'09" e
72,19m  até  o  vértice  M-0848,  de  coordenadas  N=7.565.075,122m  e
E=533.138,919m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXIII - gleba 23: a descrição com área de 86,2423 Ha e perímetro de 7.831,564 m,
tem início no vértice M-0885, de coordenadas N=7.562.942,743m e E=538.152,310m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°02'44" e 55,11 m até o
vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m; 174°02'44" e
55,11m até o vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m;
91°16'17"  e  56,75m  até  o  vértice  M-0887,  de  coordenadas  N=7.562.886,673m  e
E=538.214,761m;  70°34'58"  e  45,45m  até  o  vértice  M-0888,  de  coordenadas
N=7.562.901,783m e E=538.257,627m; 84°52'42" e 98,73m até o vértice M-0889, de
coordenadas  N=7.562.910,597m  e  E=538.355,967m;  104°19'55"  e  55,95m  até  o
vértice M-0890, de coordenadas N=7.562.896,746m e E=538.410,179m; 129°29'13" e
65,34m  até  o  vértice  M-0891,  de  coordenadas  N=7.562.855,193m  e
E=538.460,610m;  115°14'59"  e  50,18m  até  o  vértice  M-0892,  de  coordenadas
N=7.562.833,787m e E=538.505,998m; 124°47'27" e 70,62m até o vértice M-0893, de
coordenadas  N=7.562.793,493m  e E=538.563,993m;  127°32'01"  e  124,01m  até  o
vértice M-0894, de coordenadas N=7.562.717,942m e E=538.662,333m; 100°04'06" e
115,24m  até  o  vértice  M-0895,  de  coordenadas  N=7.562.697,795m  e
E=538.775,802m;  106°18'59"  e  76,19m  até  o  vértice  M-0896,  de  coordenadas
N=7.562.676,389m e E=538.848,926m; 166°59'23" e 84,00m até o vértice M-0897, de
coordenadas  N=7.562.594,543m  e  E=538.867,837m;  190°34'25"  e  75,58m  até  o
vértice M-0898, de coordenadas N=7.562.520,251m e E=538.853,969m; 260°57'12" e
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88,09m  até  o  vértice  M-0899,  de  coordenadas  N=7.562.506,400m  e
E=538.766,977m;  298°49'30"  e  141,03m  até  o  vértice  M-0900,  de  coordenadas
N=7.562.574,396m e E=538.643,421m; 259°42'28" e 70,48m até o vértice M-0901, de
coordenadas  N=7.562.561,804m  e  E=538.574,079m;  220°29'52"  e  56,30m  até  o
vértice M-0902, de coordenadas N=7.562.518,992m e E=538.537,517m; 195°57'51" e
91,68m  até  o  vértice  M-0903,  de  coordenadas  N=7.562.430,850m  e
E=538.512,302m;  227°51'07"  e  54,42m  até  o  vértice  M-0904,  de  coordenadas
N=7.562.394,334m e E=538.471,957m; 251°56'16" e 64,98m até o vértice M-0905, de
coordenadas  N=7.562.374,187m  e  E=538.410,179m;  265°51'38"  e  87,22m  até  o
vértice M-0906, de coordenadas N=7.562.367,891m e E=538.323,187m; 247°54'57" e
43,54m  até  o  vértice  M-0907,  de  coordenadas  N=7.562.351,522m  e
E=538.282,843m;  177°34'40"  e  89,48m  até  o  vértice  M-0908,  de  coordenadas
N=7.562.262,120m e E=538.286,625m; 129°46'15" e 39,37m até o vértice M-0909, de
coordenadas  N=7.562.236,936m  e  E=538.316,883m;  182°54'51"  e  74,39m  até  o
vértice M-0910, de coordenadas N=7.562.162,645m e E=538.313,101m; 218°41'42" e
56,47m até o vértice M-0911, de coordenadas N=7.562.118,573m e E=538.277,799m;
249°03'03" e 81,00m até o  vértice  M-0912,  de  coordenadas N=7.562.089,612m e
E=538.202,153m;  236°20'35"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0913,  de  coordenadas
N=7.562.059,392m e E=538.156,766m; 209°46'37" e 40,62m até o vértice M-0914, de
coordenadas  N=7.562.024,136m  e  E=538.136,593m;  133°03'19"  e  53,49m  até  o
vértice M-0915, de coordenadas N=7.561.987,619m e E=538.175,677m; 133°09'18" e
84,68m  até  o  vértice  M-0916,  de  coordenadas  N=7.561.929,697m  e
E=538.237,455m;  176°15'51"  e  58,05m  até  o  vértice  M-0917,  de  coordenadas
N=7.561.871,775m e E=538.241,237m; 223°59'41" e 49,01m até o vértice M-0918, de
coordenadas  N=7.561.836,518m  e  E=538.207,196m;  257°23'45"  e  86,56m  até  o
vértice M-0919, de coordenadas N=7.561.817,630m e E=538.122,725m; 246°13'13" e
46,84m  até  o  vértice  M-0920,  de  coordenadas  N=7.561.798,742m  e
E=538.079,859m;  185°51'48"  e  49,37m  até  o  vértice  M-0921,  de  coordenadas
N=7.561.749,634m e E=538.074,816m; 144°05'45" e 101,04m até o vértice M-0922,
de coordenadas N=7.561.667,788m e E=538.134,072m; 196°24'33" e 44,63m até o
vértice M-0923, de coordenadas N=7.561.624,975m e E=538.121,464m; 242°00'20" e
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88,53m  até  o  vértice  M-0924,  de  coordenadas  N=7.561.583,423m  e
E=538.043,296m;  261°27'00"  e  118,57m  até  o  vértice  M-0925,  de  coordenadas
N=7.561.565,795m e E=537.926,046m; 242°23'01" e 59,76m até o vértice M-0926, de
coordenadas  N=7.561.538,093m  e  E=537.873,094m;  177°57'09"  e  70,56m  até  o
vértice M-0927, de coordenadas N=7.561.467,579m e E=537.875,615m; 193°04'15" e
89,19m  até  o  vértice  M-0928,  de  coordenadas  N=7.561.380,695m  e
E=537.855,443m;  225°54'31"  e  175,54m  até  o  vértice  M-0929,  de  coordenadas
N=7.561.258,555m e E=537.729,366m; 234°58'28" e 263,27m até o vértice M-0930,
de coordenadas N=7.561.107,454m e E=537.513,776m; 225°29'14" e 226,31m até o
vértice M-0931, de coordenadas N=7.560.948,797m e E=537.352,397m; 238°55'23" e
85,38m  até  o  vértice  M-0932,  de  coordenadas  N=7.560.904,726m  e
E=537.279,273m;  271°58'22"  e  109,75m  até  o  vértice  M-0933,  de  coordenadas
N=7.560.908,504m e E=537.169,587m; 210°59'43" e 73,45m até o vértice M-0934, de
coordenadas  N=7.560.845,544m  e  E=537.131,764m;  219°55'30"  e  110,01m  até  o
vértice M-0935, de coordenadas N=7.560.761,179m e E=537.061,161m; 243°27'52" e
84,55m  até  o  vértice  M-0936,  de  coordenadas  N=7.560.723,404m  e
E=536.985,514m;  272°52'58"  e  13,96m  até  o  vértice  M-0937,  de  coordenadas
N=7.560.724,107m e E=536.971,570m; 349°45'39" e 87,20m até o vértice M-0938, de
coordenadas  N=7.560.809,915m  e  E=536.956,069m;  17°42'14"  e  103,91m  até  o
vértice M-0939, de coordenadas N=7.560.908,908m e E=536.987,669m; 30°58'17" e
49,12m  até  o  vértice  M-0940,  de  coordenadas  N=7.560.951,021m  e
E=537.012,945m;  89°59'41"  e  90,59m  até  o  vértice  M-0941,  de  coordenadas
N=7.560.951,029m e E=537.103,539m; 86°29'32" e 69,69m até o vértice M-0942, de
coordenadas  N=7.560.955,292m  e  E=537.173,094m;  61°31'24"  e  56,60m  até  o
vértice M-0943, de coordenadas N=7.560.982,280m e E=537.222,846m; 37°07'37" e
114,20m  até  o  vértice  M-0944,  de  coordenadas  N=7.561.073,333m  e
E=537.291,777m;  81°02'09"  e  50,90m  até  o  vértice  M-0945,  de  coordenadas
N=7.561.081,265m e E=537.342,059m; 52°40'17" e 73,76m até o vértice M-0946, de
coordenadas  N=7.561.125,989m  e  E=537.400,707m;  54°58'18"  e  103,29m  até  o
vértice M-0947, de coordenadas N=7.561.185,278m e E=537.485,291m; 47°32'01" e
116,11m  até  o  vértice  M-0948,  de  coordenadas  N=7.561.263,670m  e
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E=537.570,942m;  5°36'38"  e  94,31m  até  o  vértice  M-0949,  de  coordenadas
N=7.561.357,526m e E=537.580,163m; 295°02'47" e 65,98m até o vértice M-0950, de
coordenadas  N=7.561.385,459m  e  E=537.520,384m;  288°47'43"  e  99,54m  até  o
vértice M-0951, de coordenadas N=7.561.417,529m e E=537.426,155m; 9°19'36" e
51,39m  até  o  vértice  M-0952,  de  coordenadas  N=7.561.468,241m  e
E=537.434,484m;  19°08'25"  e  125,32m  até  o  vértice  M-0953,  de  coordenadas
N=7.561.586,629m e E=537.475,572m; 52°12'25" e 79,67m até o vértice M-0954, de
coordenadas  N=7.561.635,449m  e  E=537.538,527m;  21°53'47"  e  57,49m  até  o
vértice M-0955, de coordenadas N=7.561.688,789m e E=537.559,965m; 352°25'09" e
54,79m  até  o  vértice  M-0956,  de  coordenadas  N=7.561.743,104m  e
E=537.552,736m;  7°14'08"  e  175,30m  até  o  vértice  M-0957,  de  coordenadas
N=7.561.917,010m e E=537.574,815m; 26°40'35" e 70,88m até o vértice M-0958, de
coordenadas  N=7.561.980,349m  e  E=537.606,638m;  21°30'44"  e  93,43m  até  o
vértice M-0959, de coordenadas N=7.562.067,269m e E=537.640,899m; 70°17'52" e
82,15m  até  o  vértice  M-0960,  de  coordenadas  N=7.562.094,965m  e
E=537.718,243m;  39°21'13"  e  70,79m  até  o  vértice  M-0961,  de  coordenadas
N=7.562.149,702m e E=537.763,130m; 118°00'24" e 73,77m até o vértice M-0962, de
coordenadas  N=7.562.115,061m  e  E=537.828,261m;  48°13'23"  e  237,35m  até  o
vértice M-0963, de coordenadas N=7.562.273,191m e E=538.005,264m; 99°11'35" e
60,78m  até  o  vértice  M-0964,  de  coordenadas  N=7.562.263,481m  e
E=538.065,263m;  54°27'59"  e  117,21m  até  o  vértice  M-0965,  de  coordenadas
N=7.562.331,603m e E=538.160,649m; 45°49'37" e 71,04m até o vértice M-0966, de
coordenadas  N=7.562.381,107m  e  E=538.211,603m;  44°29'14"  e  79,18m  até  o
vértice M-0967, de coordenadas N=7.562.437,598m e E=538.267,092m; 16°54'17" e
98,39m  até  o  vértice  M-0968,  de  coordenadas  N=7.562.531,733m  e
E=538.295,700m;  287°28'52"  e  30,20m  até  o  vértice  M-0969,  de  coordenadas
N=7.562.540,804m e E=538.266,896m; 268°29'35" e 27,97m até o vértice M-0970, de
coordenadas  N=7.562.540,069m  e  E=538.238,931m;  263°08'59"  e  43,99m  até  o
vértice M-0971, de coordenadas N=7.562.534,822m e E=538.195,259m; 250°57'22" e
24,01m  até  o  vértice  M-0972,  de  coordenadas  N=7.562.526,988m  e
E=538.172,564m;  350°38'10"  e  28,84m  até  o  vértice  M-0973,  de  coordenadas
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N=7.562.555,443m e E=538.167,871m; 350°04'31" e 59,70m até o vértice M-0974, de
coordenadas  N=7.562.614,254m  e  E=538.157,581m;  312°58'58"  e  62,46m  até  o
vértice M-0975, de coordenadas N=7.562.656,835m e E=538.111,891m; 267°13'14" e
42,10m  até  o  vértice  M-0976,  de  coordenadas  N=7.562.654,794m  e
E=538.069,841m;  290°41'02"  e  53,59m  até  o  vértice  M-0977,  de  coordenadas
N=7.562.673,722m e E=538.019,705m; 320°10'17" e 43,36m até o vértice M-0978, de
coordenadas  N=7.562.707,024m  e  E=537.991,931m;  317°47'08"  e  73,88m  até  o
vértice M-0979, de coordenadas N=7.562.761,742m e E=537.942,290m; 332°36'11" e
30,48m  até  o  vértice  M-0980,  de  coordenadas  N=7.562.788,805m  e
E=537.928,264m;  32°39'31"  e  83,12m  até  o  vértice  M-0981,  de  coordenadas
N=7.562.858,782m e E=537.973,117m; 42°00'49" e 47,94m até o vértice M-0982, de
coordenadas  N=7.562.894,398m  e  E=538.005,201m;  71°55'53"  e  45,72m  até  o
vértice M-0983, de coordenadas N=7.562.908,579m e E=538.048,669m; 78°03'28" e
79,29m  até  o  vértice  M-0984,  de  coordenadas  N=7.562.924,987m  e
E=538.126,244m;  55°44'15"  e  31,54m  até  o  vértice  M-0885,  de  coordenadas
N=7.562.942,743m  e  E=538.152,310m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXIV - gleba 24: a descrição com área de 42,9889 Ha e perímetro de 4.215,099 m,
tem início no vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°24'22" e 537,68 m até o
vértice M-0985, de coordenadas N=7.563.822,241m e E=537.593,203m; 95°24'22" e
537,68m  até  o  vértice  M-0985,  de  coordenadas  N=7.563.822,241m  e
E=537.593,203m;  100°11'30"  e  64,05m  até  o  vértice  M-0986,  de  coordenadas
N=7.563.810,908m e E=537.656,242m; 150°40'42" e 59,21m até o vértice M-0987, de
coordenadas  N=7.563.759,283m  e E=537.685,239m;  146°16'36"  e  109,00m  até  o
vértice M-0988, de coordenadas N=7.563.668,622m e E=537.745,756m; 184°39'32" e
108,65m  até  o  vértice  M-0989,  de  coordenadas  N=7.563.560,332m  e
E=537.736,931m;  189°03'01"  e  56,10m  até  o  vértice  M-0990,  de  coordenadas
N=7.563.504,928m e E=537.728,106m; 119°42'49" e 50,81m até o vértice M-0991, de
coordenadas  N=7.563.479,745m  e  E=537.772,232m;  155°52'12"  e  52,43m  até  o
vértice M-0992, de coordenadas N=7.563.431,896m e E=537.793,666m; 75°58'50" e
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57,18m  até  o  vértice  M-0993,  de  coordenadas  N=7.563.445,747m  e
E=537.849,139m;  55°20'20"  e  179,34m  até  o  vértice  M-0994,  de  coordenadas
N=7.563.547,740m e E=537.996,648m; 75°40'05" e 55,95m até o vértice M-0995, de
coordenadas  N=7.563.561,591m  e  E=538.050,861m;  78°33'53"  e  101,62m  até  o
vértice M-0996, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=538.150,462m; 99°01'41" e
56,17m  até  o  vértice  M-0997,  de  coordenadas  N=7.563.572,924m  e
E=538.205,936m;  154°01'45"  e  51,82m  até  o  vértice  M-0998,  de  coordenadas
N=7.563.526,334m e E=538.228,630m; 211°55'25" e 66,76m até o vértice M-0999, de
coordenadas  N=7.563.469,671m  e  E=538.193,328m;  208°38'27"  e  78,91m  até  o
vértice M-1000, de coordenadas N=7.563.400,416m e E=538.155,505m; 171°37'25" e
43,27m  até  o  vértice  M-1001,  de  coordenadas  N=7.563.357,604m  e
E=538.161,809m;  133°24'56"  e  65,95m  até  o  vértice  M-1002,  de  coordenadas
N=7.563.312,275m e E=538.209,718m; 140°40'30" e 53,72m até o vértice M-1003, de
coordenadas  N=7.563.270,722m  e E=538.243,759m;  176°25'09"  e  100,93m  até  o
vértice M-1004, de coordenadas N=7.563.169,987m e E=538.250,063m; 196°37'36" e
74,90m  até  o  vértice  M-1005,  de  coordenadas  N=7.563.098,214m  e
E=538.228,630m;  205°37'50"  e  17,50m  até  o  vértice  M-1006,  de  coordenadas
N=7.563.082,432m e E=538.221,058m; 342°50'23" e 68,80m até o vértice M-1007, de
coordenadas  N=7.563.148,171m  e  E=538.200,758m;  28°33'50"  e  76,70m  até  o
vértice M-1008, de coordenadas N=7.563.215,534m e E=538.237,430m; 348°13'28" e
75,00m  até  o  vértice  M-1009,  de  coordenadas  N=7.563.288,956m  e
E=538.222,124m;  299°53'43"  e  124,79m  até  o  vértice  M-1010,  de  coordenadas
N=7.563.351,156m e E=538.113,935m; 255°54'20" e 80,75m até o vértice M-1011, de
coordenadas  N=7.563.331,493m  e E=538.035,620m;  275°37'54"  e  322,87m  até  o
vértice M-1012, de coordenadas N=7.563.363,177m e E=537.714,311m; 271°58'01" e
111,95m  até  o  vértice  M-1013,  de  coordenadas  N=7.563.367,020m  e
E=537.602,424m;  214°44'26"  e  81,20m  até  o  vértice  M-1014,  de  coordenadas
N=7.563.300,291m e E=537.556,149m; 264°42'00" e 169,51m até o vértice M-1015,
de coordenadas N=7.563.284,633m e E=537.387,365m; 326°43'48" e 140,51m até o
vértice M-1016, de coordenadas N=7.563.402,111m e E=537.310,284m; 295°03'22" e
47,84m  até  o  vértice  M-1017,  de  coordenadas  N=7.563.422,371m  e
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E=537.266,947m;  314°44'58"  e  54,45m  até  o  vértice  M-1018,  de  coordenadas
N=7.563.460,705m e E=537.228,276m; 295°00'06" e 143,85m até o vértice M-1019,
de coordenadas N=7.563.521,502m e E=537.097,906m; 220°37'25" e 65,55m até o
vértice M-1020, de coordenadas N=7.563.471,753m e E=537.055,231m; 312°23'56" e
209,13m  até  o  vértice  M-1021,  de  coordenadas  N=7.563.612,769m  e
E=536.900,792m;  6°23'48"  e  192,73m  até  o  vértice  M-1022,  de  coordenadas
N=7.563.804,297m e E=536.922,264m; 85°56'37" e 148,14m até o vértice M-1023, de
coordenadas  N=7.563.814,776m  e  E=537.070,032m;  348°13'42"  e  59,37m  até  o
vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXV - gleba 25: a descrição com área de 29,5912 Ha e perímetro de 3.181,390 m,
tem início no vértice M-1124, de coordenadas N=7.563.785,338m e E=532.560,518m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 198°27'24" e 44,73 m até o
vértice M-1125, de coordenadas N=7.563.742,912m e E=532.546,359m; 198°27'24" e
44,73m até o vértice M-1125, de coordenadas N=7.563.742,912m e E=532.546,359m;
218°16'08" e 211,70m até o vértice M-1126, de coordenadas N=7.563.576,701m e
E=532.415,239m;  188°08'24"  e  35,62m  até  o  vértice  M-1127,  de  coordenadas
N=7.563.541,444m e E=532.410,196m; 99°54'49" e 51,20m até o vértice M-1128, de
coordenadas  N=7.563.532,630m  e  E=532.460,627m;  115°54'50"  e  40,71m  até  o
vértice M-1129, de coordenadas N=7.563.514,841m e E=532.497,239m; 224°57'22" e
54,73m até o vértice M-1130, de coordenadas N=7.563.476,110m e E=532.458,567m;
181°09'36" e 173,63m até o vértice M-1131, de coordenadas N=7.563.302,514m e
E=532.455,052m;  185°17'10"  e  171,05m  até  o  vértice  M-1132,  de  coordenadas
N=7.563.132,194m e E=532.439,294m; 145°10'44" e 67,75m até o vértice M-1133, de
coordenadas  N=7.563.076,577m  e  E=532.477,980m;  142°47'34"  e  88,88m  até  o
vértice M-1134, de coordenadas N=7.563.005,787m e E=532.531,726m; 140°45'19" e
103,03m  até  o  vértice  M-1135,  de  coordenadas  N=7.562.925,994m  e
E=532.596,908m;  161°27'26"  e  142,69m  até  o  vértice  M-1136,  de  coordenadas
N=7.562.790,709m e E=532.642,286m; 201°59'58" e 273,40m até o vértice M-1137,
de coordenadas N=7.562.537,214m e E=532.539,870m; 286°03'47" e 114,83m até o
vértice M-1138, de coordenadas N=7.562.568,988m e E=532.429,520m; 338°02'30" e



241
____________________________________________________________________________

309,96m  até  o  vértice  M-1139,  de  coordenadas  N=7.562.856,457m  e
E=532.313,618m;  357°17'10"  e  75,48m  até  o  vértice  M-1140,  de  coordenadas
N=7.562.931,857m e E=532.310,043m; 11°48'44" e 64,78m até o vértice M-1141, de
coordenadas  N=7.562.995,264m  e E=532.323,304m;  323°43'31"  e  202,65m  até  o
vértice M-1142, de coordenadas N=7.563.158,643m e E=532.203,402m; 296°43'39" e
178,09m  até  o  vértice  M-1143,  de  coordenadas  N=7.563.238,738m  e
E=532.044,341m;  25°40'53"  e  313,31m  até  o  vértice  M-1144,  de  coordenadas
N=7.563.521,103m e E=532.180,121m; 55°12'54" e 463,17m até o vértice M-1124, de
coordenadas N=7.563.785,338m e E=532.560,518m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXVI - gleba 26: a descrição com área de 17,4638 Ha e perímetro de 2.203,729 m,
tem início no vértice M-1145, de coordenadas N=7.563.608,181m e E=533.341,902m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 115°29'09" e 61,45 m até o
vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m; 115°29'09" e
61,45m até o vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m;
148°48'32"  e  63,29m até  o  vértice  M-1147,  de  coordenadas  N=7.563.527,593m e
E=533.430,156m;  180°54'39"  e  79,34m  até  o  vértice  M-1148,  de  coordenadas
N=7.563.448,265m e E=533.428,895m; 101°32'47" e 56,62m até o vértice M-1149, de
coordenadas  N=7.563.436,932m  e  E=533.484,368m;  91°54'33"  e  95,81m  até  o
vértice M-1150, de coordenadas N=7.563.433,740m e E=533.580,121m; 122°11'33" e
50,73m até o vértice M-1151, de coordenadas N=7.563.406,712m e E=533.623,053m;
148°50'46"  e  77,98m até  o  vértice  M-1152,  de  coordenadas  N=7.563.339,975m e
E=533.663,397m;  145°58'09"  e  65,33m  até  o  vértice  M-1153,  de  coordenadas
N=7.563.285,831m e E=533.699,960m; 104°48'33" e 44,34m até o vértice M-1154, de
coordenadas  N=7.563.274,498m  e  E=533.742,826m;  72°34'24"  e  46,25m  até  o
vértice M-1155, de coordenadas N=7.563.288,349m e E=533.786,953m; 32°44'16" e
142,21m  até  o  vértice  M-1156,  de  coordenadas  N=7.563.407,971m  e
E=533.863,859m;  82°30'48"  e  48,32m  até  o  vértice  M-1157,  de  coordenadas
N=7.563.414,267m e E=533.911,768m; 109°20'10" e 49,44m até o vértice M-1158, de
coordenadas  N=7.563.397,898m  e  E=533.958,416m;  118°29'35"  e  33,94m  até  o
vértice M-1159, de coordenadas N=7.563.381,708m e E=533.988,243m; 202°49'21" e
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46,20m até o vértice M-1160, de coordenadas N=7.563.339,128m e E=533.970,325m;
225°21'11" e 190,25m até o vértice M-1161, de coordenadas N=7.563.205,434m e
E=533.834,973m;  247°32'50"  e  221,92m  até  o  vértice  M-1162,  de  coordenadas
N=7.563.120,680m e E=533.629,880m; 284°32'36" e 238,17m até o vértice M-1163,
de coordenadas N=7.563.180,487m e E=533.399,342m; 278°13'38" e 96,10m até o
vértice M-1164, de coordenadas N=7.563.194,239m e E=533.304,231m; 278°13'37" e
12,37m até o vértice M-1165, de coordenadas N=7.563.196,009m e E=533.291,986m;
137°07'37"  e  0,76m  até  o  vértice  M-1166,  de  coordenadas  N=7.563.195,454m  e
E=533.292,501m;  310°19'16"  e  60,57m  até  o  vértice  M-1167,  de  coordenadas
N=7.563.234,650m e E=533.246,318m; 11°34'28" e 80,52m até o vértice M-1168, de
coordenadas  N=7.563.313,533m  e E=533.262,474m;  351°58'43"  e  171,67m  até  o
vértice M-1169, de coordenadas N=7.563.483,522m e E=533.238,519m; 26°35'38" e
109,84m  até  o  vértice  M-1170,  de  coordenadas  N=7.563.581,738m  e
E=533.287,689m;  63°59'55"  e  60,32m  até  o  vértice  M-1145,  de  coordenadas
N=7.563.608,181m  e  E=533.341,902m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVII - gleba 27: a descrição com área de 3,9726 Ha e perímetro de 959,445 m,
tem início no vértice M-1171, de coordenadas N=7.563.785,724m e E=532.934,675m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°42'30" e 40,07 m até o
vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m; 102°42'30" e
40,07m até o vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m;
159°15'01"  e  49,82m até  o  vértice  M-1173,  de  coordenadas  N=7.563.730,320m e
E=532.991,410m;  183°05'52"  e  93,32m  até  o  vértice  M-1174,  de  coordenadas
N=7.563.637,142m e E=532.986,367m; 200°44'59" e 49,82m até o vértice M-1175, de
coordenadas  N=7.563.590,552m  e E=532.968,716m;  219°44'44"  e  138,09m  até  o
vértice M-1176, de coordenadas N=7.563.484,378m e E=532.880,426m; 334°31'32" e
204,31m  até  o  vértice  M-1177,  de  coordenadas  N=7.563.668,824m  e
E=532.792,550m;  236°49'22"  e  80,63m  até  o  vértice  M-1178,  de  coordenadas
N=7.563.624,702m e E=532.725,065m; 254°44'41" e 18,03m até o vértice M-1179, de
coordenadas  N=7.563.619,957m  e  E=532.707,668m;  36°35'52"  e  33,95m  até  o
vértice M-1180, de coordenadas N=7.563.647,215m e E=532.727,909m; 52°00'01" e



243
____________________________________________________________________________

198,39m  até  o  vértice  M-1181,  de  coordenadas  N=7.563.769,355m  e
E=532.884,244m;  72°01'03"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1171,  de  coordenadas
N=7.563.785,724m  e  E=532.934,675m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVIII - gleba 28: a descrição com área de 0,9556 Ha e perímetro de 868,702 m,
tem início no vértice M-1182, de coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  95°16'05" e 82,30 m até o
vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m; 95°16'05" e
82,30m até o vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m;
102°47'16"  e  11,53m  até  o  vértice  M-1184,  de  coordenadas  N=7.562.989,890m e
E=530.768,574m;  256°04'38"  e  251,22m  até  o  vértice  M-1185,  de  coordenadas
N=7.562.929,443m e E=530.524,733m; 235°47'55" e 170,31m até o vértice M-1186,
de  coordenadas  N=7.562.833,710m  e E=530.383,873m;  0°33'45"  e  27,78m até  o
vértice M-1187, de coordenadas N=7.562.861,488m e E=530.384,146m; 54°33'51" e
123,79m  até  o  vértice  M-1188,  de  coordenadas  N=7.562.933,261m  e
E=530.485,007m;  69°37'44"  e  104,90m  até  o  vértice  M-1189,  de  coordenadas
N=7.562.969,777m e E=530.583,346m; 71°49'19" e 96,87m até o vértice M-1182, de
coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXIX - gleba 29: a descrição com área de 21,3272 Ha e perímetro de 3.292,585 m,
tem início no vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  93°22'14" e 48,69 m até o
vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m; 93°22'14" e
48,69m até o vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m;
170°51'21"  e  73,07m até  o  vértice  M-1192,  de  coordenadas  N=7.556.795,910m e
E=522.070,461m;  180°57'30"  e  164,20m  até  o  vértice  M-1193,  de  coordenadas
N=7.556.631,731m e E=522.067,715m; 192°40'39" e 103,72m até o vértice M-1194,
de coordenadas N=7.556.530,540m e E=522.044,952m; 159°57'15" e 101,41m até o
vértice M-1195, de coordenadas N=7.556.435,273m e E=522.079,713m; 159°12'25" e
96,30m até o vértice M-1196, de coordenadas N=7.556.345,246m e E=522.113,899m;
162°54'59" e 178,30m até o vértice M-1197, de coordenadas N=7.556.174,813m e
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E=522.166,277m;  171°39'07"  e  245,72m  até  o  vértice  M-1198,  de  coordenadas
N=7.555.931,692m e E=522.201,952m; 177°58'21" e 162,74m até o vértice M-1199,
de coordenadas N=7.555.769,053m e E=522.207,710m; 229°41'24" e 74,48m até o
vértice M-1200, de coordenadas N=7.555.720,870m e E=522.150,914m; 239°59'42" e
120,23m  até  o  vértice  M-1201,  de  coordenadas  N=7.555.660,746m  e
E=522.046,799m;  261°48'45"  e  278,53m  até  o  vértice  M-1202,  de  coordenadas
N=7.555.621,079m e E=521.771,109m; 187°41'40" e 89,39m até o vértice M-1203, de
coordenadas  N=7.555.532,496m  e  E=521.759,141m;  356°59'01"  e  69,79m  até  o
vértice M-1204, de coordenadas N=7.555.602,191m e E=521.755,468m; 34°49'48" e
154,09m  até  o  vértice  M-1205,  de  coordenadas  N=7.555.728,677m  e
E=521.843,477m;  26°07'27"  e  117,00m  até  o  vértice  M-1206,  de  coordenadas
N=7.555.833,726m e E=521.894,995m; 48°32'22" e 74,47m até o vértice M-1207, de
coordenadas  N=7.555.883,034m  e  E=521.950,805m;  12°32'39"  e  98,83m  até  o
vértice M-1208, de coordenadas N=7.555.979,508m e E=521.972,271m; 49°07'16" e
85,17m  até  o  vértice  M-1209,  de  coordenadas  N=7.556.035,248m  e
E=522.036,666m;  3°57'00"  e  62,32m  até  o  vértice  M-1210,  de  coordenadas
N=7.556.097,420m e E=522.040,959m; 303°57'48" e 111,29m até o vértice M-1211,
de coordenadas N=7.556.159,591m e E=521.948,659m; 316°14'10" e 68,27m até o
vértice M-1212, de coordenadas N=7.556.208,899m e E=521.901,434m; 1°03'09" e
233,72m  até  o  vértice  M-1213,  de  coordenadas  N=7.556.442,579m  e
E=521.905,727m;  34°45'46"  e  229,65m  até  o  vértice  M-1214,  de  coordenadas
N=7.556.631,237m e E=522.036,666m; 15°57'53" e 78,04m até o vértice M-1215, de
coordenadas  N=7.556.706,272m  e  E=522.058,132m;  335°24'20"  e  82,52m  até  o
vértice M-1216, de coordenadas N=7.556.781,307m e E=522.023,787m; 351°24'21" e
90,63m até o vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXX - gleba 30: a descrição com área de 9,3744 Ha e perímetro de 2.159,267 m,
tem início no vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 177°22'58" e 37,68 m até o
vértice M-1218, de coordenadas N=7.557.674,034m e E=521.764,335m; 177°22'58" e
37,68m  até  o  vértice  M-1218,  de  coordenadas  N=7.557.674,034m  e
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E=521.764,335m;  149°49'11"  e  92,17m  até  o  vértice  M-1219,  de  coordenadas
N=7.557.594,359m e E=521.810,670m; 108°35'10" e 279,26m até o vértice M-1220,
de coordenadas N=7.557.505,351m e E=522.075,366m; 142°34'21" e 206,08m até o
vértice M-1221, de coordenadas N=7.557.341,697m e E=522.200,612m; 112°58'35" e
93,12m  até  o  vértice  M-1222,  de  coordenadas  N=7.557.305,347m  e
E=522.286,346m;  153°17'18"  e  88,49m  até  o  vértice  M-1223,  de  coordenadas
N=7.557.226,300m e E=522.326,122m; 240°55'56" e 27,34m até o vértice M-1224, de
coordenadas  N=7.557.213,016m  e  E=522.302,224m;  287°20'22"  e  74,07m  até  o
vértice M-1225, de coordenadas N=7.557.235,091m e E=522.231,520m; 259°46'57" e
132,72m  até  o  vértice  M-1226,  de  coordenadas  N=7.557.211,548m  e
E=522.100,903m;  355°48'35"  e  56,56m  até  o  vértice  M-1227,  de  coordenadas
N=7.557.267,961m e E=522.096,770m; 327°18'22" e 99,35m até o vértice M-1228, de
coordenadas  N=7.557.351,571m  e  E=522.043,106m;  353°39'07"  e  77,65m  até  o
vértice M-1229, de coordenadas N=7.557.428,749m e E=522.034,520m; 341°32'36" e
88,14m  até  o  vértice  M-1230,  de  coordenadas  N=7.557.512,359m  e
E=522.006,615m;  302°26'17"  e  55,96m  até  o  vértice  M-1231,  de  coordenadas
N=7.557.542,373m e E=521.959,391m; 265°02'10" e 49,56m até o vértice M-1232, de
coordenadas  N=7.557.538,085m  e  E=521.910,021m;  228°51'00"  e  114,03m  até  o
vértice M-1233, de coordenadas N=7.557.463,050m e E=521.824,158m; 238°46'06" e
70,29m  até  o  vértice  M-1234,  de  coordenadas  N=7.557.426,605m  e
E=521.764,055m;  257°20'06"  e  88,00m  até  o  vértice  M-1235,  de  coordenadas
N=7.557.407,311m e E=521.678,192m; 290°06'49" e 68,58m até o vértice M-1236, de
coordenadas  N=7.557.430,893m  e  E=521.613,796m;  326°51'17"  e  58,89m  até  o
vértice M-1237, de coordenadas N=7.557.480,201m e E=521.581,597m; 42°23'37" e
98,70m  até  o  vértice  M-1238,  de  coordenadas  N=7.557.553,092m  e
E=521.648,141m;  23°31'29"  e  107,56m  até  o  vértice  M-1239,  de  coordenadas
N=7.557.651,710m e E=521.691,072m; 43°49'03" e 71,31m até o vértice M-1240, de
coordenadas  N=7.557.703,162m  e  E=521.740,443m;  68°59'10"  e  23,75m  até  o
vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXI - gleba 31: a descrição com área de 4,5262 Ha e perímetro de 2.229,636 m,
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tem início no vértice M-1241, de coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 101°40'30" e 63,56 m até o
vértice M-1242, de coordenadas N=7.558.140,507m e E=522.034,520m; 101°40'30" e
63,56m  até  o  vértice  M-1242,  de  coordenadas  N=7.558.140,507m  e
E=522.034,520m;  127°22'13"  e  91,83m  até  o  vértice  M-1243,  de  coordenadas
N=7.558.084,767m e E=522.107,503m; 134°03'15" e 95,58m até o vértice M-1244, de
coordenadas  N=7.558.018,308m  e  E=522.176,193m;  120°20'53"  e  72,13m  até  o
vértice M-1245, de coordenadas N=7.557.981,862m e E=522.238,443m; 113°46'46" e
79,75m até o vértice M-1246, de coordenadas N=7.557.949,704m e E=522.311,426m;
106°07'29" e 84,91m até o  vértice  M-1247,  de  coordenadas N=7.557.926,122m e
E=522.392,995m;  103°07'05"  e  66,12m  até  o  vértice  M-1248,  de  coordenadas
N=7.557.911,115m e E=522.457,391m; 103°07'06" e 66,12m até o vértice M-1249, de
coordenadas  N=7.557.896,108m  e  E=522.521,787m;  124°57'29"  e  78,57m  até  o
vértice M-1250, de coordenadas N=7.557.851,088m e E=522.586,184m; 133°59'34" e
89,51m  até  o  vértice  M-1251,  de  coordenadas  N=7.557.788,916m  e
E=522.650,581m;  146°16'36"  e  85,06m  até  o  vértice  M-1252,  de  coordenadas
N=7.557.718,169m e E=522.697,805m; 175°25'14" e 31,85m até o vértice M-1253, de
coordenadas  N=7.557.686,421m  e  E=522.700,348m;  291°24'56"  e  83,07m  até  o
vértice M-1254, de coordenadas N=7.557.716,750m e E=522.623,017m; 312°31'05" e
113,43m  até  o  vértice  M-1255,  de  coordenadas  N=7.557.793,406m  e
E=522.539,416m;  299°58'32"  e  608,25m  até  o  vértice  M-1256,  de  coordenadas
N=7.558.097,308m e E=522.012,524m; 277°07'59" e 61,18m até o vértice M-1257, de
coordenadas  N=7.558.104,906m  e E=521.951,815m;  237°37'39"  e  202,70m  até  o
vértice M-1258, de coordenadas N=7.557.996,378m e E=521.780,621m; 19°49'19" e
46,10m  até  o  vértice  M-1259,  de  coordenadas  N=7.558.039,746m  e
E=521.796,253m;  54°00'26"  e  116,73m  até  o  vértice  M-1260,  de  coordenadas
N=7.558.108,349m e E=521.890,702m; 61°06'15" e 93,17m até o vértice M-1241, de
coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXXII - gleba 32: a descrição com área de 0,1647 Ha e perímetro de 183,136 m,
tem início no vértice M-1261, de coordenadas N=7.561.080,497m e E=529.549,907m;



247
____________________________________________________________________________

deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 135°35'54" e 61,58 m até o
vértice M-1262, de coordenadas N=7.561.036,502m e E=529.592,993m; 135°35'54" e
61,58m  até  o  vértice  M-1262,  de  coordenadas  N=7.561.036,502m  e
E=529.592,993m;  220°06'54"  e  39,42m  até  o  vértice  M-1263,  de  coordenadas
N=7.561.006,355m e E=529.567,593m; 305°45'16" e 11,40m até o vértice M-1264, de
coordenadas  N=7.561.013,015m  e  E=529.558,344m;  348°53'35"  e  65,44m  até  o
vértice M-1265, de coordenadas N=7.561.077,232m e E=529.545,737m; 51°56'44" e
5,30m até o vértice M-1261, de coordenadas N=7.561.080,497m e E=529.549,907m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXIII - gleba 33: a descrição com área de 1,0253 Ha e perímetro de 525,318 m,
tem início no vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°05'14" e 104,16 m até o
vértice M-1267, de coordenadas N=7.560.897,325m e E=530.041,273m; 94°05'14" e
104,16m  até  o  vértice  M-1267,  de  coordenadas  N=7.560.897,325m  e
E=530.041,273m;  103°03'36"  e  97,04m  até  o  vértice  M-1268,  de  coordenadas
N=7.560.875,397m e E=530.135,804m; 103°43'09" e 15,20m até o vértice M-1269, de
coordenadas  N=7.560.871,791m  e  E=530.150,574m;  252°12'09"  e  44,67m  até  o
vértice M-1270, de coordenadas N=7.560.858,136m e E=530.108,038m; 256°17'39" e
111,60m  até  o  vértice  M-1271,  de  coordenadas  N=7.560.831,693m  e
E=529.999,612m;  284°15'19"  e  93,15m  até  o  vértice  M-1272,  de  coordenadas
N=7.560.854,629m e E=529.909,334m; 53°11'25" e 17,17m até o vértice M-1273, de
coordenadas  N=7.560.864,915m  e  E=529.923,078m;  19°44'50"  e  42,32m  até  o
vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXIV - gleba 34: a descrição com área de 41,1520 Ha e perímetro de 4.224,432
m,  tem  início  no  vértice  M-1274,  de  coordenadas  N=7.560.820,460m  e
E=536.564,211m; deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 123°43'48" e
83,61  m  até  o  vértice  M-1275,  de  coordenadas  N=7.560.774,031m  e
E=536.633,750m;  123°43'48"  e  83,61m  até  o  vértice  M-1275,  de  coordenadas
N=7.560.774,031m e E=536.633,750m; 73°15'49" e 65,99m até o vértice M-1276, de
coordenadas  N=7.560.793,033m  e  E=536.696,941m;  123°39'58"  e  68,33m  até  o
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vértice M-1277, de coordenadas N=7.560.755,155m e E=536.753,809m; 134°06'13" e
49,45m  até  o  vértice  M-1278,  de  coordenadas  N=7.560.720,743m  e
E=536.789,315m;  182°30'53"  e  125,90m  até  o  vértice  M-1279,  de  coordenadas
N=7.560.594,969m e E=536.783,791m; 211°34'00" e 130,05m até o vértice M-1280,
de coordenadas N=7.560.484,161m e E=536.715,711m; 227°19'36" e 133,75m até o
vértice M-1281, de coordenadas N=7.560.393,500m e E=536.617,371m; 192°23'45" e
52,86m  até  o  vértice  M-1282,  de  coordenadas  N=7.560.341,873m  e
E=536.606,024m;  145°49'08"  e  175,04m  até  o  vértice  M-1283,  de  coordenadas
N=7.560.197,068m e E=536.704,364m; 158°02'43" e 104,54m até o vértice M-1284,
de coordenadas N=7.560.100,111m e E=536.743,448m; 180°00'00" e 78,07m até o
vértice M-1285, de coordenadas N=7.560.022,042m e E=536.743,448m; 262°59'32" e
165,13m  até  o  vértice  M-1286,  de  coordenadas  N=7.560.001,895m  e
E=536.579,548m;  270°13'16"  e  653,08m  até  o  vértice  M-1287,  de  coordenadas
N=7.560.004,414m e E=535.926,472m; 241°48'46" e 58,65m até o vértice M-1288, de
coordenadas  N=7.559.976,712m  e E=535.874,780m;  217°07'40"  e  129,50m  até  o
vértice M-1289, de coordenadas N=7.559.873,459m e E=535.796,612m; 243°49'01" e
114,82m  até  o  vértice  M-1290,  de  coordenadas  N=7.559.822,797m  e
E=535.693,576m;  27°49'23"  e  0,66m  até  o  vértice  M-1291,  de  coordenadas
N=7.559.823,380m e E=535.693,884m; 54°16'53" e 37,42m até o vértice M-1292, de
coordenadas  N=7.559.845,228m  e  E=535.724,267m;  35°07'57"  e  26,62m  até  o
vértice M-1293, de coordenadas N=7.559.866,999m e E=535.739,586m; 34°08'56" e
42,60m  até  o  vértice  M-1294,  de  coordenadas  N=7.559.902,254m  e
E=535.763,500m;  34°54'07"  e  71,82m  até  o  vértice  M-1295,  de  coordenadas
N=7.559.961,158m e E=535.804,594m; 39°59'41" e 66,48m até o vértice M-1296, de
coordenadas  N=7.560.012,088m  e  E=535.847,322m;  58°51'48"  e  119,57m  até  o
vértice M-1297, de coordenadas N=7.560.073,915m e E=535.949,666m; 68°34'35" e
127,62m  até  o  vértice  M-1298,  de  coordenadas  N=7.560.120,528m  e
E=536.068,464m;  54°05'27"  e  111,81m  até  o  vértice  M-1299,  de  coordenadas
N=7.560.186,107m e E=536.159,027m; 48°51'25" e 166,87m até o vértice M-1300, de
coordenadas  N=7.560.295,899m  e  E=536.284,693m;  35°42'09"  e  134,53m  até  o
vértice M-1301, de coordenadas N=7.560.405,148m e E=536.363,203m; 31°59'36" e
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108,84m  até  o  vértice  M-1302,  de  coordenadas  N=7.560.497,459m  e
E=536.420,870m;  311°43'41"  e  67,68m  até  o  vértice  M-1303,  de  coordenadas
N=7.560.542,509m e E=536.370,357m; 267°48'36" e 37,26m até o vértice M-1304, de
coordenadas  N=7.560.541,085m  e  E=536.333,120m;  267°11'41"  e  104,10m  até  o
vértice M-1305, de coordenadas N=7.560.535,990m e E=536.229,145m; 208°34'09" e
52,87m  até  o  vértice  M-1306,  de  coordenadas  N=7.560.489,559m  e
E=536.203,862m;  275°33'11"  e  65,61m  até  o  vértice  M-1307,  de  coordenadas
N=7.560.495,907m e E=536.138,564m; 311°31'06" e 73,16m até o vértice M-1308, de
coordenadas  N=7.560.544,404m  e  E=536.083,784m;  25°10'39"  e  170,96m  até  o
vértice M-1309, de coordenadas N=7.560.699,119m e E=536.156,513m; 54°30'24" e
26,95m  até  o  vértice  M-1310,  de  coordenadas  N=7.560.714,769m  e
E=536.178,459m;  78°40'52"  e  111,07m  até  o  vértice  M-1311,  de  coordenadas
N=7.560.736,568m e E=536.287,366m; 79°47'02" e 64,39m até o vértice M-1312, de
coordenadas  N=7.560.747,989m  e  E=536.350,739m;  94°44'17"  e  70,58m  até  o
vértice M-1313, de coordenadas N=7.560.742,158m e E=536.421,081m; 80°54'40" e
78,12m  até  o  vértice  M-1314,  de  coordenadas  N=7.560.754,499m  e
E=536.498,225m;  30°32'26"  e  58,95m  até  o  vértice  M-1315,  de  coordenadas
N=7.560.805,269m e E=536.528,179m; 67°08'20" e 39,10m até o vértice M-1274, de
coordenadas N=7.560.820,460m e E=536.564,211m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXXV - gleba 35: a descrição com área de 49,9706 Ha e perímetro de 3.091,900 m,
tem início no vértice M-1316, de coordenadas N=7.558.353,596m e E=534.832,375m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°24'38" e 62,98 m até o
vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m; 132°24'38" e
62,98m até o vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m;
157°03'52" e 139,27m até o vértice M-1318, de coordenadas N=7.558.182,860m e
E=534.933,150m;  174°44'21"  e  124,44m  até  o  vértice  M-1319,  de  coordenadas
N=7.558.058,949m e E=534.944,560m; 189°28'28" e 124,88m até o vértice M-1320,
de coordenadas N=7.557.935,771m e E=534.924,003m; 223°25'47" e 129,93m até o
vértice M-1321, de coordenadas N=7.557.841,417m e E=534.834,684m; 251°30'28" e
49,02m  até  o  vértice  M-1322,  de  coordenadas  N=7.557.825,868m  e
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E=534.788,191m;  253°19'14"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1323,  de  coordenadas
N=7.557.810,649m e E=534.737,398m; 188°53'12" e 113,15m até o vértice M-1324,
de coordenadas N=7.557.698,859m e E=534.719,919m; 194°41'40" e 155,01m até o
vértice M-1325, de coordenadas N=7.557.548,916m e E=534.680,597m; 207°15'30" e
261,34m  até  o  vértice  M-1326,  de  coordenadas  N=7.557.316,594m  e
E=534.560,900m;  234°48'42"  e  115,30m  até  o  vértice  M-1327,  de  coordenadas
N=7.557.250,153m e E=534.466,673m; 299°58'29" e 292,04m até o vértice M-1328,
de coordenadas N=7.557.396,062m e E=534.213,693m; 345°30'25" e 393,28m até o
vértice M-1329, de coordenadas N=7.557.776,825m e E=534.115,270m; 357°51'47" e
130,96m  até  o  vértice  M-1330,  de  coordenadas  N=7.557.907,695m  e
E=534.110,387m;  44°12'25"  e  105,57m  até  o  vértice  M-1331,  de  coordenadas
N=7.557.983,368m e E=534.183,993m; 71°05'57" e 75,04m até o vértice M-1332, de
coordenadas  N=7.558.007,676m  e  E=534.254,989m;  83°39'07"  e  67,67m  até  o
vértice M-1333, de coordenadas N=7.558.015,159m e E=534.322,245m; 91°53'16" e
92,99m  até  o  vértice  M-1334,  de  coordenadas  N=7.558.012,095m  e
E=534.415,185m;  84°03'44"  e  65,34m  até  o  vértice  M-1335,  de  coordenadas
N=7.558.018,854m e E=534.480,170m; 50°45'58" e 129,86m até o vértice M-1336, de
coordenadas  N=7.558.100,986m  e  E=534.580,753m;  16°51'43"  e  184,11m  até  o
vértice M-1337, de coordenadas N=7.558.277,179m e E=534.634,156m; 106°29'30" e
18,82m  até  o  vértice  M-1338,  de  coordenadas  N=7.558.271,836m  e
E=534.652,202m;  64°14'28"  e  105,72m  até  o  vértice  M-1339,  de  coordenadas
N=7.558.317,781m e E=534.747,418m; 101°11'06" e 34,63m até o vértice M-1340, de
coordenadas  N=7.558.311,063m  e  E=534.781,392m;  61°02'53"  e  32,68m  até  o
vértice M-1341, de coordenadas N=7.558.326,881m e E=534.809,984m; 39°58'01" e
34,86m  até  o  vértice  M-1316,  de  coordenadas  N=7.558.353,596m  e
E=534.832,375m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVI - gleba 36: a descrição com área de 44,4379 Ha e perímetro de 2.932,322
m,  tem  início  no  vértice  M-1342,  de  coordenadas  N=7.556.935,797m  e
E=537.315,834m; deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°01'52" e
421,75  m  até  o  vértice  M-1343,  de  coordenadas  N=7.556.884,171m  e
E=537.734,409m;  97°01'52"  e  421,75m  até  o  vértice  M-1343,  de  coordenadas
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N=7.556.884,171m e E=537.734,409m; 114°56'08" e 80,64m até o vértice M-1344, de
coordenadas  N=7.556.850,173m  e  E=537.807,533m;  149°51'18"  e  72,81m  até  o
vértice M-1345, de coordenadas N=7.556.787,214m e E=537.844,095m; 184°05'26" e
106,04m  até  o  vértice  M-1346,  de  coordenadas  N=7.556.681,444m  e
E=537.836,531m;  196°11'59"  e  253,07m  até  o  vértice  M-1347,  de  coordenadas
N=7.556.438,422m e E=537.765,928m; 201°52'02" e 212,39m até o vértice M-1348,
de coordenadas N=7.556.241,311m e E=537.686,821m; 325°08'38" e 41,19m até o
vértice M-1349, de coordenadas N=7.556.275,108m e E=537.663,282m; 302°15'24" e
80,64m  até  o  vértice  M-1350,  de  coordenadas  N=7.556.318,147m  e
E=537.595,089m;  301°57'50"  e  105,68m  até  o  vértice  M-1351,  de  coordenadas
N=7.556.374,092m e E=537.505,432m; 228°08'54" e 105,54m até o vértice M-1352,
de coordenadas N=7.556.303,677m e E=537.426,820m; 162°43'43" e 46,03m até o
vértice M-1353, de coordenadas N=7.556.259,719m e E=537.440,487m; 200°54'19" e
92,16m  até  o  vértice  M-1354,  de  coordenadas  N=7.556.173,625m  e
E=537.407,602m;  300°47'19"  e  150,24m  até  o  vértice  M-1355,  de  coordenadas
N=7.556.250,529m e E=537.278,536m; 353°28'30" e 88,04m até o vértice M-1356, de
coordenadas  N=7.556.337,998m  e  E=537.268,532m;  292°58'32"  e  89,54m  até  o
vértice M-1357, de coordenadas N=7.556.372,950m e E=537.186,093m; 290°47'35" e
155,00m  até  o  vértice  M-1358,  de  coordenadas  N=7.556.427,972m  e
E=537.041,190m;  311°03'17"  e  129,28m  até  o  vértice  M-1359,  de  coordenadas
N=7.556.512,879m e E=536.943,704m; 324°32'43" e 12,50m até o vértice M-1360, de
coordenadas  N=7.556.523,058m  e  E=536.936,456m;  14°58'36"  e  92,26m  até  o
vértice M-1361, de coordenadas N=7.556.612,189m e E=536.960,299m; 33°20'36" e
52,75m  até  o  vértice  M-1362,  de  coordenadas  N=7.556.656,260m  e
E=536.989,296m;  85°06'25"  e  132,86m  até  o  vértice  M-1363,  de  coordenadas
N=7.556.667,593m e E=537.121,677m; 4°05'27" e 212,08m até o vértice M-1364, de
coordenadas  N=7.556.879,134m  e  E=537.136,806m;  41°40'10"  e  60,68m  até  o
vértice M-1365, de coordenadas N=7.556.924,465m e E=537.177,151m; 85°19'43" e
139,15m  até  o  vértice  M-1342,  de  coordenadas  N=7.556.935,797m  e
E=537.315,834m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVII - gleba 37: a descrição com área de 0,0027 Ha e perímetro de 33,846 m,
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tem início no vértice M-1366, de coordenadas N=7.543.591,150m e E=526.660,611m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 154°12'09" e 12,72 m até o
vértice M-1367, de coordenadas N=7.543.579,697m e E=526.666,147m; 154°12'09" e
12,72m  até  o  vértice  M-1367,  de  coordenadas  N=7.543.579,697m  e
E=526.666,147m;  201°49'34"  e  4,77m  até  o  vértice  M-1368,  de  coordenadas
N=7.543.575,269m e E=526.664,373m; 342°28'02" e 7,26m até o vértice M-1369, de
coordenadas  N=7.543.582,190m  e  E=526.662,187m;  350°01'26"  e  9,10m  até  o
vértice M-1366, de coordenadas N=7.543.591,150m e E=526.660,611m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVIII - gleba 38: a descrição com área de 0,4486 Ha e perímetro de 701,320 m,
tem início no vértice M-1370, de coordenadas N=7.543.133,364m e E=526.329,155m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°37'26" e 173,93 m até o
vértice M-1371, de coordenadas N=7.543.116,319m e E=526.502,247m; 95°37'26" e
173,93m  até  o  vértice  M-1371,  de  coordenadas  N=7.543.116,319m  e
E=526.502,247m;  95°11'16"  e  125,33m  até  o  vértice  M-1372,  de  coordenadas
N=7.543.104,987m e E=526.627,063m; 134°28'57" e 55,45m até o vértice M-1373, de
coordenadas  N=7.543.066,132m  e  E=526.666,626m;  292°24'58"  e  10,75m  até  o
vértice M-1374, de coordenadas N=7.543.070,230m e E=526.656,691m; 284°51'50" e
70,21m  até  o  vértice  M-1375,  de  coordenadas  N=7.543.088,241m  e
E=526.588,831m;  283°00'27"  e  61,56m  até  o  vértice  M-1376,  de  coordenadas
N=7.543.102,096m e E=526.528,854m; 275°57'52" e 91,00m até o vértice M-1377, de
coordenadas  N=7.543.111,552m  e  E=526.438,342m;  274°40'40"  e  54,38m  até  o
vértice M-1378, de coordenadas N=7.543.115,987m e E=526.384,144m; 281°36'10" e
44,88m  até  o  vértice  M-1379,  de  coordenadas  N=7.543.125,013m  e
E=526.340,180m;  307°08'20"  e  13,83m  até  o  vértice  M-1370,  de  coordenadas
N=7.543.133,364m  e  E=526.329,155m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXXIX - gleba 39: a descrição com área de 0,6180 Ha e perímetro de 432,804 m,
tem início no vértice M-1380, de coordenadas N=7.543.087,358m e E=527.201,972m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  96°39'29" e 62,45 m até o
vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m; 96°39'29" e
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62,45m até o vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m;
231°01'06" e 26,22m até o  vértice  M-1382,  de  coordenadas N=7.543.063,626m e
E=527.243,625m;  250°46'22"  e  53,97m  até  o  vértice  M-1383,  de  coordenadas
N=7.543.045,852m e E=527.192,662m; 256°48'03" e 60,98m até o vértice M-1384, de
coordenadas  N=7.543.031,929m  e  E=527.133,296m;  260°21'10"  e  68,66m  até  o
vértice M-1385, de coordenadas N=7.543.020,423m e E=527.065,610m; 45°02'09" e
80,47m  até  o  vértice  M-1386,  de  coordenadas  N=7.543.077,285m  e
E=527.122,543m;  82°46'21"  e  80,06m  até  o  vértice  M-1380,  de  coordenadas
N=7.543.087,358m  e  E=527.201,972m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XL - gleba 40: a descrição com área de 0,6705 Ha e perímetro de 556,952 m, tem
início  no  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e  E=527.544,900m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 105°27'38" e 85,03 m até o
vértice M-1388, de coordenadas N=7.543.205,721m e E=527.626,850m; 105°27'38" e
85,03m  até  o  vértice  M-1388,  de  coordenadas  N=7.543.205,721m  e
E=527.626,850m;  134°09'04"  e  128,55m  até  o  vértice  M-1389,  de  coordenadas
N=7.543.116,179m e E=527.719,085m; 228°39'40" e 31,41m até o vértice M-1390, de
coordenadas  N=7.543.095,431m  e  E=527.695,500m;  314°21'00"  e  56,95m  até  o
vértice M-1391, de coordenadas N=7.543.135,244m e E=527.654,774m; 315°06'50" e
45,18m  até  o  vértice  M-1392,  de  coordenadas  N=7.543.167,252m  e
E=527.622,893m;  302°32'35"  e  71,83m  até  o  vértice  M-1393,  de  coordenadas
N=7.543.205,891m e E=527.562,341m; 265°56'29" e 72,09m até o vértice M-1394, de
coordenadas  N=7.543.200,789m  e  E=527.490,431m;  23°36'49"  e  16,38m  até  o
vértice M-1395, de coordenadas N=7.543.215,795m e E=527.496,992m; 75°16'26" e
49,54m  até  o  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e
E=527.544,900m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLI - gleba 41: a descrição com área de 0,8817 Ha e perímetro de 941,189 m, tem
início  no  vértice  M-1396,  de  coordenadas  N=7.544.041,815m  e  E=526.792,223m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  97°48'19" e 64,90 m até o
vértice M-1397, de coordenadas N=7.544.033,001m e E=526.856,522m; 97°48'19" e
64,90m  até  o  vértice  M-1397,  de  coordenadas  N=7.544.033,001m  e
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E=526.856,522m;  186°07'22"  e  46,72m  até  o  vértice  M-1398,  de  coordenadas
N=7.543.986,549m e E=526.851,539m; 289°53'18" e 12,06m até o vértice M-1399, de
coordenadas  N=7.543.990,652m  e  E=526.840,198m;  297°56'30"  e  43,03m  até  o
vértice M-1400, de coordenadas N=7.544.010,814m e E=526.802,185m; 279°50'20" e
52,26m  até  o  vértice  M-1401,  de  coordenadas  N=7.544.019,745m  e
E=526.750,689m;  264°27'02"  e  91,45m  até  o  vértice  M-1402,  de  coordenadas
N=7.544.010,901m e E=526.659,665m; 251°38'27" e 93,63m até o vértice M-1403, de
coordenadas  N=7.543.981,409m  e  E=526.570,799m;  263°00'29"  e  79,35m  até  o
vértice M-1404, de coordenadas N=7.543.971,751m e E=526.492,044m; 277°00'07" e
76,59m  até  o  vértice  M-1405,  de  coordenadas  N=7.543.981,087m  e
E=526.416,028m;  81°20'15"  e  135,68m  até  o  vértice  M-1406,  de  coordenadas
N=7.544.001,521m e E=526.550,156m; 78°42'14" e 122,14m até o vértice M-1407, de
coordenadas  N=7.544.025,446m  e  E=526.669,930m;  82°22'35"  e  123,38m  até  o
vértice M-1396, de coordenadas N=7.544.041,815m e E=526.792,223m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLII - gleba 42: a descrição com área de 1,1225 Ha e perímetro de 463,689 m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09 m até o
vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIII - gleba 43: a descrição com área de 1,1225 Ha e perímetro de 463,689 m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09 m até o
vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIV - gleba 44: a descrição com área de 3,9134 Ha e perímetro de 3.728,046 m,
tem início no vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 140°12'32" e 153,84 m até o
vértice M-1416, de coordenadas N=7.555.726,635m e E=532.995,192m; 140°12'32" e
153,84m  até  o  vértice  M-1416,  de  coordenadas  N=7.555.726,635m  e
E=532.995,192m;  117°15'34"  e  251,70m  até  o  vértice  M-1417,  de  coordenadas
N=7.555.611,352m e E=533.218,936m; 170°54'55" e 351,69m até o vértice M-1418,
de coordenadas N=7.555.264,072m e E=533.274,466m; 110°09'54" e 271,79m até o
vértice M-1419, de coordenadas N=7.555.170,377m e E=533.529,599m; 185°18'20" e
126,40m  até  o  vértice  M-1420,  de  coordenadas  N=7.555.044,514m  e
E=533.517,911m;  181°15'18"  e  288,20m  até  o  vértice  M-1421,  de  coordenadas
N=7.554.756,384m e E=533.511,599m; 184°44'43" e 353,36m até o vértice M-1422,
de coordenadas N=7.554.404,230m e E=533.482,367m; 196°42'22" e 61,21m até o
vértice M-1423, de coordenadas N=7.554.345,600m e E=533.464,770m; 326°51'43" e
11,82m até o vértice M-1424, de coordenadas N=7.554.355,497m e E=533.458,309m;
4°30'19"  e  800,30m  até  o  vértice  M-1425,  de  coordenadas  N=7.555.153,322m  e
E=533.521,174m;  276°01'05"  e  119,62m  até  o  vértice  M-1426,  de  coordenadas
N=7.555.165,864m e E=533.402,209m; 295°33'09" e 133,70m até o vértice M-1427,
de coordenadas N=7.555.223,532m e E=533.281,590m; 344°43'11" e 148,26m até o
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vértice M-1428, de coordenadas N=7.555.366,548m e E=533.242,518m; 347°47'52" e
54,61m  até  o  vértice  M-1429,  de  coordenadas  N=7.555.419,925m  e
E=533.230,975m;  352°53'44"  e  65,61m  até  o  vértice  M-1430,  de  coordenadas
N=7.555.485,027m e E=533.222,861m; 357°43'03" e 61,49m até o vértice M-1431, de
coordenadas  N=7.555.546,465m  e  E=533.220,413m;  325°51'11"  e  65,76m  até  o
vértice M-1432, de coordenadas N=7.555.600,891m e E=533.183,498m; 294°42'29" e
59,32m  até  o  vértice  M-1433,  de  coordenadas  N=7.555.625,689m  e
E=533.129,604m;  309°10'03"  e  56,58m  até  o  vértice  M-1434,  de  coordenadas
N=7.555.661,423m e E=533.085,739m; 289°06'32" e 60,21m até o vértice M-1435, de
coordenadas  N=7.555.681,135m  e  E=533.028,843m;  291°38'56"  e  78,73m  até  o
vértice M-1436, de coordenadas N=7.555.710,178m e E=532.955,670m; 314°02'39" e
51,70m  até  o  vértice  M-1437,  de  coordenadas  N=7.555.746,120m  e
E=532.918,509m;  338°56'50"  e  48,55m  até  o  vértice  M-1438,  de  coordenadas
N=7.555.791,428m e E=532.901,068m; 355°11'19" e 42,00m até o vértice M-1439, de
coordenadas  N=7.555.833,276m  e  E=532.897,546m;  355°59'58"  e  11,59m  até  o
vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLV - gleba 45: a descrição com área de 1,0271 Ha e perímetro de 1.390,045 m,
tem início no vértice M-1440, de coordenadas N=7.556.372,882m e E=533.340,613m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 230°25'16" e 68,27 m até o
vértice M-1441, de coordenadas N=7.556.329,388m e E=533.287,997m; 230°25'16" e
68,27m  até  o  vértice  M-1441,  de  coordenadas  N=7.556.329,388m  e
E=533.287,997m;  227°39'03"  e  389,41m  até  o  vértice  M-1442,  de  coordenadas
N=7.556.067,066m e E=533.000,206m; 207°13'32" e 229,01m até o vértice M-1443,
de coordenadas N=7.555.863,430m e E=532.895,437m; 355°59'58" e 14,27m até o
vértice M-1444, de coordenadas N=7.555.877,669m e E=532.894,441m; 13°06'13" e
66,11m até o vértice M-1445, de coordenadas N=7.555.942,058m e E=532.909,430m;
20°30'34"  e  61,88m  até  o  vértice  M-1446,  de  coordenadas  N=7.556.000,014m  e
E=532.931,109m;  23°07'36"  e  29,82m  até  o  vértice  M-1447,  de  coordenadas
N=7.556.027,440m e E=532.942,823m; 41°34'30" e 45,34m até o vértice M-1448, de
coordenadas  N=7.556.061,359m  e  E=532.972,910m;  51°37'50"  e  40,19m  até  o
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vértice M-1449, de coordenadas N=7.556.086,308m e E=533.004,424m; 50°34'34" e
58,59m  até  o  vértice  M-1450,  de  coordenadas  N=7.556.123,515m  e
E=533.049,682m;  49°36'10"  e  121,31m  até  o  vértice  M-1451,  de  coordenadas
N=7.556.202,131m e E=533.142,064m; 34°39'37" e 64,77m até o vértice M-1452, de
coordenadas  N=7.556.255,406m  e  E=533.178,898m;  47°03'55"  e  53,50m  até  o
vértice M-1453, de coordenadas N=7.556.291,850m e E=533.218,069m; 50°48'10" e
70,40m  até  o  vértice  M-1454,  de  coordenadas  N=7.556.336,343m  e
E=533.272,627m;  61°44'36"  e  77,18m  até  o  vértice  M-1440,  de  coordenadas
N=7.556.372,882m  e  E=533.340,613m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XLVI - gleba 46: a descrição com área de 0,0000 Ha e perímetro de 0,021 m, tem
início  no  vértice  M-1455,  de  coordenadas  N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  171°56'27" e 0,01 m até o
vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m; 171°56'27" e
0,01m até o vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m;
223°38'20"  e  0,00m  até  o  vértice  M-1457,  de  coordenadas  N=7.547.661,949m  e
E=527.169,189m;  12°21'47"  e  0,01m  até  o  vértice  M-1455,  de  coordenadas
N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XLVII - gleba 47: a descrição com área de 18,1231 Ha e perímetro de 2.106,088 m,
tem início no vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 139°24'25" e 107,25 m até o
vértice M-1459, de coordenadas N=7.548.307,476m e E=528.454,584m; 139°24'25" e
107,25m  até  o  vértice  M-1459,  de  coordenadas  N=7.548.307,476m  e
E=528.454,584m;  158°00'52"  e  76,56m  até  o  vértice  M-1460,  de  coordenadas
N=7.548.236,481m e E=528.483,247m; 192°37'04" e 106,73m até o vértice M-1461,
de coordenadas N=7.548.132,333m e E=528.459,933m; 164°42'21" e 141,84m até o
vértice M-1462, de coordenadas N=7.547.995,514m e E=528.497,347m; 269°43'31" e
216,90m  até  o  vértice  M-1463,  de  coordenadas  N=7.547.994,473m  e
E=528.280,448m;  270°46'24"  e  288,93m  até  o  vértice  M-1464,  de  coordenadas
N=7.547.998,372m e E=527.991,542m; 270°34'49" e 168,06m até o vértice M-1465,
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de  coordenadas  N=7.548.000,074m  e E=527.823,491m;  70°35'25"  e  3,67m até  o
vértice M-1466, de coordenadas N=7.548.001,294m e E=527.826,953m; 44°31'42" e
56,71m  até  o  vértice  M-1467,  de  coordenadas  N=7.548.041,725m  e
E=527.866,724m;  338°14'21"  e  101,49m  até  o  vértice  M-1468,  de  coordenadas
N=7.548.135,985m e E=527.829,098m; 62°30'38" e 66,46m até o vértice M-1469, de
coordenadas  N=7.548.166,662m  e  E=527.888,055m;  52°25'05"  e  210,49m  até  o
vértice M-1470, de coordenadas N=7.548.295,037m e E=528.054,860m; 34°20'30" e
96,69m  até  o  vértice  M-1471,  de  coordenadas  N=7.548.374,871m  e
E=528.109,404m;  77°22'10"  e  61,41m  até  o  vértice  M-1472,  de  coordenadas
N=7.548.388,299m e E=528.169,328m; 153°13'57" e 133,86m até o vértice M-1473,
de coordenadas N=7.548.268,783m e E=528.229,615m; 136°45'03" e 57,96m até o
vértice M-1474, de coordenadas N=7.548.226,569m e E=528.269,325m; 44°11'30" e
68,60m  até  o  vértice  M-1475,  de  coordenadas  N=7.548.275,756m  e
E=528.317,144m;  46°59'14"  e  85,89m  até  o  vértice  M-1476,  de  coordenadas
N=7.548.334,344m e E=528.379,944m; 358°13'41" e 45,78m até o vértice M-1477, de
coordenadas  N=7.548.380,100m  e  E=528.378,528m;  35°26'40"  e  10,82m  até  o
vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLVIII - gleba 48: a descrição com área de 8,8112 Ha e perímetro de 2.017,841 m,
tem início no vértice M-1478, de coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°25'34" e 28,52 m até o
vértice M-1479, de coordenadas N=7.544.516,384m e E=514.675,442m; 107°25'34" e
28,52m  até  o  vértice  M-1479,  de  coordenadas  N=7.544.516,384m  e
E=514.675,442m;  232°43'13"  e  70,03m  até  o  vértice  M-1480,  de  coordenadas
N=7.544.473,965m e E=514.619,718m; 224°30'13" e 327,48m até o vértice M-1481,
de coordenadas N=7.544.240,403m e E=514.390,168m; 282°14'13" e 336,16m até o
vértice M-1482, de coordenadas N=7.544.311,654m e E=514.061,643m; 285°08'59" e
181,88m  até  o  vértice  M-1483,  de  coordenadas  N=7.544.359,187m  e
E=513.886,084m;  253°09'21"  e  118,18m  até  o  vértice  M-1484,  de  coordenadas
N=7.544.324,941m e E=513.772,972m; 40°01'21" e 9,19m até o vértice M-1485, de
coordenadas  N=7.544.331,978m  e  E=513.778,882m;  57°03'49"  e  94,63m  até  o
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vértice M-1486, de coordenadas N=7.544.383,430m e E=513.858,303m; 79°53'17" e
61,05m  até  o  vértice  M-1487,  de  coordenadas  N=7.544.394,149m  e
E=513.918,407m;  110°25'32"  e  135,14m  até  o  vértice  M-1488,  de  coordenadas
N=7.544.346,985m e E=514.045,054m; 98°18'57" e 88,94m até o vértice M-1489, de
coordenadas  N=7.544.334,121m  e  E=514.133,063m;  55°51'39"  e  282,69m  até  o
vértice M-1490, de coordenadas N=7.544.492,767m e E=514.367,036m; 81°10'09" e
97,75m  até  o  vértice  M-1491,  de  coordenadas  N=7.544.507,774m  e
E=514.463,631m;  79°28'27"  e  93,88m  até  o  vértice  M-1492,  de  coordenadas
N=7.544.524,924m e E=514.555,933m; 90°00'00" e 92,30m até o vértice M-1478, de
coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIX - gleba 49: a descrição com área de 6,1652 Ha e perímetro de 1.187,120 m,
tem início no vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°21'57" e 90,10 m até o
vértice M-1494, de coordenadas N=7.544.145,463m e E=513.210,045m; 102°21'57" e
90,10m  até  o  vértice  M-1494,  de  coordenadas  N=7.544.145,463m  e
E=513.210,045m;  99°11'58"  e  80,46m  até  o  vértice  M-1495,  de  coordenadas
N=7.544.132,600m e E=513.289,468m; 105°19'54" e 113,51m até o vértice M-1496,
de coordenadas N=7.544.102,586m e E=513.398,942m; 109°20'11" e 84,17m até o
vértice M-1497, de coordenadas N=7.544.074,716m e E=513.478,364m; 119°19'37" e
78,79m  até  o  vértice  M-1498,  de  coordenadas  N=7.544.036,127m  e
E=513.547,053m;  102°11'08"  e  3,46m  até  o  vértice  M-1499,  de  coordenadas
N=7.544.035,395m e E=513.550,440m; 229°34'03" e 92,77m até o vértice M-1500, de
coordenadas  N=7.543.975,229m  e E=513.479,826m;  274°22'54"  e  409,92m  até  o
vértice M-1501, de coordenadas N=7.544.006,547m e E=513.071,101m; 316°18'22" e
6,71m até o vértice M-1502, de coordenadas N=7.544.011,398m e E=513.066,465m;
50°56'30"  e  5,22m  até  o  vértice  M-1503,  de  coordenadas  N=7.544.014,688m  e
E=513.070,519m;  355°45'30"  e  58,04m  até  o  vértice  M-1504,  de  coordenadas
N=7.544.072,572m e E=513.066,226m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-1505, de
coordenadas  N=7.544.145,463m  e  E=513.038,320m;  77°01'16"  e  85,91m  até  o
vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m; chegando ao
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vértice inicial da descrição deste perímetro.
L - gleba 50: a descrição com área de 3,0687 Ha e perímetro de 774,816 m, tem

início  no  vértice  M-1506,  de  coordenadas  N=7.541.467,173m  e  E=513.812,777m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°51'47" e 16,61 m até o
vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m; 185°51'47" e
16,61m até o vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m;
191°36'24" e 85,36m até o  vértice  M-1508,  de  coordenadas N=7.541.367,035m e
E=513.793,907m;  220°16'19"  e  36,53m  até  o  vértice  M-1509,  de  coordenadas
N=7.541.339,165m e E=513.770,295m; 225°02'09" e 39,44m até o vértice M-1510, de
coordenadas  N=7.541.311,295m  e  E=513.742,390m;  249°47'55"  e  43,46m  até  o
vértice M-1511, de coordenadas N=7.541.296,288m e E=513.701,605m; 249°47'54" e
43,46m  até  o  vértice  M-1512,  de  coordenadas  N=7.541.281,281m  e
E=513.660,821m;  270°00'00"  e  79,42m  até  o  vértice  M-1513,  de  coordenadas
N=7.541.281,281m e E=513.581,398m; 293°10'21" e 65,38m até o vértice M-1514, de
coordenadas  N=7.541.307,007m  e  E=513.521,295m;  326°56'33"  e  13,62m  até  o
vértice M-1515, de coordenadas N=7.541.318,421m e E=513.513,867m; 87°52'53" e
27,73m  até  o  vértice  M-1516,  de  coordenadas  N=7.541.319,446m  e
E=513.541,577m;  35°06'00"  e  100,87m  até  o  vértice  M-1517,  de  coordenadas
N=7.541.401,973m e E=513.599,578m; 72°59'44" e 222,95m até o vértice M-1506, de
coordenadas N=7.541.467,173m e E=513.812,777m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LI - gleba 51: a descrição com área de 4,7630 Ha e perímetro de 1.030,154 m, tem
início  no  vértice  M-1518,  de  coordenadas  N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 172°11'33" e 139,05 m até o
vértice M-1519, de coordenadas N=7.542.847,339m e E=514.192,243m; 172°11'33" e
139,05m  até  o  vértice  M-1519,  de  coordenadas  N=7.542.847,339m  e
E=514.192,243m;  94°37'03"  e  95,07m  até  o  vértice  M-1520,  de  coordenadas
N=7.542.839,685m e E=514.287,008m; 244°40'55" e 39,70m até o vértice M-1521, de
coordenadas  N=7.542.822,709m  e E=514.251,123m;  251°57'39"  e  103,85m  até  o
vértice M-1522, de coordenadas N=7.542.790,551m e E=514.152,381m; 272°35'58" e
94,55m  até  o  vértice  M-1523,  de  coordenadas  N=7.542.794,839m  e
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E=514.057,933m;  270°00'00"  e  115,91m  até  o  vértice  M-1524,  de  coordenadas
N=7.542.794,839m e E=513.942,019m; 314°57'48" e 64,33m até o vértice M-1525, de
coordenadas  N=7.542.840,299m  e  E=513.896,501m;  84°55'42"  e  34,72m  até  o
vértice M-1526, de coordenadas N=7.542.843,368m e E=513.931,082m; 16°18'21" e
139,82m  até  o  vértice  M-1527,  de  coordenadas  N=7.542.977,563m  e
E=513.970,338m;  87°52'22"  e  203,16m  até  o  vértice  M-1518,  de  coordenadas
N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LII - gleba 52: a descrição com área de 2,0201 Ha e perímetro de 652,822 m, tem
início  no  vértice  M-1528,  de  coordenadas  N=7.543.246,665m  e  E=513.387,056m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 153°35'18" e 30,21 m até o
vértice M-1529, de coordenadas N=7.543.219,610m e E=513.400,493m; 153°35'18" e
30,21m  até  o  vértice  M-1529,  de  coordenadas  N=7.543.219,610m  e
E=513.400,493m;  79°40'45"  e  67,53m  até  o  vértice  M-1530,  de  coordenadas
N=7.543.231,709m e E=513.466,931m; 101°40'31" e 86,49m até o vértice M-1531, de
coordenadas  N=7.543.214,207m  e  E=513.551,629m;  222°21'15"  e  93,56m  até  o
vértice M-1532, de coordenadas N=7.543.145,063m e E=513.488,593m; 237°43'49" e
70,85m  até  o  vértice  M-1533,  de  coordenadas  N=7.543.107,238m  e
E=513.428,690m;  250°12'30"  e  45,37m  até  o  vértice  M-1534,  de  coordenadas
N=7.543.091,876m e E=513.385,999m; 172°42'48" e 31,39m até o vértice M-1535, de
coordenadas  N=7.543.060,735m  e  E=513.389,981m;  311°09'00"  e  19,46m  até  o
vértice M-1536, de coordenadas N=7.543.073,539m e E=513.375,330m; 314°57'47" e
63,71m até o vértice M-1537, de coordenadas N=7.543.118,559m e E=513.330,252m;
8°26'14"  e  58,52m  até  o  vértice  M-1538,  de  coordenadas  N=7.543.176,443m  e
E=513.338,838m;  36°54'17"  e  75,07m  até  o  vértice  M-1539,  de  coordenadas
N=7.543.236,471m e E=513.383,916m; 17°07'21" e 10,67m até o vértice M-1528, de
coordenadas N=7.543.246,665m e E=513.387,056m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIII - gleba 53: a descrição com área de 3,1674 Ha e perímetro de 1.003,10 m, tem
início  no  vértice  M-1540,  de  coordenadas  N=7.547.005,997m  e  E=526.563,719m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 116°42'39" e 162,65 m até o
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vértice M-1541, de coordenadas N=7.546.932,887m e E=526.709,013m; 116°42'39" e
162,65m  até  o  vértice  M-1541,  de  coordenadas  N=7.546.932,887m  e
E=526.709,013m;  117°28'57"  e  136,43m  até  o  vértice  M-1542,  de  coordenadas
N=7.546.869,929m e E=526.830,046m; 143°31'16" e 101,79m até o vértice M-1543,
de coordenadas N=7.546.788,082m e E=526.890,563m; 188°45'25" e 99,37m até o
vértice M-1544, de coordenadas N=7.546.689,866m e E=526.875,434m; 234°03'44" e
40,34m  até  o  vértice  M-1545,  de  coordenadas  N=7.546.666,191m  e
E=526.842,774m;  331°53'52"  e  80,76m  até  o  vértice  M-1546,  de  coordenadas
N=7.546.737,434m e E=526.804,730m; 331°44'47" e 79,54m até o vértice M-1547, de
coordenadas  N=7.546.807,498m  e  E=526.767,078m;  309°57'46"  e  85,94m  até  o
vértice M-1548, de coordenadas N=7.546.862,694m e E=526.701,211m; 297°58'08" e
121,98m  até  o  vértice  M-1549,  de  coordenadas  N=7.546.919,903m  e
E=526.593,475m;  335°42'39"  e  82,90m  até  o  vértice  M-1550,  de  coordenadas
N=7.546.995,468m e E=526.559,373m; 22°25'48" e 11,39m até o vértice M-1540, de
coordenadas N=7.547.005,997m e E=526.563,719m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIV - gleba 54: a descrição com área de 3,0088 Ha e perímetro de 1.395,85 m, tem
início  no  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e  E=526.538,810m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 96°34'25" e 164,98 m até o
vértice M-1552, de coordenadas N=7.545.528,905m e E=526.702,709m; 96°34'25" e
164,98m  até  o  vértice  M-1552,  de  coordenadas  N=7.545.528,905m  e
E=526.702,709m;  96°35'19"  e  186,56m  até  o  vértice  M-1553,  de  coordenadas
N=7.545.507,499m e E=526.888,042m; 123°13'19" e 91,93m até o vértice M-1554, de
coordenadas  N=7.545.457,131m  e  E=526.964,948m;  183°14'37"  e  66,84m  até  o
vértice M-1555, de coordenadas N=7.545.390,395m e E=526.961,166m; 238°40'30" e
54,56m  até  o  vértice  M-1556,  de  coordenadas  N=7.545.362,032m  e
E=526.914,563m;  356°11'38"  e  26,33m  até  o  vértice  M-1557,  de  coordenadas
N=7.545.388,303m e E=526.912,815m; 329°51'27" e 56,12m até o vértice M-1558, de
coordenadas  N=7.545.436,831m  e  E=526.884,636m;  299°57'22"  e  86,77m  até  o
vértice M-1559, de coordenadas N=7.545.480,158m e E=526.809,460m; 275°30'38" e
89,96m  até  o  vértice  M-1560,  de  coordenadas  N=7.545.488,796m  e
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E=526.719,917m;  268°13'17"  e  163,98m  até  o  vértice  M-1561,  de  coordenadas
N=7.545.483,707m e E=526.556,016m; 279°42'30" e 202,15m até o vértice M-1562,
de coordenadas N=7.545.517,796m e E=526.356,758m; 287°35'12" e 11,15m até o
vértice M-1563, de coordenadas N=7.545.521,165m e E=526.346,128m; 82°07'56" e
194,51m  até  o  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e
E=526.538,810m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LV - gleba 55: a descrição com área de 1,4902 Ha e perímetro de 808,60 m, tem
início  no  vértice  M-1564,  de  coordenadas  N=7.545.704,521m  e  E=525.992,898m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 99°36'51" e 131,71 m até o
vértice M-1565, de coordenadas N=7.545.682,524m e E=526.122,757m; 99°36'51" e
131,71m  até  o  vértice  M-1565,  de  coordenadas  N=7.545.682,524m  e
E=526.122,757m;  110°06'47"  e  80,56m  até  o  vértice  M-1566,  de  coordenadas
N=7.545.654,822m e E=526.198,403m; 129°10'18" e 123,60m até o vértice M-1567,
de coordenadas N=7.545.576,754m e E=526.294,221m; 142°05'28" e 65,86m até o
vértice M-1568, de coordenadas N=7.545.524,792m e E=526.334,685m; 287°35'12" e
61,95m  até  o  vértice  M-1569,  de  coordenadas  N=7.545.543,509m  e
E=526.275,634m;  298°17'39"  e  107,62m  até  o  vértice  M-1570,  de  coordenadas
N=7.545.594,521m e E=526.180,871m; 298°54'57" e 104,18m até o vértice M-1571,
de coordenadas N=7.545.644,893m e E=526.089,683m; 300°36'13" e 63,06m até o
vértice M-1572, de coordenadas N=7.545.676,994m e E=526.035,411m; 296°02'58" e
58,78m  até  o  vértice  M-1573,  de  coordenadas  N=7.545.702,805m  e
E=525.982,605m;  292°09'49"  e  0,47m  até  o  vértice  M-1574,  de  coordenadas
N=7.545.702,982m e E=525.982,170m; 81°50'11" e 10,84m até o vértice M-1564, de
coordenadas N=7.545.704,521m e E=525.992,898m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LVI - gleba 56: a descrição com área de 0,3912 Ha e perímetro de 308,53 m, tem
início  no  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e  E=525.894,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°31'13" e 78,07 m até o
vértice M-1576, de coordenadas N=7.545.731,061m e E=525.916,705m; 163°31'13" e
78,07m  até  o  vértice  M-1576,  de  coordenadas  N=7.545.731,061m  e
E=525.916,705m;  294°49'27"  e  47,96m  até  o  vértice  M-1577,  de  coordenadas
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N=7.545.751,198m e E=525.873,174m; 304°28'54" e 72,60m até o vértice M-1578, de
coordenadas  N=7.545.792,299m  e  E=525.813,331m;  303°41'55"  e  15,57m  até  o
vértice M-1579, de coordenadas N=7.545.800,939m e E=525.800,373m; 90°52'49" e
3,41m até o vértice M-1580, de coordenadas N=7.545.800,887m e E=525.803,784m;
86°49'29"  e  90,91m  até  o  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e
E=525.894,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVII - gleba 57: a descrição com área de 0,0637 Ha e perímetro de 203,43 m, tem
início  no  vértice  M-1581,  de  coordenadas  N=7.545.987,623m  e  E=525.662,720m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 141°55'03" e 69,27 m até o
vértice M-1582, de coordenadas N=7.545.933,101m e E=525.705,444m; 141°55'03" e
69,27m  até  o  vértice  M-1582,  de  coordenadas  N=7.545.933,101m  e
E=525.705,444m;  172°51'58"  e  34,07m  até  o  vértice  M-1583,  de  coordenadas
N=7.545.899,291m e E=525.709,675m; 331°55'49" e 31,21m até o vértice M-1584, de
coordenadas  N=7.545.926,830m  e  E=525.694,989m;  331°17'46"  e  62,30m  até  o
vértice M-1585, de coordenadas N=7.545.981,471m e E=525.665,070m; 339°05'46" e
6,59m até o vértice M-1581, de coordenadas N=7.545.987,623m e E=525.662,720m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVIII - gleba 58: a descrição com área de 0,9728 Ha e perímetro de 859,18 m, tem
início  no  vértice  M-1586,  de  coordenadas  N=7.548.966,771m  e  E=528.222,698m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°21'43" e 96,90 m até o
vértice M-1587, de coordenadas N=7.548.875,507m e E=528.255,264m; 160°21'43" e
96,90m  até  o  vértice  M-1587,  de  coordenadas  N=7.548.875,507m  e
E=528.255,264m;  153°53'51"  e  136,98m  até  o  vértice  M-1588,  de  coordenadas
N=7.548.752,496m e E=528.315,534m; 140°38'18" e 158,35m até o vértice M-1589,
de coordenadas N=7.548.630,063m e E=528.415,963m; 194°00'16" e 28,11m até o
vértice M-1590, de coordenadas N=7.548.602,791m e E=528.409,161m; 318°36'02" e
50,97m  até  o  vértice  M-1591,  de  coordenadas  N=7.548.641,025m  e
E=528.375,455m;  306°31'56"  e  23,32m  até  o  vértice  M-1592,  de  coordenadas
N=7.548.654,909m e E=528.356,714m; 321°38'11" e 25,98m até o vértice M-1593, de
coordenadas  N=7.548.675,281m  e  E=528.340,587m;  267°09'09"  e  19,97m  até  o
vértice M-1594, de coordenadas N=7.548.674,290m e E=528.320,647m; 301°43'02" e



265
____________________________________________________________________________

18,04m  até  o  vértice  M-1595,  de  coordenadas  N=7.548.683,776m  e
E=528.305,298m;  358°21'26"  e  22,01m  até  o  vértice  M-1596,  de  coordenadas
N=7.548.705,773m e E=528.304,667m; 340°51'58" e 26,84m até o vértice M-1597, de
coordenadas  N=7.548.731,126m  e  E=528.295,871m;  335°25'23"  e  38,96m  até  o
vértice M-1598, de coordenadas N=7.548.766,555m e E=528.279,667m; 335°04'39" e
37,42m  até  o  vértice  M-1599,  de  coordenadas  N=7.548.800,494m  e
E=528.263,897m;  334°33'06"  e  34,79m  até  o  vértice  M-1600,  de  coordenadas
N=7.548.831,909m e E=528.248,948m; 4°00'53" e 23,75m até o vértice M-1601, de
coordenadas  N=7.548.855,600m  e  E=528.250,611m;  328°06'07"  e  21,65m  até  o
vértice M-1602, de coordenadas N=7.548.873,980m e E=528.239,171m; 345°15'58" e
36,46m  até  o  vértice  M-1603,  de  coordenadas  N=7.548.909,239m  e
E=528.229,899m;  348°05'51"  e  45,26m  até  o  vértice  M-1604,  de  coordenadas
N=7.548.953,527m e E=528.220,564m; 9°09'21" e 13,41m até o vértice M-1586, de
coordenadas N=7.548.966,771m e E=528.222,698m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIX - gleba 59: a descrição com área de 0,0175 Ha e perímetro de 78,97 m, tem
início  no  vértice  M-1605,  de  coordenadas  N=7.549.057,979m  e  E=528.214,536m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°56'48" e 31,35 m até o
vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m; 185°56'48" e
31,35m até o vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m;
170°17'43"  e  5,63m  até  o  vértice  M-1607,  de  coordenadas  N=7.549.021,248m  e
E=528.212,236m;  324°32'10"  e  14,19m  até  o  vértice  M-1608,  de  coordenadas
N=7.549.032,805m e E=528.204,003m; 15°08'51" e 18,87m até o vértice M-1609, de
coordenadas N=7.549.051,019m e E=528.208,934m; 38°49'50" e 8,93m até o vértice
M-1605, de coordenadas N=7.549.057,979m e E=528.214,536m; chegando ao vértice
inicial da descrição deste perímetro.

LX - gleba 60: a descrição com área de 0,0147 Ha e perímetro de 68,03 m, tem
início  no  vértice  M-1610,  de  coordenadas  N=7.549.310,948m  e  E=528.270,904m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 192°11'23" e 31,44 m até o
vértice M-1611, de coordenadas N=7.549.280,215m e E=528.264,265m; 192°11'23" e
31,44m até o vértice M-1611, de coordenadas N=7.549.280,215m e E=528.264,265m;
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340°35'53" e 17,85m até o  vértice  M-1612,  de  coordenadas N=7.549.297,056m e
E=528.258,333m;  42°08'22"  e  18,74m  até  o  vértice  M-1610,  de  coordenadas
N=7.549.310,948m  e  E=528.270,904m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXI - gleba 61: a descrição com área de 0,0000 Ha e perímetro de 6,94 m, tem
início  no  vértice  M-1613,  de  coordenadas  N=7.549.385,783m  e  E=528.287,069m;
deste,  segue com os seguintes azimutes e distâncias:  192°11'23"  e 3,45 m até o
vértice M-1614, de coordenadas N=7.549.382,409m e E=528.286,341m; 192°11'23" e
3,45m até o vértice M-1614, de coordenadas N=7.549.382,409m e E=528.286,341m;
353°06'31"  e  0,63m  até  o  vértice  M-1615,  de  coordenadas  N=7.549.383,037m  e
E=528.286,265m;  16°19'54"  e  2,86m  até  o  vértice  M-1613,  de  coordenadas
N=7.549.385,783m  e  E=528.287,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXII - gleba 62: a descrição com área de 0,1649 Ha e perímetro de 327,65 m, tem
início  no  vértice  M-1616,  de  coordenadas  N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°56'32" e 73,70 m até o
vértice M-1617, de coordenadas N=7.549.590,154m e E=528.247,720m; 181°56'32" e
73,70m  até  o  vértice  M-1617,  de  coordenadas  N=7.549.590,154m  e
E=528.247,720m;  169°01'21"  e  77,58m  até  o  vértice  M-1618,  de  coordenadas
N=7.549.513,991m e E=528.262,494m; 298°13'13" e 33,04m até o vértice M-1619, de
coordenadas  N=7.549.529,617m  e  E=528.233,377m;  23°50'45"  e  35,80m  até  o
vértice M-1620, de coordenadas N=7.549.562,361m e E=528.247,850m; 343°37'34" e
58,21m  até  o  vértice  M-1621,  de  coordenadas  N=7.549.618,214m  e
E=528.231,440m;  22°23'02"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1616,  de  coordenadas
N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIII - gleba 63: a descrição com área de 0,4926 Ha e perímetro de 312,09 m, tem
início  no  vértice  M-1622,  de  coordenadas  N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°04'16" e 25,24 m até o
vértice M-1623, de coordenadas N=7.549.998,081m e E=528.374,152m; 150°04'16" e
25,24m  até  o  vértice  M-1623,  de  coordenadas  N=7.549.998,081m  e
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E=528.374,152m;  132°24'56"  e  73,76m  até  o  vértice  M-1624,  de  coordenadas
N=7.549.948,327m e E=528.428,610m; 215°30'07" e 31,68m até o vértice M-1625, de
coordenadas  N=7.549.922,535m  e  E=528.410,211m;  302°01'38"  e  102,21m  até  o
vértice M-1626, de coordenadas N=7.549.976,742m e E=528.323,554m; 357°37'44" e
39,36m  até  o  vértice  M-1627,  de  coordenadas  N=7.550.016,070m  e
E=528.321,926m;  84°24'08"  e  39,82m  até  o  vértice  M-1622,  de  coordenadas
N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIV - gleba 64: a descrição com área de 8,4153 Ha e perímetro de 1.708,72 m,
tem início no vértice M-1628, de coordenadas N=7.551.616,178m e E=532.231,312m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 165°57'55" e 115,98 m até o
vértice M-1629, de coordenadas N=7.551.503,660m e E=532.259,439m; 165°57'55" e
115,98m  até  o  vértice  M-1629,  de  coordenadas  N=7.551.503,660m  e
E=532.259,439m;  143°36'51"  e  73,67m  até  o  vértice  M-1630,  de  coordenadas
N=7.551.444,351m e E=532.303,142m; 88°01'04" e 90,60m até o vértice M-1631, de
coordenadas  N=7.551.447,485m  e  E=532.393,688m;  112°37'26"  e  81,26m  até  o
vértice M-1632, de coordenadas N=7.551.416,226m e E=532.468,694m; 175°47'25" e
128,43m  até  o  vértice  M-1633,  de  coordenadas  N=7.551.288,138m  e
E=532.478,122m;  183°57'38"  e  11,78m  até  o  vértice  M-1634,  de  coordenadas
N=7.551.276,386m e E=532.477,308m; 271°49'32" e 99,94m até o vértice M-1635, de
coordenadas  N=7.551.279,570m  e E=532.377,415m;  299°58'26"  e  103,34m  até  o
vértice M-1636, de coordenadas N=7.551.331,197m e E=532.287,901m; 293°01'29" e
64,39m  até  o  vértice  M-1637,  de  coordenadas  N=7.551.356,380m  e
E=532.228,645m;  237°00'35"  e  60,13m  até  o  vértice  M-1638,  de  coordenadas
N=7.551.323,642m e E=532.178,214m; 213°31'09" e 98,17m até o vértice M-1639, de
coordenadas  N=7.551.241,795m  e E=532.124,001m;  213°43'23"  e  140,80m  até  o
vértice M-1640, de coordenadas N=7.551.124,691m e E=532.045,834m; 243°50'27" e
4,88m até o vértice M-1641, de coordenadas N=7.551.122,539m e E=532.041,452m;
327°57'21" e 34,41m até o  vértice  M-1642,  de  coordenadas N=7.551.151,709m e
E=532.023,194m;  4°41'09"  e  136,03m  até  o  vértice  M-1643,  de  coordenadas
N=7.551.287,280m e E=532.034,306m; 42°25'54" e 117,01m até o vértice M-1644, de
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coordenadas  N=7.551.373,641m  e  E=532.113,252m;  12°23'38"  e  121,73m  até  o
vértice M-1645, de coordenadas N=7.551.492,535m e E=532.139,379m; 353°51'08" e
121,21m  até  o  vértice  M-1646,  de  coordenadas  N=7.551.613,053m  e
E=532.126,398m;  88°17'37"  e  104,96m  até  o  vértice  M-1628,  de  coordenadas
N=7.551.616,178m  e  E=532.231,312m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXV - gleba 65: a descrição com área de 6,8891 Ha e perímetro de 996,94 m, tem
início  no  vértice  M-1647,  de  coordenadas  N=7.552.465,982m  e  E=536.026,355m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  98°15'47" e 52,71 m até o
vértice M-1648, de coordenadas N=7.552.458,406m e E=536.078,518m; 98°15'47" e
52,71m  até  o  vértice  M-1648,  de  coordenadas  N=7.552.458,406m  e
E=536.078,518m;  148°10'07"  e  65,50m  até  o  vértice  M-1649,  de  coordenadas
N=7.552.402,757m e E=536.113,064m; 134°57'51" e 62,37m até o vértice M-1650, de
coordenadas  N=7.552.358,685m  e E=536.157,191m;  185°26'50"  e  132,81m  até  o
vértice M-1651, de coordenadas N=7.552.226,472m e E=536.144,583m; 196°51'51" e
57,51m  até  o  vértice  M-1652,  de  coordenadas  N=7.552.171,438m  e
E=536.127,900m;  290°44'10"  e  31,29m  até  o  vértice  M-1653,  de  coordenadas
N=7.552.182,517m e E=536.098,636m; 276°27'05" e 138,09m até o vértice M-1654,
de coordenadas N=7.552.198,033m e E=535.961,425m; 276°06'08" e 80,53m até o
vértice M-1655, de coordenadas N=7.552.206,593m e E=535.881,353m; 340°56'51" e
121,46m  até  o  vértice  M-1656,  de  coordenadas  N=7.552.321,396m  e
E=535.841,706m;  30°39'20"  e  134,47m  até  o  vértice  M-1657,  de  coordenadas
N=7.552.437,074m e E=535.910,269m; 82°10'07" e 54,64m até o vértice M-1658, de
coordenadas  N=7.552.444,520m  e  E=535.964,403m;  70°53'34"  e  65,56m  até  o
vértice M-1647, de coordenadas N=7.552.465,982m e E=536.026,355m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXVI - gleba 66: a descrição com área de 1,0835 Ha e perímetro de 427,96 m, tem
início  no  vértice  M-1659,  de  coordenadas  N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°45'07" e 94,76 m até o
vértice M-1660, de coordenadas N=7.552.722,293m e E=536.547,962m; 90°45'07" e
94,76m  até  o  vértice  M-1660,  de  coordenadas  N=7.552.722,293m  e
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E=536.547,962m;  158°40'06"  e  60,66m  até  o  vértice  M-1661,  de  coordenadas
N=7.552.665,792m e E=536.570,027m; 160°23'40" e 49,68m até o vértice M-1662, de
coordenadas  N=7.552.618,989m  e  E=536.586,698m;  271°01'58"  e  89,12m  até  o
vértice M-1663, de coordenadas N=7.552.620,595m e E=536.497,597m; 261°20'14" e
25,25m  até  o  vértice  M-1664,  de  coordenadas  N=7.552.616,792m  e
E=536.472,636m;  349°41'17"  e  108,50m  até  o  vértice  M-1659,  de  coordenadas
N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXVII - gleba 67: a descrição com área de 0,0639 Ha e perímetro de 146,96 m, tem
início  no  vértice  M-1665,  de  coordenadas  N=7.553.634,628m  e  E=538.414,597m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°21'53" e 49,71 m até o
vértice M-1666, de coordenadas N=7.553.591,421m e E=538.439,177m; 150°21'53" e
49,71m  até  o  vértice  M-1666,  de  coordenadas  N=7.553.591,421m  e
E=538.439,177m;  173°59'01"  e  22,54m  até  o  vértice  M-1667,  de  coordenadas
N=7.553.569,007m e E=538.441,539m; 320°38'23" e 39,92m até o vértice M-1668, de
coordenadas  N=7.553.599,869m  e  E=538.416,225m;  357°19'06"  e  34,80m  até  o
vértice M-1665, de coordenadas N=7.553.634,628m e E=538.414,597m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXVIII - gleba 68: a descrição com área de 33,7088 Ha e perímetro de 3.624,75 m,
tem início no vértice M-1669, de coordenadas N=7.555.008,888m e E=538.019,527m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°19'38" e 90,59 m até o
vértice M-1670, de coordenadas N=7.554.918,595m e E=538.026,907m; 175°19'38" e
90,59m  até  o  vértice  M-1670,  de  coordenadas  N=7.554.918,595m  e
E=538.026,907m;  225°02'10"  e  96,22m  até  o  vértice  M-1671,  de  coordenadas
N=7.554.850,599m e E=537.958,825m; 227°45'43" e 131,12m até o vértice M-1672,
de coordenadas N=7.554.762,456m e E=537.861,746m; 213°33'29" e 120,88m até o
vértice M-1673, de coordenadas N=7.554.661,722m e E=537.794,925m; 182°23'18" e
60,49m  até  o  vértice  M-1674,  de  coordenadas  N=7.554.601,281m  e
E=537.792,404m;  101°48'23"  e  55,38m  até  o  vértice  M-1675,  de  coordenadas
N=7.554.589,949m e E=537.846,617m; 102°04'48" e 90,25m até o vértice M-1676, de
coordenadas  N=7.554.571,062m  e  E=537.934,871m;  122°35'12"  e  112,22m  até  o
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vértice M-1677, de coordenadas N=7.554.510,621m e E=538.029,428m; 115°28'09" e
90,77m até o vértice M-1678, de coordenadas N=7.554.471,587m e E=538.111,377m;
94°31'56"  e  79,68m  até  o  vértice  M-1679,  de  coordenadas  N=7.554.465,291m  e
E=538.190,806m;  99°27'03"  e  76,69m  até  o  vértice  M-1680,  de  coordenadas
N=7.554.452,699m e E=538.266,452m; 74°04'26" e 55,07m até o vértice M-1681, de
coordenadas  N=7.554.467,809m  e  E=538.319,404m;  78°33'18"  e  95,19m  até  o
vértice M-1682, de coordenadas N=7.554.486,697m e E=538.412,701m; 94°18'39" e
67,01m  até  o  vértice  M-1683,  de  coordenadas  N=7.554.481,660m  e
E=538.479,522m;  134°01'27"  e  54,36m  até  o  vértice  M-1684,  de  coordenadas
N=7.554.443,885m e E=538.518,605m; 172°20'25" e 85,12m até o vértice M-1685, de
coordenadas  N=7.554.359,520m  e  E=538.529,951m;  200°22'34"  e  83,28m  até  o
vértice M-1686, de coordenadas N=7.554.281,450m e E=538.500,955m; 220°57'01" e
150,04m  até  o  vértice  M-1687,  de  coordenadas  N=7.554.168,124m  e
E=538.402,615m;  231°35'53"  e  101,35m  até  o  vértice  M-1688,  de  coordenadas
N=7.554.105,166m e E=538.323,186m; 220°53'26" e 61,63m até o vértice M-1689, de
coordenadas  N=7.554.058,576m  e  E=538.282,842m;  195°20'25"  e  95,32m  até  o
vértice M-1690, de coordenadas N=7.553.966,656m e E=538.257,626m; 178°06'33" e
114,65m  até  o  vértice  M-1691,  de  coordenadas  N=7.553.852,071m  e
E=538.261,409m;  168°49'56"  e  7,57m  até  o  vértice  M-1692,  de  coordenadas
N=7.553.844,646m e E=538.262,875m; 270°52'57" e 35,04m até o vértice M-1693, de
coordenadas  N=7.553.845,186m  e  E=538.227,843m;  301°20'11"  e  79,43m  até  o
vértice M-1694, de coordenadas N=7.553.886,494m e E=538.160,000m; 315°12'34" e
105,23m  até  o  vértice  M-1695,  de  coordenadas  N=7.553.961,174m  e
E=538.085,864m;  323°19'18"  e  54,99m  até  o  vértice  M-1696,  de  coordenadas
N=7.554.005,279m e E=538.053,015m; 335°22'26" e 69,56m até o vértice M-1697, de
coordenadas  N=7.554.068,510m  e  E=538.024,031m;  331°51'20"  e  88,01m  até  o
vértice M-1698, de coordenadas N=7.554.146,116m e E=537.982,516m; 314°40'27" e
74,80m  até  o  vértice  M-1699,  de  coordenadas  N=7.554.198,704m  e
E=537.929,326m;  321°05'19"  e  132,79m  até  o  vértice  M-1700,  de  coordenadas
N=7.554.302,030m e E=537.845,919m; 291°18'12" e 185,76m até o vértice M-1701,
de coordenadas N=7.554.369,517m e E=537.672,853m; 1°40'07" e 161,27m até o
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vértice M-1702, de coordenadas N=7.554.530,716m e E=537.677,549m; 50°41'33" e
52,73m até o vértice M-1703, de coordenadas N=7.554.564,118m e E=537.718,347m;
342°16'45" e 105,94m até o vértice M-1704, de coordenadas N=7.554.665,034m e
E=537.686,100m;  61°08'02"  e  74,65m  até  o  vértice  M-1705,  de  coordenadas
N=7.554.701,073m e E=537.751,475m; 57°24'58" e 133,51m até o vértice M-1706, de
coordenadas  N=7.554.772,972m  e  E=537.863,970m;  39°10'38"  e  108,73m  até  o
vértice M-1707, de coordenadas N=7.554.857,262m e E=537.932,660m; 47°18'20" e
110,55m  até  o  vértice  M-1708,  de  coordenadas  N=7.554.932,224m  e
E=538.013,911m;  4°11'21"  e  76,87m  até  o  vértice  M-1669,  de  coordenadas
N=7.555.008,888m  e  E=538.019,527m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIX - gleba 69: a descrição com área de 9,0156 Ha e perímetro de 3.341,84 m,
tem início no vértice M-1709, de coordenadas N=7.554.346,928m e E=534.726,222m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 113°43'22" e 68,86 m até o
vértice M-1710, de coordenadas N=7.554.319,226m e E=534.789,261m; 113°43'22" e
68,86m  até  o  vértice  M-1710,  de  coordenadas  N=7.554.319,226m  e
E=534.789,261m;  156°50'18"  e  150,65m  até  o  vértice  M-1711,  de  coordenadas
N=7.554.180,716m e E=534.848,516m; 143°18'34" e 135,05m até o vértice M-1712,
de coordenadas N=7.554.072,427m e E=534.929,205m; 113°25'57" e 72,83m até o
vértice M-1713, de coordenadas N=7.554.043,466m e E=534.996,026m; 91°37'16" e
311,53m  até  o  vértice  M-1714,  de  coordenadas  N=7.554.034,652m  e
E=535.307,435m;  60°55'14"  e  36,16m  até  o  vértice  M-1715,  de  coordenadas
N=7.554.052,227m e E=535.339,039m; 215°22'26" e 101,43m até o vértice M-1716,
de coordenadas N=7.553.969,518m e E=535.280,317m; 263°51'01" e 99,19m até o
vértice M-1717, de coordenadas N=7.553.958,892m e E=535.181,695m; 272°21'59" e
172,88m  até  o  vértice  M-1718,  de  coordenadas  N=7.553.966,030m  e
E=535.008,958m;  297°28'26"  e  99,28m  até  o  vértice  M-1719,  de  coordenadas
N=7.554.011,830m e E=534.920,878m; 320°40'21" e 117,74m até o vértice M-1720,
de coordenadas N=7.554.102,908m e E=534.846,259m; 301°18'27" e 183,57m até o
vértice M-1721, de coordenadas N=7.554.198,297m e E=534.689,418m; 265°18'16" e
150,25m  até  o  vértice  M-1722,  de  coordenadas  N=7.554.185,998m  e
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E=534.539,673m;  249°29'28"  e  153,36m  até  o  vértice  M-1723,  de  coordenadas
N=7.554.132,268m e E=534.396,036m; 261°49'13" e 241,51m até o vértice M-1724,
de coordenadas N=7.554.097,907m e E=534.156,986m; 256°20'53" e 300,23m até o
vértice M-1725, de coordenadas N=7.554.027,045m e E=533.865,238m; 50°16'09" e
67,06m até o vértice M-1726, de coordenadas N=7.554.069,909m e E=533.916,811m;
77°12'52"  e 156,82m até o  vértice  M-1727,  de  coordenadas N=7.554.104,613m e
E=534.069,743m;  72°47'25"  e  121,03m  até  o  vértice  M-1728,  de  coordenadas
N=7.554.140,422m e E=534.185,354m; 86°16'24" e 232,47m até o vértice M-1729, de
coordenadas  N=7.554.155,532m  e  E=534.417,334m;  68°05'43"  e  104,63m  até  o
vértice M-1730, de coordenadas N=7.554.194,567m e E=534.514,413m; 46°47'22" e
174,71m  até  o  vértice  M-1731,  de  coordenadas  N=7.554.314,189m  e
E=534.641,751m;  68°48'53"  e  90,59m  até  o  vértice  M-1709,  de  coordenadas
N=7.554.346,928m  e  E=534.726,222m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXX - gleba 70: a descrição com área de 10,8840 Ha e perímetro de 1.652,43 m,
tem início no vértice M-1732, de coordenadas N=7.555.704,608m e E=537.571,206m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  94°40'18" e 49,90 m até o
vértice M-1733, de coordenadas N=7.555.700,544m e E=537.620,940m; 94°40'18" e
49,90m  até  o  vértice  M-1733,  de  coordenadas  N=7.555.700,544m  e
E=537.620,940m;  137°39'53"  e  189,08m  até  o  vértice  M-1734,  de  coordenadas
N=7.555.560,775m e E=537.748,277m; 105°50'48" e 124,50m até o vértice M-1735,
de coordenadas N=7.555.526,777m e E=537.868,050m; 142°00'39" e 79,88m até o
vértice M-1736, de coordenadas N=7.555.463,818m e E=537.917,220m; 163°38'40" e
76,11m até o vértice M-1737, de coordenadas N=7.555.390,787m e E=537.938,653m;
180°40'30" e 74,28m até o  vértice  M-1738,  de  coordenadas N=7.555.316,516m e
E=537.937,778m;  279°15'08"  e  15,40m  até  o  vértice  M-1739,  de  coordenadas
N=7.555.318,992m e E=537.922,578m; 341°36'00" e 125,85m até o vértice M-1740,
de coordenadas N=7.555.438,404m e E=537.882,855m; 265°05'30" e 338,58m até o
vértice M-1741, de coordenadas N=7.555.409,435m e E=537.545,521m; 282°02'34" e
150,46m  até  o  vértice  M-1742,  de  coordenadas  N=7.555.440,827m  e
E=537.398,373m;  345°19'42"  e  32,58m  até  o  vértice  M-1743,  de  coordenadas
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N=7.555.472,342m e E=537.390,121m; 315°41'14" e 61,39m até o vértice M-1744, de
coordenadas  N=7.555.516,267m  e  E=537.347,237m;  23°56'46"  e  105,95m  até  o
vértice M-1745, de coordenadas N=7.555.613,094m e E=537.390,238m; 32°05'36" e
75,17m  até  o  vértice  M-1746,  de  coordenadas  N=7.555.676,776m  e
E=537.430,175m;  92°56'21"  e  102,23m  até  o  vértice  M-1747,  de  coordenadas
N=7.555.671,534m e E=537.532,269m; 49°39'17" e 51,09m até o vértice M-1732, de
coordenadas N=7.555.704,608m e E=537.571,206m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXI - gleba 71: a descrição com área de 8,5380 Ha e perímetro de 1.831,34 m,
tem início no vértice M-1748, de coordenadas N=7.555.670,760m e E=536.108,656m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 109°01'48" e 15,44 m até o
vértice M-1749, de coordenadas N=7.555.665,726m e E=536.123,250m; 109°01'48" e
15,44m  até  o  vértice  M-1749,  de  coordenadas  N=7.555.665,726m  e
E=536.123,250m;  96°17'41"  e  159,13m  até  o  vértice  M-1750,  de  coordenadas
N=7.555.648,278m e E=536.281,423m; 118°36'58" e 31,33m até o vértice M-1751, de
coordenadas  N=7.555.633,271m  e E=536.308,929m;  196°24'40"  e  132,84m  até  o
vértice M-1752, de coordenadas N=7.555.505,844m e E=536.271,398m; 197°49'37" e
81,45m  até  o  vértice  M-1753,  de  coordenadas  N=7.555.428,308m  e
E=536.246,464m;  223°55'37"  e  90,17m  até  o  vértice  M-1754,  de  coordenadas
N=7.555.363,367m e E=536.183,911m; 186°14'32" e 160,86m até o vértice M-1755,
de coordenadas N=7.555.203,461m e E=536.166,421m; 247°57'02" e 113,17m até o
vértice M-1756, de coordenadas N=7.555.160,976m e E=536.061,528m; 298°43'40" e
88,34m  até  o  vértice  M-1757,  de  coordenadas  N=7.555.203,437m  e
E=535.984,061m;  272°55'48"  e  47,61m  até  o  vértice  M-1758,  de  coordenadas
N=7.555.205,870m e E=535.936,517m; 209°09'22" e 46,78m até o vértice M-1759, de
coordenadas  N=7.555.165,020m  e E=535.913,727m;  232°43'06"  e  132,89m  até  o
vértice M-1760, de coordenadas N=7.555.084,525m e E=535.807,991m; 357°47'42" e
37,65m  até  o  vértice  M-1761,  de  coordenadas  N=7.555.122,144m  e
E=535.806,543m;  51°17'00"  e  197,92m  até  o  vértice  M-1762,  de  coordenadas
N=7.555.245,939m e E=535.960,972m; 31°40'28" e 188,63m até o vértice M-1763, de
coordenadas  N=7.555.406,469m  e  E=536.060,019m;  32°14'01"  e  191,89m  até  o
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vértice M-1764, de coordenadas N=7.555.568,784m e E=536.162,368m; 332°13'25" e
115,26m  até  o  vértice  M-1748,  de  coordenadas  N=7.555.670,760m  e
E=536.108,656m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXII - gleba 72: a descrição com área de 12,0964 Ha e perímetro de 1.805,66 m,
tem início no vértice M-1765, de coordenadas N=7.558.162,236m e E=530.705,641m;
deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  99°46'14"  e  5,86  m até  o
vértice M-1766, de coordenadas N=7.558.161,241m e E=530.711,421m; 99°46'14" e
5,86m até o vértice M-1766, de coordenadas N=7.558.161,241m e E=530.711,421m;
250°59'48" e 64,46m até o  vértice  M-1767,  de  coordenadas N=7.558.140,251m e
E=530.650,474m;  210°20'53"  e  56,80m  até  o  vértice  M-1768,  de  coordenadas
N=7.558.091,236m e E=530.621,777m; 211°07'19" e 31,33m até o vértice M-1769, de
coordenadas  N=7.558.064,418m  e  E=530.605,585m;  169°49'36"  e  20,72m  até  o
vértice M-1770, de coordenadas N=7.558.044,021m e E=530.609,245m; 121°55'27" e
72,27m  até  o  vértice  M-1771,  de  coordenadas  N=7.558.005,803m  e
E=530.670,587m;  135°29'07"  e  69,76m  até  o  vértice  M-1772,  de  coordenadas
N=7.557.956,057m e E=530.719,497m; 127°14'44" e 92,99m até o vértice M-1773, de
coordenadas  N=7.557.899,777m  e  E=530.793,521m;  131°10'39"  e  89,09m  até  o
vértice M-1774, de coordenadas N=7.557.841,120m e E=530.860,577m; 206°55'36" e
229,32m  até  o  vértice  M-1775,  de  coordenadas  N=7.557.636,660m  e
E=530.756,729m;  292°01'39"  e  66,51m  até  o  vértice  M-1776,  de  coordenadas
N=7.557.661,603m e E=530.695,077m; 274°57'24" e 72,28m até o vértice M-1777, de
coordenadas  N=7.557.667,849m  e  E=530.623,069m;  283°29'05"  e  54,49m  até  o
vértice M-1778, de coordenadas N=7.557.680,554m e E=530.570,084m; 223°55'27" e
56,24m  até  o  vértice  M-1779,  de  coordenadas  N=7.557.640,046m  e
E=530.531,069m;  266°09'57"  e  24,38m  até  o  vértice  M-1780,  de  coordenadas
N=7.557.638,416m e E=530.506,748m; 2°00'02" e 99,54m até o vértice M-1781, de
coordenadas  N=7.557.737,893m  e E=530.510,223m;  349°17'40"  e  366,50m  até  o
vértice M-1782, de coordenadas N=7.558.098,018m e E=530.442,141m; 4°34'50" e
31,58m  até  o  vértice  M-1783,  de  coordenadas  N=7.558.129,497m  e
E=530.444,663m;  114°16'38"  e  42,87m  até  o  vértice  M-1784,  de  coordenadas
N=7.558.111,869m e E=530.483,746m; 107°14'45" e 97,69m até o vértice M-1785, de
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coordenadas  N=7.558.082,907m  e  E=530.577,043m;  68°13'23"  e  47,52m  até  o
vértice M-1786, de coordenadas N=7.558.100,536m e E=530.621,170m; 36°17'20" e
70,30m  até  o  vértice  M-1787,  de  coordenadas  N=7.558.157,199m  e
E=530.662,775m;  83°17'53"  e  43,16m  até  o  vértice  M-1765,  de  coordenadas
N=7.558.162,236m  e  E=530.705,641m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXIII - gleba 73: a descrição com área de 16,3845 Ha e perímetro de 1.561,22 m,
tem início no vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 110°41'06" e 99,30 m até o
vértice M-1789, de coordenadas N=7.558.466,014m e E=531.435,218m; 110°41'06" e
99,30m  até  o  vértice  M-1789,  de  coordenadas  N=7.558.466,014m  e
E=531.435,218m;  98°23'03"  e  129,39m  até  o  vértice  M-1790,  de  coordenadas
N=7.558.447,148m e E=531.563,228m; 120°48'08" e 169,55m até o vértice M-1791,
de coordenadas N=7.558.360,323m e E=531.708,864m; 196°42'24" e 93,06m até o
vértice M-1792, de coordenadas N=7.558.271,196m e E=531.682,113m; 204°24'22" e
115,32m  até  o  vértice  M-1793,  de  coordenadas  N=7.558.166,181m  e
E=531.634,463m;  214°43'10"  e  135,99m  até  o  vértice  M-1794,  de  coordenadas
N=7.558.054,404m e E=531.557,008m; 290°11'01" e 218,52m até o vértice M-1795,
de coordenadas N=7.558.129,798m e E=531.351,912m; 277°10'30" e 172,67m até o
vértice M-1796, de coordenadas N=7.558.151,365m e E=531.180,595m; 344°43'35" e
32,15m  até  o  vértice  M-1797,  de  coordenadas  N=7.558.182,383m  e
E=531.172,124m;  354°40'44"  e  108,76m  até  o  vértice  M-1798,  de  coordenadas
N=7.558.290,672m e E=531.162,038m; 17°03'29" e 81,66m até o vértice M-1799, de
coordenadas  N=7.558.368,742m  e  E=531.185,993m;  49°49'13"  e  202,97m  até  o
vértice M-1800, de coordenadas N=7.558.499,695m e E=531.341,067m; 41°54'47" e
1,87m até o vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIV - gleba 74: a descrição com área de 0,0072 Ha e perímetro de 63,67 m, tem
início  no  vértice  M-1801,  de  coordenadas  N=7.556.850,928m  e  E=530.511,099m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 155°51'43" e 21,16 m até o
vértice M-1802, de coordenadas N=7.556.831,619m e E=530.519,752m; 155°51'43" e
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21,16m  até  o  vértice  M-1802,  de  coordenadas  N=7.556.831,619m  e
E=530.519,752m;  192°12'35"  e  11,41m  até  o  vértice  M-1803,  de  coordenadas
N=7.556.820,463m e E=530.517,338m; 348°25'33" e 31,10m até o vértice M-1801, de
coordenadas N=7.556.850,928m e E=530.511,099m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXV - gleba 75: a descrição com área de 2,0362 Ha e perímetro de 1.368,42 m,
tem início no vértice M-1804, de coordenadas N=7.556.119,185m e E=536.500,848m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°44'22" e 41,40 m até o
vértice M-1805, de coordenadas N=7.556.088,542m e E=536.528,692m; 137°44'22" e
41,40m  até  o  vértice  M-1805,  de  coordenadas  N=7.556.088,542m  e
E=536.528,692m;  259°23'57"  e  86,44m  até  o  vértice  M-1806,  de  coordenadas
N=7.556.072,640m e E=536.443,726m; 233°23'03" e 162,79m até o vértice M-1807,
de coordenadas N=7.555.975,542m e E=536.313,059m; 247°55'43" e 120,99m até o
vértice M-1808, de coordenadas N=7.555.930,079m e E=536.200,937m; 275°19'42" e
229,71m  até  o  vértice  M-1809,  de  coordenadas  N=7.555.951,411m  e
E=535.972,220m;  222°21'12"  e  57,18m  até  o  vértice  M-1810,  de  coordenadas
N=7.555.909,156m e E=535.933,699m; 201°22'50" e 10,80m até o vértice M-1811, de
coordenadas  N=7.555.899,099m  e  E=535.929,762m;  353°30'31"  e  14,47m  até  o
vértice M-1812, de coordenadas N=7.555.913,474m e E=535.928,126m; 39°46'12" e
89,22m  até  o  vértice  M-1813,  de  coordenadas  N=7.555.982,050m  e
E=535.985,201m;  88°41'34"  e  124,68m  até  o  vértice  M-1814,  de  coordenadas
N=7.555.984,894m e E=536.109,848m; 94°28'47" e 111,31m até o vértice M-1815, de
coordenadas  N=7.555.976,200m  e  E=536.220,822m;  69°22'51"  e  124,17m  até  o
vértice M-1816, de coordenadas N=7.556.019,925m e E=536.337,034m; 53°16'35" e
156,21m  até  o  vértice  M-1817,  de  coordenadas  N=7.556.113,332m  e
E=536.462,240m;  81°22'47"  e  39,05m  até  o  vértice  M-1804,  de  coordenadas
N=7.556.119,185m e E=536.500,848m; chegando ao vértice inicial da descrição deste
perímetro.

LXXVI - gleba 76: a descrição com área de 1,8690 Ha e perímetro de 1.088,24 m,
tem início no vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 208°13'52" e 87,56 m até o
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vértice M-1819, de coordenadas N=7.554.751,982m e E=535.720,840m; 208°13'52" e
87,56m  até  o  vértice  M-1819,  de  coordenadas  N=7.554.751,982m  e
E=535.720,840m;  241°39'15"  e  83,28m  até  o  vértice  M-1820,  de  coordenadas
N=7.554.712,441m e E=535.647,544m; 292°03'10" e 114,81m até o vértice M-1821,
de coordenadas N=7.554.755,549m e E=535.541,129m; 272°54'34" e 144,37m até o
vértice M-1822, de coordenadas N=7.554.762,877m e E=535.396,950m; 222°18'07" e
115,81m  até  o  vértice  M-1823,  de  coordenadas  N=7.554.677,225m  e
E=535.319,008m;  29°51'29"  e  108,44m  até  o  vértice  M-1824,  de  coordenadas
N=7.554.771,271m e E=535.372,995m; 53°14'00" e 61,48m até o vértice M-1825, de
coordenadas  N=7.554.808,068m  e  E=535.422,243m;  89°05'39"  e  125,53m  até  o
vértice M-1826, de coordenadas N=7.554.810,053m e E=535.547,756m; 110°49'36" e
62,56m  até  o  vértice  M-1827,  de  coordenadas  N=7.554.787,810m  e
E=535.606,228m;  112°58'54"  e  69,61m  até  o  vértice  M-1828,  de  coordenadas
N=7.554.760,632m e E=535.670,313m; 56°06'17" e 57,06m até o vértice M-1829, de
coordenadas  N=7.554.792,452m  e  E=535.717,674m;  50°33'30"  e  57,73m  até  o
vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXVII - gleba 77: a descrição com área de 1,0436 Ha e perímetro de 935,11 m,
tem início no vértice M-1830, de coordenadas N=7.556.841,270m e E=533.433,717m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 209°53'16" e 146,61 m até o
vértice M-1831, de coordenadas N=7.556.714,163m e E=533.360,663m; 209°53'16" e
146,61m  até  o  vértice  M-1831,  de  coordenadas  N=7.556.714,163m  e
E=533.360,663m;  173°56'32"  e  300,19m  até  o  vértice  M-1832,  de  coordenadas
N=7.556.415,645m e E=533.392,343m; 230°25'16" e 3,66m até o vértice M-1833, de
coordenadas  N=7.556.413,310m  e  E=533.389,518m;  330°29'38"  e  69,82m  até  o
vértice M-1834, de coordenadas N=7.556.474,071m e E=533.355,132m; 354°17'41" e
82,54m  até  o  vértice  M-1835,  de  coordenadas  N=7.556.556,199m  e
E=533.346,927m;  354°45'27"  e  117,98m  até  o  vértice  M-1836,  de  coordenadas
N=7.556.673,690m e E=533.336,147m; 20°33'39" e 93,68m até o vértice M-1837, de
coordenadas  N=7.556.761,405m  e  E=533.369,049m;  339°33'48"  e  29,08m  até  o
vértice M-1838, de coordenadas N=7.556.788,656m e E=533.358,894m; 56°23'11" e
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64,38m  até  o  vértice  M-1839,  de  coordenadas  N=7.556.824,295m  e
E=533.412,507m;  51°19'41"  e  27,17m  até  o  vértice  M-1830,  de  coordenadas
N=7.556.841,270m  e  E=533.433,717m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXVIII - gleba 78: a descrição com área de 0,9721 Ha e perímetro de 582,68 m,
tem início no vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 202°26'04" e 47,29 m até o
vértice M-1841, de coordenadas N=7.557.070,103m e E=533.634,729m; 202°26'04" e
47,29m  até  o  vértice  M-1841,  de  coordenadas  N=7.557.070,103m  e
E=533.634,729m;  210°58'01"  e  120,83m  até  o  vértice  M-1842,  de  coordenadas
N=7.556.966,497m e E=533.572,558m; 253°15'53" e 84,41m até o vértice M-1843, de
coordenadas  N=7.556.942,191m  e  E=533.491,720m;  209°53'16"  e  42,12m  até  o
vértice M-1844, de coordenadas N=7.556.905,674m e E=533.470,733m; 26°21'50" e
1,69m até o vértice M-1845, de coordenadas N=7.556.907,186m e E=533.471,482m;
8°25'08"  e  45,75m  até  o  vértice  M-1846,  de  coordenadas  N=7.556.952,444m  e
E=533.478,181m;  41°27'49"  e  42,17m  até  o  vértice  M-1847,  de  coordenadas
N=7.556.984,041m e E=533.506,100m; 40°54'55" e 104,68m até o vértice M-1848, de
coordenadas  N=7.557.063,148m  e  E=533.574,661m;  55°12'54"  e  86,96m  até  o
vértice M-1849, de coordenadas N=7.557.112,761m e E=533.646,085m; 81°01'30" e
6,78m até o vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIX - gleba 79: a descrição com área de 2,3291 Ha e perímetro de 1.243,53 m,
tem início no vértice M-1850, de coordenadas N=7.557.375,721m e E=533.427,871m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°21'29" e 93,64 m até o
vértice M-1851, de coordenadas N=7.557.347,785m e E=533.517,244m; 107°21'29" e
93,64m  até  o  vértice  M-1851,  de  coordenadas  N=7.557.347,785m  e
E=533.517,244m;  141°13'46"  e  244,84m  até  o  vértice  M-1852,  de  coordenadas
N=7.557.156,893m e E=533.670,563m; 202°26'04" e 17,10m até o vértice M-1853, de
coordenadas  N=7.557.141,083m  e E=533.664,035m;  313°24'14"  e  232,85m  até  o
vértice M-1854, de coordenadas N=7.557.301,086m e E=533.494,860m; 274°36'16" e
152,46m  até  o  vértice  M-1855,  de  coordenadas  N=7.557.313,326m  e
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E=533.342,887m;  251°09'40"  e  60,20m  até  o  vértice  M-1856,  de  coordenadas
N=7.557.293,887m e E=533.285,914m; 253°41'18" e 77,44m até o vértice M-1857, de
coordenadas  N=7.557.272,138m  e  E=533.211,593m;  329°37'00"  e  88,53m  até  o
vértice M-1858, de coordenadas N=7.557.348,512m e E=533.166,815m; 114°46'15" e
74,18m  até  o  vértice  M-1859,  de  coordenadas  N=7.557.317,432m  e
E=533.234,168m;  73°15'09"  e  202,28m  até  o  vértice  M-1850,  de  coordenadas
N=7.557.375,721m  e  E=533.427,871m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXX - gleba 80: a descrição com área de 1,3726 Ha e perímetro de 785,15 m, tem
início  no  vértice  M-1860,  de  coordenadas  N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°16'29" e 369,13 m até o
vértice M-1861, de coordenadas N=7.557.538,841m e E=533.006,659m; 137°16'29" e
369,13m  até  o  vértice  M-1861,  de  coordenadas  N=7.557.538,841m  e
E=533.006,659m;  143°44'51"  e  9,94m  até  o  vértice  M-1862,  de  coordenadas
N=7.557.530,826m e E=533.012,536m; 275°56'39" e 79,67m até o vértice M-1863, de
coordenadas  N=7.557.539,076m  e  E=532.933,298m;  320°11'02"  e  170,67m  até  o
vértice M-1864, de coordenadas N=7.557.670,166m e E=532.824,016m; 332°13'25" e
123,13m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.557.779,104m  e
E=532.766,636m;  341°21'16"  e  32,62m  até  o  vértice  M-1860,  de  coordenadas
N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXI - gleba 81: a descrição com área de 1,0405 Ha e perímetro de 1.395,95 m,
tem início no vértice M-1865, de coordenadas N=7.558.639,617m e E=533.712,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 126°07'05" e 77,78 m até o
vértice M-1866, de coordenadas N=7.558.593,768m e E=533.775,391m; 126°07'05" e
77,78m  até  o  vértice  M-1866,  de  coordenadas  N=7.558.593,768m  e
E=533.775,391m;  139°08'06"  e  311,90m  até  o  vértice  M-1867,  de  coordenadas
N=7.558.357,893m e E=533.979,461m; 157°42'35" e 211,62m até o vértice M-1868,
de coordenadas N=7.558.162,082m e E=534.059,730m; 172°43'13" e 87,81m até o
vértice M-1869, de coordenadas N=7.558.074,976m e E=534.070,857m; 341°11'28" e
126,39m  até  o  vértice  M-1870,  de  coordenadas  N=7.558.194,615m  e
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E=534.030,108m;  333°07'40"  e  231,00m  até  o  vértice  M-1871,  de  coordenadas
N=7.558.400,674m e E=533.925,694m; 320°07'44" e 210,03m até o vértice M-1872,
de coordenadas N=7.558.561,867m e E=533.791,054m; 307°03'23" e 120,82m até o
vértice M-1873, de coordenadas N=7.558.634,673m e E=533.694,635m; 74°34'42" e
18,59m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.558.639,617m  e
E=533.712,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXII - gleba 82: a descrição com área de 5,1124 Ha e perímetro de 1.634,94 m,
tem início no vértice M-1874, de coordenadas N=7.559.634,493m e E=535.567,465m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°27'43" e 293,25 m até o
vértice M-1875, de coordenadas N=7.559.371,965m e E=535.436,791m; 206°27'43" e
293,25m  até  o  vértice  M-1875,  de  coordenadas  N=7.559.371,965m  e
E=535.436,791m;  216°12'34"  e  168,40m  até  o  vértice  M-1876,  de  coordenadas
N=7.559.236,088m e E=535.337,309m; 216°45'46" e 308,85m até o vértice M-1877,
de coordenadas N=7.558.988,659m e E=535.152,461m; 235°25'15" e 36,96m até o
vértice M-1878, de coordenadas N=7.558.967,681m e E=535.122,027m; 1°10'45" e
22,95m  até  o  vértice  M-1879,  de  coordenadas  N=7.558.990,625m  e
E=535.122,499m;  36°09'22"  e  54,20m  até  o  vértice  M-1880,  de  coordenadas
N=7.559.034,387m e E=535.154,477m; 22°16'28" e 80,19m até o vértice M-1881, de
coordenadas  N=7.559.108,591m  e  E=535.184,871m;  14°55'24"  e  104,64m  até  o
vértice M-1882, de coordenadas N=7.559.209,700m e E=535.211,819m; 41°32'05" e
128,51m  até  o  vértice  M-1883,  de  coordenadas  N=7.559.305,897m  e
E=535.297,030m;  25°15'39"  e  132,19m  até  o  vértice  M-1884,  de  coordenadas
N=7.559.425,447m e E=535.353,441m; 36°27'37" e 104,83m até o vértice M-1885, de
coordenadas  N=7.559.509,763m  e  E=535.415,741m;  41°18'27"  e  74,12m  até  o
vértice M-1886, de coordenadas N=7.559.565,440m e E=535.464,667m; 47°43'24" e
75,17m  até  o  vértice  M-1887,  de  coordenadas  N=7.559.616,010m  e
E=535.520,288m;  68°36'20"  e  50,67m  até  o  vértice  M-1874,  de  coordenadas
N=7.559.634,493m  e  E=535.567,465m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXIII - gleba 83: a descrição com área de 0,0481 Ha e perímetro de 356,69 m,
tem início no vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m;
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deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°27'26" e 66,96 m até o
vértice M-1889, de coordenadas N=7.558.802,430m e E=533.272,898m; 90°27'26" e
66,96m  até  o  vértice  M-1889,  de  coordenadas  N=7.558.802,430m  e
E=533.272,898m;  267°03'42"  e  141,62m  até  o  vértice  M-1890,  de  coordenadas
N=7.558.795,171m e E=533.131,459m; 272°24'31" e 36,74m até o vértice M-1891, de
coordenadas  N=7.558.796,715m  e  E=533.094,752m;  86°46'58"  e  111,36m  até  o
vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIV - gleba 84: a descrição com área de 0,0006 Ha e perímetro de 16,80 m,
tem início no vértice M-1892, de coordenadas N=7.558.801,633m e E=533.372,815m;
deste,  segue com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  90°27'26"  e  3,04  m até  o
vértice M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m; 90°27'26" e
3,04m até o vértice M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m;
137°19'29"  e  5,69m  até  o  vértice  M-1894,  de  coordenadas  N=7.558.797,428m  e
E=533.379,710m;  301°22'36"  e  8,08m  até  o  vértice  M-1892,  de  coordenadas
N=7.558.801,633m  e  E=533.372,815m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXV - gleba 85: a descrição com área de 0,0066 Ha e perímetro de 68,50 m, tem
início  no  vértice  M-1895,  de  coordenadas  N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 252°35'23" e 20,18 m até o
vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m; 252°35'23" e
20,18m até o vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m;
279°21'46" e 14,53m até o  vértice  M-1897,  de  coordenadas N=7.564.713,981m e
E=531.210,655m;  83°45'34"  e  33,79m  até  o  vértice  M-1895,  de  coordenadas
N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXVI - gleba 86: a descrição com área de 2,9132 Ha e perímetro de 873,40 m,
tem início no vértice M-1898, de coordenadas N=7.547.858,820m e E=515.862,834m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°38'59" e 140,63 m até o
vértice M-1899, de coordenadas N=7.547.718,870m e E=515.848,989m; 185°38'59" e
140,63m  até  o  vértice  M-1899,  de  coordenadas  N=7.547.718,870m  e
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E=515.848,989m;  235°49'15"  e  93,91m  até  o  vértice  M-1900,  de  coordenadas
N=7.547.666,112m e E=515.771,297m; 220°17'55" e 156,44m até o vértice M-1901,
de coordenadas N=7.547.546,802m e E=515.670,120m; 338°24'14" e 58,66m até o
vértice M-1902, de coordenadas N=7.547.601,347m e E=515.648,528m; 8°59'00" e
82,48m  até  o  vértice  M-1903,  de  coordenadas  N=7.547.682,814m  e
E=515.661,407m;  52°48'00"  e  134,74m  até  o  vértice  M-1904,  de  coordenadas
N=7.547.764,279m e E=515.768,735m; 343°50'11" e 84,82m até o vértice M-1905, de
coordenadas N=7.547.845,745m e E=515.745,123m; 30°33'40" e 7,77m até o vértice
M-1906,  de  coordenadas  N=7.547.852,439m  e  E=515.749,076m;  86°47'23"  e
113,94m  até  o  vértice  M-1898,  de  coordenadas  N=7.547.858,820m  e
E=515.862,834m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVII - gleba 87: a descrição com área de 3,2986 Ha e perímetro de 710,53 m,
tem início no vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°59'11" e 160,56 m até o
vértice M-1908, de coordenadas N=7.545.653,363m e E=515.193,533m; 102°59'11" e
160,56m  até  o  vértice  M-1908,  de  coordenadas  N=7.545.653,363m  e
E=515.193,533m;  202°08'45"  e  115,40m  até  o  vértice  M-1909,  de  coordenadas
N=7.545.546,480m e E=515.150,033m; 219°49'31" e 72,97m até o vértice M-1910, de
coordenadas  N=7.545.490,440m  e  E=515.103,301m;  318°27'13"  e  7,93m  até  o
vértice M-1911, de coordenadas N=7.545.496,375m e E=515.098,041m; 281°24'25" e
99,63m  até  o  vértice  M-1912,  de  coordenadas  N=7.545.516,079m  e
E=515.000,381m;  294°01'04"  e  70,20m  até  o  vértice  M-1913,  de  coordenadas
N=7.545.544,651m e E=514.936,261m; 10°22'42" e 57,42m até o vértice M-1914, de
coordenadas  N=7.545.601,136m  e  E=514.946,606m;  45°41'40"  e  126,43m  até  o
vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVIII - gleba 88: a descrição com área de 0,3743 Ha e perímetro de 513,92 m,
tem início no vértice M-1915, de coordenadas N=7.545.029,385m e E=515.062,999m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 241°10'40" e 94,94 m até o
vértice M-1916, de coordenadas N=7.544.983,612m e E=514.979,817m; 241°10'40" e
94,94m  até  o  vértice  M-1916,  de  coordenadas  N=7.544.983,612m  e
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E=514.979,817m;  234°27'05"  e  157,82m  até  o  vértice  M-1917,  de  coordenadas
N=7.544.891,858m e E=514.851,413m; 37°30'41" e 75,25m até o vértice M-1918, de
coordenadas  N=7.544.951,550m  e  E=514.897,235m;  56°00'51"  e  103,55m  até  o
vértice M-1919, de coordenadas N=7.545.009,434m e E=514.983,097m; 75°58'49" e
82,36m  até  o  vértice  M-1915,  de  coordenadas  N=7.545.029,385m  e
E=515.062,999m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIX - gleba 89: a descrição com área de 1,3884 Ha e perímetro de 590,40 m,
tem início no vértice M-1920, de coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 166°31'01" e 27,73 m até o
vértice M-1921, de coordenadas N=7.542.072,123m e E=520.919,899m; 166°31'01" e
27,73m  até  o  vértice  M-1921,  de  coordenadas  N=7.542.072,123m  e
E=520.919,899m;  212°00'40"  e  68,94m  até  o  vértice  M-1922,  de  coordenadas
N=7.542.013,662m e E=520.883,353m; 173°48'11" e 78,64m até o vértice M-1923, de
coordenadas  N=7.541.935,486m  e  E=520.891,841m;  139°08'56"  e  17,49m  até  o
vértice M-1924, de coordenadas N=7.541.922,252m e E=520.903,285m; 208°17'45" e
57,43m  até  o  vértice  M-1925,  de  coordenadas  N=7.541.871,687m  e
E=520.876,063m;  304°39'39"  e  6,05m  até  o  vértice  M-1926,  de  coordenadas
N=7.541.875,127m e E=520.871,089m; 339°25'13" e 91,60m até o vértice M-1927, de
coordenadas  N=7.541.960,881m  e  E=520.838,891m;  341°32'37"  e  88,14m  até  o
vértice M-1928, de coordenadas N=7.542.044,491m e E=520.810,986m; 354°47'57" e
47,36m  até  o  vértice  M-1929,  de  coordenadas  N=7.542.091,655m  e
E=520.806,693m;  85°29'29"  e  81,82m  até  o  vértice  M-1930,  de  coordenadas
N=7.542.098,087m e E=520.888,262m; 87°42'44" e 25,19m até o vértice M-1920, de
coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XC - gleba 90: a descrição com área de 2,9686 Ha e perímetro de 999,26 m, tem
início  no  vértice  M-1931,  de  coordenadas  N=7.542.488,267m  e  E=521.479,484m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  103°33'02" e 3,57 m até o
vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m; 103°33'02" e
3,57m até o vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m;
185°29'24" e 61,34m até o  vértice  M-1933,  de  coordenadas N=7.542.426,367m e
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E=521.477,088m;  234°36'41"  e  238,93m  até  o  vértice  M-1934,  de  coordenadas
N=7.542.287,997m e E=521.282,300m; 286°00'24" e 183,78m até o vértice M-1935,
de coordenadas N=7.542.338,675m e E=521.105,641m; 251°10'06" e 50,55m até o
vértice M-1936, de coordenadas N=7.542.322,357m e E=521.057,794m; 20°34'47" e
12,34m até o vértice M-1937, de coordenadas N=7.542.333,911m e E=521.062,132m;
79°34'31"  e  82,94m  até  o  vértice  M-1938,  de  coordenadas  N=7.542.348,918m  e
E=521.143,701m;  65°09'50"  e  96,98m  até  o  vértice  M-1939,  de  coordenadas
N=7.542.389,651m e E=521.231,710m; 65°15'10" e 61,45m até o vértice M-1940, de
coordenadas  N=7.542.415,377m  e  E=521.287,521m;  75°16'23"  e  42,17m  até  o
vértice M-1941, de coordenadas N=7.542.426,097m e E=521.328,304m; 61°25'13" e
80,67m  até  o  vértice  M-1942,  de  coordenadas  N=7.542.464,685m  e
E=521.399,141m;  69°53'14"  e  68,58m  até  o  vértice  M-1943,  de  coordenadas
N=7.542.488,267m e E=521.463,537m; 90°00'00" e 15,95m até o vértice M-1931, de
coordenadas N=7.542.488,267m e E=521.479,484m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCI - gleba 91: a descrição com área de 1,8666 Ha e perímetro de 579,16 m, tem
início  no  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e  E=521.265,380m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 136°17'17" e 32,91 m até o
vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m; 136°17'17" e
32,91m até o vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m;
125°32'51" e 80,79m até o  vértice  M-1946,  de  coordenadas N=7.542.902,237m e
E=521.353,855m;  210°59'51"  e  74,46m  até  o  vértice  M-1947,  de  coordenadas
N=7.542.838,414m e E=521.315,511m; 230°16'36" e 28,35m até o vértice M-1948, de
coordenadas  N=7.542.820,296m  e  E=521.293,705m;  313°33'59"  e  47,05m  até  o
vértice M-1949, de coordenadas N=7.542.852,722m e E=521.259,615m; 291°59'12" e
108,80m  até  o  vértice  M-1950,  de  coordenadas  N=7.542.893,456m  e
E=521.158,727m;  327°03'42"  e  43,43m  até  o  vértice  M-1951,  de  coordenadas
N=7.542.929,900m e E=521.135,115m; 358°49'45" e 30,32m até o vértice M-1952, de
coordenadas  N=7.542.960,212m  e  E=521.134,495m;  111°34'21"  e  12,84m  até  o
vértice M-1953, de coordenadas N=7.542.955,490m e E=521.146,440m; 81°37'41" e
120,22m  até  o  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e
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E=521.265,380m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.
XCII - gleba 92: a descrição com área de 11,9062 Ha e perímetro de 1.456,16 m,

tem início no vértice M-1954, de coordenadas N=7.543.620,268m e E=521.109,549m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 114°22'25" e 128,46 m até o
vértice M-1955, de coordenadas N=7.543.567,256m e E=521.226,556m; 114°22'25" e
128,46m  até  o  vértice  M-1955,  de  coordenadas  N=7.543.567,256m  e
E=521.226,556m;  144°36'13"  e  330,26m  até  o  vértice  M-1956,  de  coordenadas
N=7.543.298,037m e E=521.417,855m; 235°22'10" e 168,96m até o vértice M-1957,
de coordenadas N=7.543.202,020m e E=521.278,829m; 279°14'57" e 132,64m até o
vértice M-1958, de coordenadas N=7.543.223,339m e E=521.147,910m; 339°43'29" e
137,57m  até  o  vértice  M-1959,  de  coordenadas  N=7.543.352,383m  e
E=521.100,239m;  297°17'48"  e  87,64m  até  o  vértice  M-1960,  de  coordenadas
N=7.543.392,574m e E=521.022,360m; 327°11'33" e 25,58m até o vértice M-1961, de
coordenadas  N=7.543.414,071m  e E=521.008,502m;  291°56'33"  e  104,18m  até  o
vértice M-1962, de coordenadas N=7.543.452,999m e E=520.911,873m; 316°56'20" e
44,01m  até  o  vértice  M-1963,  de  coordenadas  N=7.543.485,157m  e
E=520.881,822m;  360°00'00"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1964,  de  coordenadas
N=7.543.534,466m e E=520.881,822m; 45°02'13" e 39,44m até o vértice M-1965, de
coordenadas  N=7.543.562,336m  e  E=520.909,727m;  72°22'14"  e  49,55m  até  o
vértice M-1966, de coordenadas N=7.543.577,343m e E=520.956,951m; 73°11'55" e
96,42m  até  o  vértice  M-1967,  de  coordenadas  N=7.543.605,213m  e
E=521.049,253m;  75°58'50"  e  62,15m  até  o  vértice  M-1954,  de  coordenadas
N=7.543.620,268m  e  E=521.109,549m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIII - gleba 93: a descrição com área de 4,5399 Ha e perímetro de 1.240,83 m,
tem início no vértice M-1968, de coordenadas N=7.543.968,732m e E=520.260,357m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°25'32" e 105,04 m até o
vértice M-1969, de coordenadas N=7.543.882,245m e E=520.319,963m; 145°25'32" e
105,04m  até  o  vértice  M-1969,  de  coordenadas  N=7.543.882,245m  e
E=520.319,963m;  98°21'57"  e  89,89m  até  o  vértice  M-1970,  de  coordenadas
N=7.543.869,166m e E=520.408,900m; 147°36'48" e 97,96m até o vértice M-1971, de
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coordenadas  N=7.543.786,446m  e  E=520.461,368m;  166°25'50"  e  91,71m  até  o
vértice M-1972, de coordenadas N=7.543.697,299m e E=520.482,885m; 287°04'56" e
58,72m  até  o  vértice  M-1973,  de  coordenadas  N=7.543.714,549m  e
E=520.426,753m;  306°21'00"  e  101,28m  até  o  vértice  M-1974,  de  coordenadas
N=7.543.774,576m e E=520.345,184m; 313°59'34" e 89,51m até o vértice M-1975, de
coordenadas  N=7.543.836,748m  e  E=520.280,787m;  234°29'46"  e  73,83m  até  o
vértice M-1976, de coordenadas N=7.543.793,871m e E=520.220,684m; 225°02'11" e
45,51m  até  o  vértice  M-1977,  de  coordenadas  N=7.543.761,714m  e
E=520.188,485m;  237°33'41"  e  83,93m  até  o  vértice  M-1978,  de  coordenadas
N=7.543.716,693m e E=520.117,649m; 260°13'48" e 44,84m até o vértice M-1979, de
coordenadas N=7.543.709,084m e E=520.073,463m; 3°45'38" e 56,91m até o vértice
M-1980, de coordenadas N=7.543.765,868m e E=520.077,195m; 25°46'57" e 69,30m
até  o  vértice  M-1981,  de  coordenadas  N=7.543.828,266m  e  E=520.107,336m;
85°21'54"  e  56,57m  até  o  vértice  M-1982,  de  coordenadas  N=7.543.832,838m  e
E=520.163,723m;  13°00'54"  e  32,30m  até  o  vértice  M-1983,  de  coordenadas
N=7.543.864,306m e E=520.170,997m; 24°13'33" e 73,64m até o vértice M-1984, de
coordenadas  N=7.543.931,459m  e  E=520.201,213m;  57°46'51"  e  69,91m  até  o
vértice M-1968, de coordenadas N=7.543.968,732m e E=520.260,357m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCIV - gleba 94: a descrição com área de 3,1106 Ha e perímetro de 931,69 m, tem
início  no  vértice  M-1985,  de  coordenadas  N=7.544.224,893m  e  E=517.448,922m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°38'15" e 126,96 m até o
vértice M-1986, de coordenadas N=7.544.208,020m e E=517.574,754m; 97°38'15" e
126,96m  até  o  vértice  M-1986,  de  coordenadas  N=7.544.208,020m  e
E=517.574,754m;  142°45'34"  e  84,86m  até  o  vértice  M-1987,  de  coordenadas
N=7.544.140,466m e E=517.626,105m; 226°12'20" e 45,44m até o vértice M-1988, de
coordenadas  N=7.544.109,018m  e  E=517.593,304m;  232°09'36"  e  48,93m  até  o
vértice M-1989, de coordenadas N=7.544.079,004m e E=517.554,667m; 260°08'45" e
50,11m até o vértice M-1990, de coordenadas N=7.544.070,428m e E=517.505,296m;
261°15'55" e 56,47m até o  vértice  M-1991,  de  coordenadas N=7.544.061,853m e
E=517.449,485m;  264°28'44"  e  66,85m  até  o  vértice  M-1992,  de  coordenadas
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N=7.544.055,421m e E=517.382,942m; 244°33'55" e 49,92m até o vértice M-1993, de
coordenadas  N=7.544.033,983m  e  E=517.337,864m;  233°33'52"  e  61,37m  até  o
vértice M-1994, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=517.288,494m; 242°28'38" e
30,36m  até  o  vértice  M-1995,  de  coordenadas  N=7.543.983,509m  e
E=517.261,573m;  3°52'00"  e  5,82m  até  o  vértice  M-1996,  de  coordenadas
N=7.543.989,313m e E=517.261,965m; 49°50'42" e 119,44m até o vértice M-1997, de
coordenadas  N=7.544.066,332m  e  E=517.353,250m;  31°06'20"  e  185,19m  até  o
vértice M-1985, de coordenadas N=7.544.224,893m e E=517.448,922m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCV - gleba 95: a descrição com área de 0,6747 Ha e perímetro de 352,57 m, tem
início  no  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e  E=517.938,740m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 176°52'07" e 133,45 m até o
vértice M-1999, de coordenadas N=7.544.112,135m e E=517.946,029m; 176°52'07" e
133,45m  até  o  vértice  M-1999,  de  coordenadas  N=7.544.112,135m  e
E=517.946,029m;  274°34'07"  e  41,61m  até  o  vértice  M-2000,  de  coordenadas
N=7.544.115,449m e E=517.904,555m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-2001, de
coordenadas  N=7.544.188,340m  e  E=517.876,649m;  352°02'49"  e  26,99m  até  o
vértice M-2002, de coordenadas N=7.544.215,071m e E=517.872,914m; 65°16'17" e
72,47m  até  o  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e
E=517.938,740m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVI - gleba 96: a descrição com área de 0,9240 Ha e perímetro de 470,99 m, tem
início  no  vértice  M-2003,  de  coordenadas  N=7.544.057,575m  e  E=518.961,686m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 191°05'02" e 61,18 m até o
vértice M-2004, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=518.949,925m; 191°05'02" e
61,18m  até  o  vértice  M-2004,  de  coordenadas  N=7.543.997,537m  e
E=518.949,925m;  195°16'23"  e  48,89m  até  o  vértice  M-2005,  de  coordenadas
N=7.543.950,372m e E=518.937,046m; 215°42'39" e 102,97m até o vértice M-2006,
de coordenadas N=7.543.866,762m e E=518.876,942m; 240°50'00" e 7,14m até o
vértice M-2007, de coordenadas N=7.543.863,284m e E=518.870,711m; 344°04'56" e
37,85m  até  o  vértice  M-2008,  de  coordenadas  N=7.543.899,680m  e
E=518.860,331m;  18°03'42"  e  161,50m  até  o  vértice  M-2009,  de  coordenadas
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N=7.544.053,225m e E=518.910,404m; 85°09'06" e 51,47m até o vértice M-2003, de
coordenadas N=7.544.057,575m e E=518.961,686m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCVII - gleba 97: a descrição com área de 0,2852 Ha e perímetro de 345,66 m, tem
início  no  vértice  M-2010,  de  coordenadas  N=7.544.297,079m  e  E=519.193,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°35'38" e 54,47 m até o
vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m; 206°35'38" e
54,47m até o vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m;
204°55'58" e 66,20m até o  vértice  M-2012,  de  coordenadas N=7.544.188,340m e
E=519.140,968m;  204°28'14"  e  45,02m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas
N=7.544.147,361m e E=519.122,318m; 2°20'54" e 89,35m até o vértice M-2014, de
coordenadas  N=7.544.236,638m  e  E=519.125,979m;  47°00'56"  e  83,23m  até  o
vértice M-2015, de coordenadas N=7.544.293,383m e E=519.186,864m; 59°58'43" e
7,39m até o vértice M-2010, de coordenadas N=7.544.297,079m e E=519.193,260m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVIII - gleba 98: a descrição com área de 0,1309 Ha e perímetro de 286,23 m,
tem início no vértice M-2016, de coordenadas N=7.544.262,189m e E=519.284,097m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°16'49" e 27,12 m até o
vértice M-2017, de coordenadas N=7.544.236,656m e E=519.293,249m; 160°16'49" e
27,12m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas  N=7.544.236,656m  e
E=519.293,249m;  174°14'22"  e  108,71m  até  o  vértice  M-2018,  de  coordenadas
N=7.544.128,491m e E=519.304,161m; 243°19'40" e 10,68m até o vértice M-2019, de
coordenadas  N=7.544.123,698m  e  E=519.294,619m;  337°13'25"  e  14,31m  até  o
vértice M-2020, de coordenadas N=7.544.136,888m e E=519.289,080m; 358°18'46" e
72,92m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.544.209,778m  e
E=519.286,933m;  356°54'08"  e  52,49m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas
N=7.544.262,189m  e  E=519.284,097m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIX - gleba 99: a descrição com área de 2,3425 Ha e perímetro de 1.305,95 m,
tem início no vértice M-2022, de coordenadas N=7.548.178,043m e E=520.871,089m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 100°42'00" e 80,83 m até o
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vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m; 100°42'00" e
80,83m até o vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m;
117°40'11"  e  96,95m até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas  N=7.548.118,015m  e
E=521.036,374m;  84°28'47"  e  66,85m  até  o  vértice  M-2025,  de  coordenadas
N=7.548.124,446m e E=521.102,917m; 111°00'47" e 7,57m até o vértice M-2026, de
coordenadas  N=7.548.121,731m  e  E=521.109,984m;  222°20'33"  e  14,70m  até  o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.110,870m e E=521.100,086m; 245°20'31" e
92,38m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas  N=7.548.072,329m  e
E=521.016,130m;  297°41'37"  e  96,02m  até  o  vértice  M-2029,  de  coordenadas
N=7.548.116,953m e E=520.931,110m; 284°39'00" e 58,91m até o vértice M-2030, de
coordenadas  N=7.548.131,851m  e  E=520.874,118m;  272°29'55"  e  180,22m  até  o
vértice M-2031, de coordenadas N=7.548.139,708m e E=520.694,068m; 266°25'50" e
115,69m  até  o  vértice  M-2032,  de  coordenadas  N=7.548.132,506m  e
E=520.578,607m;  261°21'02"  e  95,02m  até  o  vértice  M-2033,  de  coordenadas
N=7.548.118,216m e E=520.484,668m; 59°57'45" e 106,67m até o vértice M-2034, de
coordenadas  N=7.548.171,611m  e  E=520.577,011m;  88°44'49"  e  294,15m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.548.178,043m e E=520.871,089m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

C - gleba 100: a descrição com área de 7,4215 Ha e perímetro de 1.772,70 m, tem
início  no  vértice  M-2035,  de  coordenadas  N=7.548.879,782m  e  E=521.670,763m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 157°51'13" e 41,79 m até o
vértice M-2036, de coordenadas N=7.548.841,078m e E=521.686,516m; 157°51'13" e
41,79m  até  o  vértice  M-2036,  de  coordenadas  N=7.548.841,078m  e
E=521.686,516m;  212°48'50"  e  38,53m  até  o  vértice  M-2037,  de  coordenadas
N=7.548.808,694m e E=521.665,635m; 185°18'32" e 33,34m até o vértice M-2038, de
coordenadas  N=7.548.775,496m  e E=521.662,550m;  107°50'44"  e  229,83m  até  o
vértice M-2039, de coordenadas N=7.548.705,063m e E=521.881,322m; 204°05'41" e
166,21m  até  o  vértice  M-2040,  de  coordenadas  N=7.548.553,333m  e
E=521.813,466m;  218°53'30"  e  277,00m  até  o  vértice  M-2041,  de  coordenadas
N=7.548.337,731m e E=521.639,549m; 232°45'33" e 160,68m até o vértice M-2042,
de coordenadas N=7.548.240,491m e E=521.511,628m; 16°19'58" e 19,82m até o
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vértice M-2043, de coordenadas N=7.548.259,508m e E=521.517,201m; 28°00'35" e
77,70m até o vértice M-2044, de coordenadas N=7.548.328,111m e E=521.553,693m;
43°58'30"  e 163,85m até o  vértice  M-2045,  de  coordenadas N=7.548.446,023m e
E=521.667,460m;  19°40'37"  e  63,75m  até  o  vértice  M-2046,  de  coordenadas
N=7.548.506,051m e E=521.688,925m; 342°03'04" e 76,62m até o vértice M-2047, de
coordenadas  N=7.548.578,942m  e  E=521.665,314m;  286°40'46"  e  112,04m  até  o
vértice M-2048, de coordenadas N=7.548.611,100m e E=521.557,986m; 354°16'55" e
64,64m  até  o  vértice  M-2049,  de  coordenadas  N=7.548.675,415m  e
E=521.551,546m;  36°26'36"  e  213,20m  até  o  vértice  M-2050,  de  coordenadas
N=7.548.846,923m e E=521.678,192m; 347°15'36" e 33,69m até o vértice M-2035, de
coordenadas N=7.548.879,782m e E=521.670,763m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CI - gleba 101: a descrição com área de 16,0159 Ha e perímetro de 3.781,15 m,
tem início no vértice M-2051, de coordenadas N=7.549.764,160m e E=522.837,448m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°23'15" e 72,58 m até o
vértice M-2052, de coordenadas N=7.549.704,425m e E=522.878,676m; 145°23'15" e
72,58m  até  o  vértice  M-2052,  de  coordenadas  N=7.549.704,425m  e
E=522.878,676m;  192°08'03"  e  97,37m  até  o  vértice  M-2053,  de  coordenadas
N=7.549.609,234m e E=522.858,210m; 257°39'52" e 295,34m até o vértice M-2054,
de coordenadas N=7.549.546,138m e E=522.569,688m; 275°03'31" e 182,96m até o
vértice M-2055, de coordenadas N=7.549.562,270m e E=522.387,443m; 266°16'05" e
623,48m  até  o  vértice  M-2056,  de  coordenadas  N=7.549.521,690m  e
E=521.765,288m;  285°10'40"  e  113,78m  até  o  vértice  M-2057,  de  coordenadas
N=7.549.551,478m e E=521.655,481m; 265°22'27" e 515,02m até o vértice M-2058,
de coordenadas N=7.549.509,942m e E=521.142,137m; 303°11'39" e 28,22m até o
vértice M-2059, de coordenadas N=7.549.525,391m e E=521.118,523m; 357°45'37" e
69,79m até o vértice M-2060, de coordenadas N=7.549.595,126m e E=521.115,796m;
75°58'50"  e  79,65m  até  o  vértice  M-2061,  de  coordenadas  N=7.549.614,421m  e
E=521.193,072m;  91°06'01"  e  111,64m  até  o  vértice  M-2062,  de  coordenadas
N=7.549.612,277m e E=521.304,692m; 90°00'00" e 120,21m até o vértice M-2063, de
coordenadas  N=7.549.612,277m  e  E=521.424,899m;  102°30'49"  e  98,95m  até  o



291
____________________________________________________________________________

vértice M-2064, de coordenadas N=7.549.590,838m e E=521.521,495m; 90°00'00" e
94,45m  até  o  vértice  M-2065,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=521.615,943m;  45°02'09"  e  87,98m  até  o  vértice  M-2066,  de  coordenadas
N=7.549.653,010m e E=521.678,192m; 91°54'25" e 64,43m até o vértice M-2067, de
coordenadas  N=7.549.650,866m  e E=521.742,589m;  106°01'14"  e  178,66m  até  o
vértice M-2068, de coordenadas N=7.549.601,558m e E=521.914,313m; 96°03'55" e
101,46m  até  o  vértice  M-2069,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=522.015,202m;  84°30'51"  e  112,13m  até  o  vértice  M-2070,  de  coordenadas
N=7.549.601,558m e E=522.126,822m; 78°07'33" e 125,03m até o vértice M-2071, de
coordenadas  N=7.549.627,284m  e  E=522.249,175m;  78°28'48"  e  107,34m  até  o
vértice M-2072, de coordenadas N=7.549.648,722m e E=522.354,357m; 88°11'02" e
135,30m  até  o  vértice  M-2073,  de  coordenadas  N=7.549.653,010m  e
E=522.489,589m;  74°22'35"  e  167,17m  até  o  vértice  M-2074,  de  coordenadas
N=7.549.698,031m e E=522.650,581m; 70°30'43" e 198,22m até o vértice M-2051, de
coordenadas N=7.549.764,160m e E=522.837,448m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CII - gleba 102: a descrição com área de 0,4209 Ha e perímetro de 596,56 m, tem
início  no  vértice  M-2075,  de  coordenadas  N=7.550.073,811m  e  E=524.227,712m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 224°54'31" e 63,08 m até o
vértice M-2076, de coordenadas N=7.550.029,139m e E=524.183,182m; 224°54'31" e
63,08m  até  o  vértice  M-2076,  de  coordenadas  N=7.550.029,139m  e
E=524.183,182m;  262°54'29"  e  236,75m  até  o  vértice  M-2077,  de  coordenadas
N=7.549.999,909m e E=523.948,244m; 59°46'29" e 43,39m até o vértice M-2078, de
coordenadas  N=7.550.021,752m  e  E=523.985,736m;  93°00'33"  e  81,68m  até  o
vértice M-2079, de coordenadas N=7.550.017,464m e E=524.067,305m; 68°29'01" e
87,68m  até  o  vértice  M-2080,  de  coordenadas  N=7.550.049,622m  e
E=524.148,873m;  65°24'16"  e  56,66m  até  o  vértice  M-2081,  de  coordenadas
N=7.550.073,204m e E=524.200,391m; 88°43'43" e 27,33m até o vértice M-2075, de
coordenadas N=7.550.073,811m e E=524.227,712m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CIII - gleba 103: a descrição com área de 0,1818 Ha e perímetro de 320,82 m, tem
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início  no  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e  E=524.651,807m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  182°26'58" e 8,52 m até o
vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m; 182°26'58" e
8,52m até o vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m;
249°35'10" e 62,02m até o  vértice  M-2084,  de  coordenadas N=7.550.256,737m e
E=524.593,314m;  260°55'56"  e  92,74m  até  o  vértice  M-2085,  de  coordenadas
N=7.550.242,122m e E=524.501,735m; 60°17'10" e 13,88m até o vértice M-2086, de
coordenadas  N=7.550.249,000m  e  E=524.513,788m;  71°56'15"  e  110,63m  até  o
vértice M-2087, de coordenadas N=7.550.283,302m e E=524.618,968m; 83°46'55" e
33,03m  até  o  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e
E=524.651,807m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIV - gleba 104: a descrição com área de 2,0595 Ha e perímetro de 776,17 m, tem
início  no  vértice  M-2088,  de  coordenadas  N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 178°12'45" e 60,86 m até o
vértice M-2089, de coordenadas N=7.553.564,446m e E=520.899,301m; 178°12'45" e
60,86m  até  o  vértice  M-2089,  de  coordenadas  N=7.553.564,446m  e
E=520.899,301m;  143°10'24"  e  130,12m  até  o  vértice  M-2090,  de  coordenadas
N=7.553.460,294m e E=520.977,292m; 143°11'04" e 88,94m até o vértice M-2091, de
coordenadas  N=7.553.389,088m  e  E=521.030,591m;  126°13'03"  e  39,23m  até  o
vértice M-2092, de coordenadas N=7.553.365,907m e E=521.062,243m; 201°17'36" e
40,80m  até  o  vértice  M-2093,  de  coordenadas  N=7.553.327,892m  e
E=521.047,427m;  271°47'16"  e  58,31m  até  o  vértice  M-2094,  de  coordenadas
N=7.553.329,711m e E=520.989,149m; 323°39'07" e 220,92m até o vértice M-2095,
de coordenadas N=7.553.507,650m e E=520.858,209m; 358°12'30" e 68,64m até o
vértice M-2096, de coordenadas N=7.553.576,253m e E=520.856,063m; 23°24'41" e
40,32m  até  o  vértice  M-2097,  de  coordenadas  N=7.553.613,253m  e
E=520.872,084m;  64°35'31"  e  28,03m  até  o  vértice  M-2088,  de  coordenadas
N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

CV - gleba 105: a descrição com área de 0,1425 Ha e perímetro de 190,39 m, tem
início  no  vértice  M-2098,  de  coordenadas  N=7.554.470,677m  e  E=520.878,404m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°34'23" e 80,10 m até o
vértice M-2099, de coordenadas N=7.554.390,940m e E=520.885,979m; 174°34'23" e
80,10m  até  o  vértice  M-2099,  de  coordenadas  N=7.554.390,940m  e
E=520.885,979m;  220°36'12"  e  7,93m  até  o  vértice  M-2100,  de  coordenadas
N=7.554.384,922m e E=520.880,820m; 324°12'42" e 49,68m até o vértice M-2101, de
coordenadas  N=7.554.425,217m  e  E=520.851,770m;  30°21'53"  e  52,69m  até  o
vértice M-2098, de coordenadas N=7.554.470,677m e E=520.878,404m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CVI - gleba 106: a descrição com área de 0,0080 Ha e perímetro de 70,35 m, tem
início  no  vértice  M-2012,  de  coordenadas  N=7.558.147,442m  e  E=530.947,478m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  90°44'52" e 24,19 m até o
vértice M-2013, de coordenadas N=7.558.147,126m e E=530.971,663m; 90°44'52" e
24,19m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas  N=7.558.147,126m  e
E=530.971,663m;  125°19'42"  e  11,70m  até  o  vértice  M-2014,  de  coordenadas
N=7.558.140,362m e E=530.981,206m; 281°51'18" e 34,46m até o vértice M-2012, de
coordenadas N=7.558.147,442m e E=530.947,478m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CVII - gleba 107: a descrição com área de 1,5508 Ha e perímetro de 529,033 m,
tem início no vértice M-2015, de coordenadas N=7.547.214,152m e E=520.372,832m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°33'20" e 120,72 m até o
vértice M-2016, de coordenadas N=7.547.093,790m e E=520.382,187m; 175°33'20" e
120,72m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas  N=7.547.093,790m  e
E=520.382,187m;  224°46'19"  e  114,81m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas
N=7.547.012,285m e E=520.301,329m; 295°21'21" e 49,78m até o vértice M-2018, de
coordenadas  N=7.547.033,604m  e  E=520.256,341m;  334°43'32"  e  50,65m  até  o
vértice M-2019, de coordenadas N=7.547.079,405m e E=520.234,717m; 43°14'46" e
48,45m até o vértice M-2020, de coordenadas N=7.547.114,693m e E=520.267,908m;
45°02'08"  e  72,81m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.547.166,146m  e
E=520.319,425m;  48°02'56"  e  71,81m  até  o  vértice  M-2015,  de  coordenadas
N=7.547.214,152m  e  E=520.372,832m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.
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CVIII - gleba 108: a descrição com área de 0,0644 Ha e perímetro de 262,809 m,
tem início no vértice M-2022, de coordenadas N=7.543.999,170m e E=526.223,394m;
deste,  segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  99°49'44" e 82,12 m até o
vértice M-2023, de coordenadas N=7.543.985,152m e E=526.304,307m; 99°49'44" e
82,12m  até  o  vértice  M-2023,  de  coordenadas  N=7.543.985,152m  e
E=526.304,307m;  93°42'38"  e  48,03m  até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas
N=7.543.982,044m e E=526.352,234m; 267°37'21" e 76,04m até o vértice M-2025, de
coordenadas  N=7.543.978,889m  e  E=526.276,259m;  290°59'19"  e  56,62m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.543.999,170m e E=526.223,394m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIX - gleba 109: a descrição com área de 1,0876 Ha e perímetro de 807,738 m, tem
início  no  vértice  M-2026,  de  coordenadas  N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 90°34'34" e 234,37 m até o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.019,398m e E=516.947,192m; 90°34'34" e
234,37m  até  o  vértice  M-2027,  de  coordenadas  N=7.548.019,398m  e
E=516.947,192m;  173°59'01"  e  81,92m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas
N=7.547.937,931m e E=516.955,778m; 193°47'54" e 112,25m até o vértice M-2029,
de coordenadas N=7.547.828,916m e E=516.929,005m; 358°16'15" e 154,28m até o
vértice M-2030, de coordenadas N=7.547.983,124m e E=516.924,349m; 269°36'16" e
159,34m  até  o  vértice  M-2031,  de  coordenadas  N=7.547.982,024m  e
E=516.765,013m;  307°17'19"  e  65,58m  até  o  vértice  M-2026,  de  coordenadas
N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.”

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 361/2013*

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,
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o  Projeto  de  lei  incluso  que  cria  e  extingue  cargos  de  provimento  em  comissão,
funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas e institui as carreiras de
Analista Fiscal de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário  e  Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e
Esgotamento  Sanitário  no  âmbito  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -
ARSAE-MG - e dá outras providências.

O Projeto de lei tem por finalidade aperfeiçoar a atual estrutura e o correspondente
quadro  de  pessoal  da  ARSAE-MG,  para  que  possa  cumprir  plenamente  as
competências  que lhe  são atribuídas pela  legislação estadual  e  federal.  Assim,  a
presente proposta objetiva, em suma, viabilizar o eficaz cumprimento, pelo Estado, de
sua função de regulação e fiscalização de serviços essenciais de saneamento básico,
que,  de  resto,  afetam  diretamente  aspectos  de  saúde  pública  e  preservação
ambiental.

A reestruturação da ARSAE, nos termos ora propostos, além de readequá-la para o
pleno exercício de sua missão institucional básica, permitirá, ainda, e a curto prazo, a
revisão  tarifária  no  setor  de  saneamento  no  Estado  de  Minas  Gerais,  objeto  de
interesse público relevante e de caráter prioritário.

O Projeto cria, também, carreiras específicas de servidores públicos, de modo a
atender  as  finalidades  e  as  peculiaridades  da  instituição,  no  exercício  de  suas
competências.

Esclareço,  por  fim,  que  as  propostas  do  incluso  Projeto  não  gerarão  impacto
financeiro negativo para o Estado, posto que, com o aumento da Taxa de Fiscalização
sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Saneamento, os custos com
pessoal passarão a ser de responsabilidade da própria ARSAE-MG.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.688/2013
Cria  e  extingue  cargos  de  provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e
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gratificações  temporárias  estratégicas,  institui  as  carreiras  de  Analista  Fiscal  de
Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Gestor
de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no
âmbito  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de
Esgotamento  Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  ARSAE-MG  -  e  dá  outras
providências.

CAPÍTULO I
DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão de
que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes
cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e
fundacional,  destinados  à  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG:

I - oito DAI-23;
II - três DAI-24;
III - seis DAI-27; e
IV - nove DAI-28.
Art.  2º  -  Ficam  criadas  e  destinadas  à  ARSAE-MG,  as  seguintes  gratificações

temporárias estratégicas - GTE, de que trata o art. 12 da Lei Delegada nº 175, de
2007:

I - oito GTEI-3; e
II - nove GTEI-4.
Art. 3º - Ficam extintos, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes
cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e
fundacional, destinados à ARSAE-MG:

I - um DAI-6;
II - um DAI-11;
III - um DAI-12;
IV - dois DAI-17;
V - um DAI-19;
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VI - dois DAI-21;
VII - cinco DAI-22; e
VIII - dois DAI-26.
Art. 4º - Ficam extintas as seguintes funções gratificadas FGI, de que trata o art. 8º

da Lei Delegada nº 175, de 2007, destinadas à ARSAE-MG:
I - duas FGI-7; e
II - quinze FGI-8.
Art. 5º - Em função do disposto nos artigos 1º ao 4º o item V.34.2 do Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.
Parágrafo único - A identificação dos cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e gratificações temporárias estratégicas criados e extintos pelos arts. 1º
ao 4º desta lei será definida em decreto.

Art. 6º - Ficam criadas, no âmbito da ARSAE-MG, funções gratificadas de regulação
e Fiscalização - FGRF, com as denominações e os quantitativos estabelecidos no
Anexo II desta lei.

§ 1º - As funções gratificadas de que trata o "caput" terão jornada de trabalho de
quarenta horas semanais e serão exercidas por servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo  ou detentores de função pública que tenham nível  superior  de
escolaridade designados por ato do Diretor Geral da ARSAE-MG.

§  2º  -  As  funções  gratificadas  de  que  trata  este  artigo  serão  identificadas  e
regulamentadas em decreto.

CAPÍTULO II
DAS CARREIRAS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 7º - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras da ARSAE-MG:
I  -  Analista  Fiscal  e  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgotamento Sanitário;
II - Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento

Sanitário.
Art. 8º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
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I  -  carreira: o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua
natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função
do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

II  -  cargo de provimento efetivo: a unidade de ocupação funcional do quadro de
pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,
atribuições  e  responsabilidades  definidos  em  lei  e  direitos  e  deveres  estatutários
estabelecidos em lei complementar;

III - quadro de pessoal: o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento
em comissão de órgão ou de entidade;

IV  -  nível:  a  posição  do  servidor  no  escalonamento  vertical  dentro  da  mesma
carreira,  contendo  cargos  escalonados  em  graus,  com  os  mesmos  requisitos  de
capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades;

V - grau: a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de
determinada carreira.

Art. 9º - Ficam criados e lotados na ARSAE-MG:
I  -  oitenta  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Analista  Fiscal  e  de

Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; e
II  -  trinta  cargos de  provimento  efetivo  da  carreira  de Gestor  de Regulação de

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.
Art. 10 - A codificação e a identificação dos cargos das carreiras instituídas por esta

lei  nos quadros da ARSAE-MG serão definidas em decreto e fica condicionada à
anuência dos órgãos e das entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de
Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG,  observado  o  interesse  da
Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção da ARSAE-MG, a nova lotação dos cargos
das carreiras de que trata esta lei será estabelecida em decreto e fica condicionada à
aprovação da SEPLAG.

Art. 11 - Não será permitida a mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores lotados no quadro da ARSAE-MG entre os órgãos e as entidades do Poder
Executivo.

Art. 12 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas por esta
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lei para outro órgão ou entidade somente será permitida para o exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 13 - As atribuições gerais das carreiras de que trata esta lei são:
I  -  Analista  Fiscal  e  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgotamento Sanitário:
a)  o  exercício  do  poder  de  polícia,  quando  designado  para  as  atividades  de

fiscalização relacionadas às competências da ARSAE-MG;
b)  o  exercício  de  atividades  de  nível  superior  de  elevada  complexidade  e

responsabilidade, envolvendo regulação e fiscalização dos serviços concedidos na
área  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  do  Estado,  bem  como  a
implementação, operacionalização e avaliação dos instrumentos de política estadual
de serviços de abastecimento de água e de esgotamento do Estado; e

c) análise e desenvolvimento de programas e projetos no âmbito de competência da
ARSAE-MG.

II - Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário:

a)  realização  de  pesquisas,  estudos  e  elaboração  de  normas  de  regulação
aplicadas no âmbito de competência da ARSAE-MG;

b)  instrução dos processos de fiscalização dos serviços concedidos na área de
abastecimento de água e de esgotamento;

c) apoio técnico-administrativo às atividades desempenhadas pelo Analista Fiscal e
de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;

d)  desenvolvimento,  implementação  e  execução  de  programas,  processos,
sistemas,  produtos  e  serviços  para  ARSAE-MG,  de  acordo  com  a  unidade
administrativa  em que estiver  lotado,  cujas  soluções  implicam níveis  elevados  de
complexidade, articulação e tecnicidade e que possam contribuir para a efetividade e
sustentabilidade da regulação.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei serão definidas em regulamento.

Art.  14  -  Os  servidores  das  carreiras  de  que trata  esta  lei  terão  carga horária
semanal de trabalho de quarenta horas semanais.
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Art. 15 - As estruturas das carreiras instituídas por esta lei são as constantes no
Anexo III.

Art. 16 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei são
as constantes no Anexo IV.

Art. 17 - O inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, na Secretaria de

Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -,  na  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo - Setur -,
na  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na
Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete -, na Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig - e na Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH, cargos das carreiras de:”.

Art. 18 - Ficam suprimidas as referências à ARSAE-MG nos títulos do item I.1 do
Anexo I e do item II.1 do Anexo II, ambos da Lei nº 15.468, de 2005.

Seção II
Do Ingresso

Art. 19 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei dar-se-á no primeiro
grau do  nível  inicial  da  carreira,  depende  de aprovação em concurso  público  de
provas ou de provas e títulos, bem como de comprovação de habilitação mínima em:

I - para a carreira de Analista Fiscal de Regulação de Serviços de Abastecimento de
Água  e  Esgotamento  Sanitário,  nível  superior  com  graduação  em  economia,
administração de empresas, ciências contábeis, direito, estatística, ciências atuariais,
ciência da computação, biologia, química, geografia, geologia ou engenharia;

II - para a carreira de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário, nível superior, conforme definido no edital do concurso.

Parágrafo único -  Para fins  do  disposto  nesta  lei,  considera-se nível  superior  a
formação em educação superior que compreende curso ou programa de graduação,
na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
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Art. 20 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por esta lei será
de  caráter  eliminatório  e  classificatório  e  poderá  conter  as  seguintes  etapas
sucessivas:

I - provas ou provas e títulos; e
II - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
§  1º  -  As  instruções  reguladoras  do  concurso  serão  publicadas  em  edital,  que

conterá, tendo em vista as especificidades das atribuições do cargo, no mínimo;
I - o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI -  os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de comprovação pelo

candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
§ 2º - O edital do concurso público para ingresso na carreira de Analista Fiscal de

Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário poderá
definir o número de vagas para cada graduação relacionada no inciso I do "caput" do
art. 19.

Art. 21 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a nomeação
dos  candidatos  aprovados  obedecerá  à  ordem  de  classificação  e  ao  prazo  de
validade do concurso.

§  1º  -  O  prazo de validade do concurso  será  contado a  partir  da  data  de  sua
homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2º - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato aprovado deverá
comprovar:

I - cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 1º do art. 20;
II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se necessário;
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III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de avaliação médica,
nos termos da legislação vigente.

Seção III
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 22 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por esta lei dar-se-
á mediante progressão ou promoção.

Art. 23 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o
grau subsequente, no mesmo nível da carreira a que pertence.

Parágrafo único -  Fará jus à progressão o servidor  que preencher  os seguintes
requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias

desde a sua progressão anterior, nos termos das normas legais pertinentes.
Art. 24 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o

nível subsequente, na carreira a que pertence.
§ 1º - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes requisitos:
I - encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias

desde a sua promoção anterior, nos termos das normas legais pertinentes;
IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser

promovido;
V  -  comprovar  participação  e  aprovação  em  atividades  de  formação  e

aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária para implementação de tais
atividades.

§ 2º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no
primeiro grau cujo vencimento básico seja superior  ao percebido pelo servidor  no
momento da promoção.

Art. 25 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado apto será
posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.
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Art.  26  -  A contagem  do  prazo  para  fins  da  primeira  promoção  e  da  segunda
progressão terá início após a conclusão do estágio probatório, desde que o servidor
tenha sido aprovado.

Art. 27 - Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos de
decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e
Finanças, aplicando-se fator de redução ou supressão do interstício necessário e do
quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção,  na hipótese de  formação complementar  ou  superior
àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a
natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no "caput"
deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento
para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do
Adicional de Desempenho - ADE.

Art. 28 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período
aquisitivo:

I - sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b)  exonerado  ou  destituído  de  cargo  de  provimento  em  comissão  ou  função

gratificada que estiver exercendo; e
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos

como  de  efetivo  exercício  nas  normas  estatutárias  vigentes  e  em  legislação
específica.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  prevista  no  inciso  II  do  "caput"  deste  artigo,  o
afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção e
progressão, contando-se, para tais fins, período anterior ao afastamento, desde que
tenha sido concluída a respectiva avaliação periódica de desempenho individual.

Seção IV
Da Gratificação de Desempenho da Área de Regulação de Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Art. 29 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho da Área de Regulação de
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Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Gedarsae, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma como dispuser o regulamento, aos
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Analista Fiscal
de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e de
Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento
Sanitário, lotados e em efetivo exercício na ARSAE-MG.

§ 1º - A Gedarsae será atribuída mensalmente aos servidores a que se refere o
"caput", a partir do ingresso na respectiva carreira, e terá como base de cálculo a
pontuação por nível  de posicionamento,  conforme a tabela constante no Anexo V
desta lei.

§ 2º - A Gedarsae será calculada de acordo com a fórmula constante no Anexo VI
desta lei e será composta de uma parcela fixa e de uma parcela variável, definidas da
seguinte forma:

I - a parcela fixa equivalerá a 50% (cinquenta por cento) da pontuação relativa ao
nível de posicionamento do servidor, nos termos do Anexo V, correspondendo cada
ponto a 0,001% (um milésimo por  cento)  do vencimento do grau A do nível  I  da
carreira a que pertencer o servidor;

II - a parcela variável terá como base de cálculo a parcela fixa, definida na forma do
inciso I,  e  será proporcional  aos resultados obtidos pelo servidor  na Avaliação de
Desempenho Individual  ou  na  Avaliação Especial  de  Desempenho,  bem como na
Avaliação Institucional de Desempenho.

§ 3º - Até a conclusão da primeira etapa da Avaliação Especial de Desempenho,
será atribuída nota setenta ao servidor, relativa à avaliação individual, para fins de
cálculo da parcela variável da Gedarsae.

§ 4º - A Gedarsae integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26
da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março  de  2002,  e  será  incorporada  aos
proventos  de  aposentadoria  e  às  pensões,  observado  o  prazo  de  percepção
estabelecido no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

§ 5º - Para o servidor aposentado com direito à paridade, será considerada, para
fins  do  disposto  no  §  4º,  a  média  aritmética  das  últimas  sessenta  parcelas  da
gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão.
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30 - O inciso II do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)
Parágrafo único - (…)
II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais) a 200.000 (duzentos mil) Ufemgs.”.”
Art. 31 - O Anexo I da Lei nº 18.309, de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo

VII desta lei.
Art. 32 - Os §§ 3º, 5º, 6º e 7º do art. 12 da Lei nº 18.309, de 2009, passam a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos §§ 8º, 9º, 10, 11, 12 e 13 que
seguem:

“Art. 12 - (…)
§  3º  -  O  valor  da  TFAS  terá  como  base  de  cálculo  o  custo  da  atividade  de

fiscalização  exercida  pela  ARSAE-MG,  expresso  em  Ufemg,  vigente  na  data  do
vencimento e será calculado mediante aplicação da fórmula constante no Anexo VI
desta lei.

(...)
§  5º  -  A TFAS será recolhida  mediante  documento  de  arrecadação em modelo

instituído por resolução do Secretário de Estado de Fazenda, em estabelecimento
bancário autorizado.

§ 6º - A TFAS será exigida, anualmente, na forma e no prazo estabelecidos em
Decreto.

§ 7º - A falta de pagamento da TFAS ou seu pagamento a menor ou intempestivo
acarretará  a  aplicação  de  multa,  calculada  sobre  o  valor  da  taxa  devida,  nos
seguintes termos:

I  - caso ocorra o pagamento espontâneo do principal e acessórios, observado o
disposto no § 1º, será cobrada multa de mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da TFAS por dia de atraso, até o
trigésimo dia;
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b) 9% (nove por cento) do valor da TFAS, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia
de atraso; e

c) 12% (doze por cento) do valor da TFAS, após o sexagésimo dia de atraso;
II - caso ocorra a ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50% (cinquenta

por cento) do valor da TFAS, observadas as seguintes reduções:
a) 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias contados do recebimento do Auto de Infração;
b) 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após

o prazo previsto na alínea “a” e até trinta dias contados do recebimento do Auto de
Infração; e

c) 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o
prazo previsto na alínea “b” e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 8º - Na hipótese prevista no inciso I do § 7º, ocorrendo o pagamento espontâneo
somente da TFAS, a multa será exigida em dobro, quando houver ação fiscal.

§ 9º - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
I - de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto no inciso I do §

7º;
II  -  reduzida  em  conformidade  com o  inciso  II  do  §  7º,  com  base  na  data  de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§  10  -  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores

restabelecidos aos seus percentuais máximos.
§ 11 - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor da Taxa devida quem

utilizar  documento  relativo  a  recolhimento  da  TFAS  com  autenticação  falsa  ou
propiciar sua utilização.

§ 12 - A fiscalização da TFAS compete à Secretaria de Estado de Fazenda e à
ARSAE-MG, observadas as respectivas competências legais.

§  13 -  Constatada  infração relativa  à  TFAS,  cabe ao Auditor  Fiscal  da  Receita
Estadual  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  lavrar  auto  de  infração  para  a
formalização  do  crédito  tributário,  assegurada  a  ampla  defesa,  observada  a
tramitação e os procedimentos previstos na Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art.  33  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos
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relativamente aos arts.  1º, 2º,  3º, 4º,  5º e 30 no exercício financeiro subsequente,
observado  o  disposto  na  alínea  “c”  do  inciso  III  do  art.  150  da  Constituição  da
República.

ANEXO I
(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V
(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)
V.34 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG
V.34.2 - QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI
* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.
GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quadro contendo as gratificações temporárias estratégicas foi publicado no
“Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.

ANEXO II
(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2013)

FUNÇÕES GRATIFICADAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARSAE-MG
* - O quadro com as Funções Gratificadas de Regulação e Fiscalização da ARSAE-

MG foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.
ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2013)
I.1  Analista  Fiscal  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgotamento Sanitário
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
*  -  A  estrutura  da  carreira  de  Analista  Fiscal  de  Regulação  de  Serviços  de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, carga horária 40 horas semanais,
foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.

I.2 Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
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Sanitário
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* - A estrutura da carreira de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de

Água e Esgotamento Sanitário,  carga horária 40 horas semanais, foi  publicada no
“Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 16 da Lei nº , de de de 2013)

II.1. TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE ANALISTA FISCAL DE
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

40 HORAS
* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista Fiscal de Regulação de

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, carga horária 40 horas
semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.

II.2.  TABELA  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  CARREIRA  DE  GESTOR  DE
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

40 HORAS
* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Regulação de Serviços

de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário,  carga  horária  40  horas
semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.

ANEXO V
(a que se refere o § 1º do art. 29 da Lei nº , de de de 2013)

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CÁLCULO DA GEDARSAE
* - A tabela de pontuação para cálculo da GEDARSAE foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 7.2.2013.
ANEXO VI

(a que se refere o § 2º do art. 29 da Lei nº , de de de 2013)
FÓRMULA PARA CÁLCULO DA GEDARSAE
Gedarsae = parcela fixa + parcela variável
Parcela fixa = 0,5 x P x 0,001 x VB,
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sendo:
P: pontuação de acordo com o nível de posicionamento do servidor, nos termos do

Anexo IV;
VB: vencimento básico do grau A do nível I da carreira a que pertencer o servidor
Parcela variável = parcela fixa x (0,6 x ADI + 0,4 x AI),
sendo:
ADI: resultado da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de

Desempenho do servidor dividido por 100;
AI: resultado da Avaliação de Desempenho Institucional, decorrente do Acordo de

Resultados, dividido por 100.
ANEXO VII

(a que se refere o art. 31 da Lei nº , de de de 2013)
“ANEXO I

(a que se refere o § 3º do art. 12 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009)
FÓRMULA DE CÁLCULO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - TFAS
“TFAS = (FFASa x EA) + (FFASe x EE)”, onde:
I - FFASa é o fator relativo ao custo da fiscalização dos serviços de abastecimento

de água, que corresponde a 1,2022 Ufemg por economia¹;
II - FFASe é o fator relativo ao custo da fiscalização dos serviços de esgotamento

sanitário, que corresponde a 1,2022 Ufemg por economia;
III - EA é a quantidade de economias de água atendidas pela prestadora do serviço

em 31 de dezembro do exercício anterior; e
IV -  EE é a  quantidade de economias  de esgoto  atendidas pela prestadora  do

serviço em 31 de dezembro do exercício anterior.
Nota:
1) Economia é o imóvel de uma única ocupação, ou a subdivisão de imóvel com

ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em
função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum
para uso dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto.”.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 362/2013*

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, Projeto de lei que dá denominação a escola estadual de ensino
fundamental e médio localizada no Município de Andradas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela comunidade escolar da
escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  na  modalidade  de  educação  de
jovens e adultos - EJA, localizada no Presídio de Andradas, que em reunião realizada
no dia 28 de setembro de 2012, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação do nome de Escola Estadual  Professor Aparecido Medeiros
para denominação da referida unidade de ensino.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Professor Aparecido Medeiros, de ensino fundamental  e médio, à
Escola Estadual  de Ensino Fundamental  e Médio na modalidade de educação de
jovens e adultos - EJA, localizada no Presídio de Andradas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela Comunidade Escolar da
Escola Estadual  de Ensino Fundamental  e Médio na modalidade de educação de
jovens e adultos - EJA que, em reunião realizada no dia 28/09/2012, homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual
Professor  Aparecido Medeiros,  de ensino  fundamental  e médio na  modalidade de
educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA,  para  denominação  da  referida  unidade  de
ensino.

PROFESSOR APARECIDO MEDEIROS,  natural  de  Andradas,  considerado  filho
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ilustre da cidade, foi professor, coordenador, supervisor escolar, bibliotecário e diretor
escolar.

Atuou em quase todas as escolas públicas de Andradas, inclusive nos distritos do
Campestrinho e da Gramínea.

Em 1988, formou-se em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ouro Fino. Sempre se dedicou ao magistério e à formação integral dos jovens,
com atuação destacada em educação de jovens e adultos, na Escola Municipal José
Bonifácio.

Em 2000,  fundou a ACIA (Associação de Crescimento Intelectual  do Aluno),  por
meio da qual desenvolveu projetos na Escola Estadual Professor Edmundo Vieira.

O homenageado nasceu em 18 de fevereiro de 1939 e faleceu em 08 de maio de
2006.

Cumpre  registrar  que,  no  município  de  Andradas,  não  existe  estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com
os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,
assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa
do Estado.

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2012.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.689/2013
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Andradas.
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor Aparecido Medeiros a escola

estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e
adultos - EJA, localizada no Presídio de Andradas, no Município de Andradas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 363/2013*

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa nobre Assembleia, o incluso projeto de lei que dá a denominação
“Escola Estadual Professora Elizabete Pereira Soares” à escola estadual de ensino
médio situada na Alameda das Américas, nº 580, Bairro Independência, no Município
de Montes Claros.

Os motivos que fundamentam a propositura encontram-se justificados na Exposição
de  Motivos,  a  mim transmitida  pela  Titular  da  Pasta  da  Secretaria  de  Estado de
Educação, texto que faço anexar, por cópia, a esta Mensagem.

Expostas,  assim,  as  razões  de  minha  iniciativa,  renovo  a  Vossa  Excelência
protestos de elevada estima e consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual  de  Ensino  Médio,  situada  na  Alameda  das  Américas,  580,  Bairro
Independência, Município de Montes Claros.

ELIZABETE  PEREIRA SOARES  dedicou  sua  vida  em  prol  da  educação.  Foi
professora, auxiliar de secretaria, servidora eventual e vice-diretora. Elizabete Pereira
Soares, além de formar alunos, investia na formação de cidadãos, homens de bem.
Ensinar era mais que uma vocação, era um dom. Teve atuação destacada junto à
comunidade do Bairro Independência, por seu trabalho e sua dedicação.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Médio demonstra
o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa  homenagem  à
PROFESSORA ELIZABETE PEREIRA SOARES,  pela sua dedicação à educação,
tendo  sua  vida  pautada  em  princípios  de  lealdade,  solidariedade  e  respeito  ao
próximo.

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2012.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.
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PROJETO DE LEI Nº 3.690/2013
Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Montes Claros.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professora Elizabete Pereira Soares a

escola estadual de ensino médio situada na Alameda das Américas, nº 580, Bairro
Independência, no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 364/2013*

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá a denominação de Centro de Educação Profissional Paulo Viana
ao Centro de Educação Profissional - CEP - situado no Município de Teófilo Otôni.

O Projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela
Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado do referido Centro de
Educação  Profissional,  que  pretende  homenagear  Paulo  Afonso  Nogueira  Viana,
nascido em 28 de março de 1950 e falecido em 20 de junho de 2012,  por  suas
importantes realizações em prol da população da região dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e São Mateus.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado com igual denominação, em conformidade com o disposto na Lei nº
13.408, de 21 de dezembro de 1999.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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JUSTIFICAÇÃO
O presente  Projeto  de Lei  propõe que seja  dada a  denominação de Centro de

Educação Profissional Paulo Viana, ao Centro de Educação Profissional - CEP de
Teófilo Otôni, situado na Rua Aristóteles Dantas Guimarães, 166, Vila Santa Clara,
Município de Teófilo Otôni.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado do Centro de
Educação  Profissional  -  CEP de  Teófilo  Otôni  que,  em  reunião  realizada  no  dia
04/10/2012, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação
do nome de Centro de Educação Profissional Paulo Viana,  para denominação da
referida unidade de ensino.

PAULO AFONSO NOGUEIRA VIANA, natural de Novo Cruzeiro, considerado filho
ilustre da cidade, foi Vereador e Prefeito por três mandatos, presidente do MOBRAL
(Movimento  Brasileiro  de  Alfabetização),  desenvolvendo  um  trabalho  brilhante  e
zeloso. Participou de vários programas na área da educação.

Assessorou o Senador Aécio Neves, quando este foi Deputado Federal, prestando
relevantes trabalhos na construção de parcerias entre prefeitos, visando a melhorias
para os Vales do Mucuri e Jequitinhonha.

Em 2002 foi nomeado Diretor do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de  Minas  Gerais  -  IDENE,  pelo  então  governador  Aécio  Neves,  desempenhando
trabalhos  importantes  naquele  Órgão.  Como  Assessor  Técnico  da  COPASA,  em
2006, tornou-se referência para lideranças politicas da região, sendo um elo entre o
governo estadual e os municípios dos Vales Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. Em
Teófilo Otôni foi secretário da Escola da Penitenciária.

O homenageado nasceu em 28 de março de 1950 e faleceu em 20 de junho de
2012.

Cumpre registrar que, no município de Teófilo Otôni, não existe estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com
os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,
assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa
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do Estado.
Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2012.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.691/2013
Dá denominação ao Centro de Educação Profissional - CEP - situado no Município

de Teófilo Otôni.
Art. 1º - Fica denominado Centro de Educação Profissional Paulo Viana o Centro de

Educação Profissional - CEP - situado na Rua Aristóteles Dantas Guimarães, 166,
Vila Santa Clara, no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“OFÍCIO Nº 9/2013*

Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2013.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “a”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo
projeto  de  lei  destinado  a  reajustar  o  subsídio  mensal  dos  membros  do  Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais.

A medida tem como fundamento a Lei federal nº 12.771, de 28 de dezembro de
2012, que reajustou o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no
inciso XV do art.  48 da Constituição Federal,  para os exercícios de 2013, 2014 e
2015.

O cálculo para fixação da remuneração foi feito nos moldes do inciso XI do art. 37,
segundo o qual o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça deve
limitar-se a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.
Atenciosas saudações,
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Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.692/2013

Fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais, para os exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Art. 1º - O subsídio mensal do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.114, de 18 de maio de 2006, passa a ser de:

I - R$25.323,51 (vinte e cinco mil e trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um
centavos), a partir de 1º de janeiro de 2013;

II - R$26.589,68 (vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e
oito centavos), a partir de 1º de janeiro de 2014;

II  -  R$27.919,16  (vinte  e  sete  mil  e  novecentos  e  dezenove  reais  e  dezesseis
centavos), a partir de 1º de janeiro de 2015.

Art. 2º - Os valores dos subsídios dos demais membros do Poder Judiciário serão
calculados na forma estabelecida no art. 3º da Lei nº 16.114, de 2006.

Art.  3º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 4º - A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação: O anteprojeto de lei que ora se submete à apreciação legislativa tem

por  objetivo  a  revisão  do  subsídio  mensal  dos  membros  do  Poder  Judiciário  do
Estado  de  Minas  Gerais,  para  os  exercícios  de  2013,  2014  e  2015,  de  modo  a
recompor as perdas sofridas pelo processo inflacionário.

Para tanto, o art. 1º, em seus incisos I, II e III, fixa o subsídio do Desembargador do
Tribunal de Justiça Mineiro, respectivamente, em R$25.323,51 (vinte e cinco mil e
trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), a partir de 1º de janeiro de
2013; R$26.589,68 (vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e
oito centavos), a partir de 1º de janeiro de 2014; e R$27.919,16 (vinte e sete mil e
novecentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a partir de 1º de janeiro de 2015.

Esses valores têm como referência o reajuste concedido aos Ministros do Supremo
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Tribunal Federal, para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, mediante a Lei Federal nº
12.771, de 28 de dezembro de 2012, e são resultantes da aplicação do limite imposto
pelo art. 37, inciso XI, da Constituição da República, do seguinte teor: “O subsídio dos
desembargadores do Tribunal de Justiça é limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal,  em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal”.

O art. 2º prevê a forma de cálculo do valor do subsídio dos demais membros do
Poder Judiciário, em linha com o disposto no art. 3º da Lei estadual nº 16.114, de
2006, a saber:

“Art. 3º - Ficam fixados, com base no subsídio do Desembargador do Tribunal de
Justiça,  os  valores  dos  subsídios  dos  demais  membros  do  Poder  Judiciário,
estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) entre o subsídio de cada nível e o
do imediatamente inferior.”

O art. 3º dispõe que as despesas resultantes da aplicação da lei correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

O art. 4º, por sua vez, tem por objetivo assegurar que a implementação do disposto
na lei  observe  o  previsto  no  art.  169 da Constituição da República  e as  normas
pertinentes da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

O  impacto  orçamentário  do  reajuste  proposto,  referente  aos  três  exercícios,
encontra-se demonstrado em planilha anexa.

São essas as justificativas para o projeto de lei sob exame.
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO REAJUSTE MAGISTRADOS - 2013, 2014 E 2015

* - O quadro contendo o detalhamento do impacto orçamentário do reajuste dos
magistrados  em  2013,  2014  e  2015  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de
7.2.2013.

SUBSÍDIO MENSAL DOS MAGISTRADOS - VALORES
* - O quadro contendo o valor do subsídio mensal dos magistrados foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 7.2.2013.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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“OFÍCIO Nº 7/2013*
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2013.
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art.  66,  § 2°,  c/c o art.  122,  da

Constituição do Estado de Minas Gerais, para exame e deliberação dessa Egrégia
Assembleia Legislativa,  projeto de lei  que reajuste  os  subsídios  dos membros do
Ministério  Público do Estado de Minas Gerais,  na proporção dos mesmos índices
concedidos ao Procurador-Geral da República pela Lei Federal nº 12.770, de 28 de
dezembro de 2012, c/c o art. 39, § 4°, da Constituição Federal.

Em razão dos valores do subsídio vigente permanecerem inalterados desde 1º de
fevereiro de 2010, conforme Lei nº 18.700, de 05 de janeiro de 2010, solicito-lhe que
o projeto em questão seja apreciado com a maior urgência possível.

Para  melhor  compreensão  do  conteúdo  do  Projeto  encaminho  a  estimativa  do
Impacto Orçamentário para 2013 em relação ao reajuste, bem como sua repercussão
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e
distinta consideração.

Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI Nº .../2013
REVISÃO DO SUBSÍDIO DOS MEMBROS - 5%

PROJEÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
REFLEXOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

*  -  O  quadro  contendo  a  projeção  do  impacto  orçamentário/financeiro  e  seus
reflexos na Lei de Responsabilidade Fiscal foi publicado no “Diário do Legislativo”, de
7.2.2013. 

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2013.
Marcelo Nicolau de Jesus, Diretor de Orçamento - Luiz Gustavo Moreira Araújo,

Superintendente de Finanças - Simone Maria Lima Santos, Diretora-Geral.
PROJETO DE LEI Nº 3.693/2013

Reajusta os valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público.
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Art.  1º - O subsídio mensal do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, previsto na Lei nº 16.079, de 26 de abril de 2006, será de:

I - R$25.323,51 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e hum
centavos) a partir de 1º de janeiro de 2013;

II - R$26.589,68 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e
oito centavos) a partir de 1º de janeiro de 2014; e

III  -  R$27.919,16  (vinte  e  sete  mil,  novecentos  e  dezenove  reais  e  dezesseis
centavos) a partir de 1º de janeiro de 2015.

Art.  2º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2013

Altera a Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de 2006,que dispõe sobre a
instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso II e o § 3º do art. 3º da Lei nº 88, de 2006, passam a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
II - movimentos pendulares da população;
(...)
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§ 3º - Não será instituída região metropolitana com população inferior a quinhentos
mil habitantes.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Luiz Henrique
Justificação: O projeto apresentado tem por objetivo viabilizar a criação de novas

regiões metropolitanas em Minas Gerais. Surge da necessidade de se resolver um
conjunto de problemas que vão além da competência política das esferas de poder
municipais.  Isoladamente,  as prefeituras dos municípios dessas áreas mostram-se
impossibilitadas  de  planejar  e  gerir  o  desenvolvimento  de  meios  de  transporte,
infraestrutura viária, serviços de saneamento e abastecimento de água que englobam
os  limites  de  vários  Municípios  contíguos,  cada  vez  mais  interligados  ao  núcleo
urbano principal .

A criação de novas regiões metropolitanas visa fornecer um quadro administrativo
capaz de responder às novas realidades surgidas pelo intenso e rápido processo de
urbanização do Brasil.

As regiões metropolitanas serão compostas por seus municípios limítrofes, com o
intuito de desenvolver a região de forma planejada e homogênea, “contribuindo para
a redução das  desigualdades  regionais,  mediante  execução articulada de planos,
programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das
coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social” (art. 41, II,  Constituição
Estadual).

O  Norte  de  Minas,  por  exemplo,  emergente  e  em  crescente  desenvolvimento,
necessita  da  criação  da  Região  Metropolitana  de  Montes  Claros  para  que  haja
realmente  uma  gestão  dos  interesses  comuns,  como  transporte  intermunicipal,
segurança pública, saneamento básico, uso do solo, preservação e proteção do meio
ambiente,  habitação,  entre  outros,  de  forma  equilibrada,  viabilizando,  assim,  um
crescimento homogêneo.

Pelo  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  ilustres  pares  para  a  aprovação  desta
presente proposição.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Neilando
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Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2011, nos termos do § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.694/2013
Altera a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades que

menciona o direito de utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do § 2° do art. 1º da Lei n° 11.942, de 16 de outubro de 1995,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo para a realização de atividades

que:”.
Art. 2º - Fica revogado o inciso III do § 2º do art. 1º da Lei n° 11.942, de 1995.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Anselmo José Domingos
Justificação: Esta proposição visa dar nova redação ao § 2º do art. 1º da Lei nº

11.942 de 16 de outubro de 1995,  que veda a realização de cultos religiosos no
espaço físico das unidades estaduais de de ensino, e revogar o inciso III do § 2º do
art.  1º  da  lei  mencionada,  que veda a  utilização dos espaços em atividades que
tenham caráter político-partidário.

“Art. 1º - As entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas poderão utilizar o
espaço físico das unidades de ensino estaduais e os equipamentos nele contidos,
nos termos desta lei.”

(...)
“§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo para a realização de cultos

religiosos e para atividades que:
I - interfiram nas atividades regulares da escola;
II - tenham objeto ilícito;
III - tenham caráter político-partidário.”
No que diz respeito à proibição de realização de cultos religiosos no espaço físico
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das unidades estaduais de de ensino, considera-se que sempre houve uma relação
próxima e colaborativa entre as  comunidades religiosas e a rede escolar,  seja no
tocante  à  cessão de espaço das entidades religiosas para  suplência de salas  às
escolas, seja em campanhas de vacinação e promoção da saúde pública, apoio à
eleições etc. Vale lembrar também o trabalho permanente das igrejas na formação de
adolescentes  e  jovens  em  encontros  pastorais,  para  o  exercício  consciente  e
responsável da cidadania, bem como na prevenção do uso de drogas.

Fator importante em que se baseia esta proposição revela-se no fato de que não se
trata do uso contínuo dos espaços de unidades de ensino para cultos religiosos, mas
sim de casos  eventuais,  muitos  deles  para  atos  ecumênicos  que visam somente
promover  a  integração  da  comunidade,  portanto  não  interferindo  na  laicidade  do
Estado Brasileiro.

Diante  do  exposto,  a  vedação em questão  poderá  colocar  em risco  a  histórica
parceria para formação educacional, cultural e religiosa de crianças e adolescentes.

Quanto à proibição do uso de espaço físico das unidades de ensino estaduais para
atividades  que  tenham  caráter  político-partidário,  destaca-se  o  confronto  com
Legislação Federal  (Lei  9.096,  de1995),  que em seu art.  51 garante aos partidos
políticos  a  possibilidade  de  realização  de  reuniões  e  convenções  em  prédios  de
escolas públicas.

“Art.  51  -  É  assegurado ao partido  político  com estatuto  registrado no Tribunal
Superior  Eleitoral  o  direito  à  utilização  gratuita  de  escolas  públicas  ou  Casas
Legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se
pelos danos porventura causados com a realização do evento.”

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.695/2013

Altera a Lei nº 20.369, de 8 de agosto de 2012, que assegura à entidades que
menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2º do art. 1º da Lei nº 20.369, de 8 de agosto de 2012, passa a vigorar
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com a seguinte redação:
Art. 1º - (...)
“§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo às atividades que:
I - interfiram nas atividades regulares da escola;
II - tenham objeto ilícito.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
André Quintão
Justificação:  A  utilização  dos  equipamentos  públicos,  sobretudo  as  escolas

estaduais, deve ser otimizada com o objetivo de atender e beneficiar a comunidade
local.  Os  diversos  segmentos  e  movimentos  sociais  carecem  de  espaço  para  a
realização de atividades, e a escola se constitui num excelente espaço que possibilita
a  integração  comunitária  e  o  exercício  da  cidadania.  Assim  sendo,  assegurar  às
entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas a utilização do espaço físico
das unidades de ensino para a realização de diversos eventos, na forma da Lei nº
20.369,  de  2012,  sem  discriminação  de  nenhum  gênero,  garante  o  seu  caráter
democrático e plural.

Isso posto, pedimos o apoio dos nossos pares ao projeto que apresentamos.
-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.694/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.696/2013
Proíbe  a  utilização  de  comandas  em  boates,  danceterias  e  casas  noturnas  no

Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no Estado a utilização de comandas em boates, danceterias e

casas noturnas fechadas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Alencar da Silveira Jr. - Tiago Ulisses.
Justificação: A maioria das boates, danceterias e casas noturnas do Estado utiliza o
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sistema de comandas para registrar os gastos oriundos da prestação dos serviços
oferecidos.

O presente projeto de lei tem por objetivo proibir a utilização de comandas, uma vez
que tal procedimento dificulta a saída dos clientes, ocasionando longas filas dentro
dos referidos estabelecimentos e reclamações.

Na tragédia ocorrida em Santa Maria (RS), os seguranças, acreditando tratar-se de
uma briga, barraram a saída dos jovens, exigindo a comanda para liberá-los. Além
disso, as portas foram mantidas fechadas por alguns minutos, por funcionários. Sem
esses obstáculos, várias vidas poderiam ter sido salvas.

Portanto, fica evidente a importância deste projeto de lei para o Estado e, assim,
pedimos o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.697/2013
Dispõe sobre a construção de rampa de escape a cada 700 metros nas estradas e

rodovias de Minas Gerais nos pontos onde houver descidas íngremes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica decretada a obrigação da construção de rampa de escape a cada 700

metros nas estradas e rodovias de Minas Gerais, nos pontos onde houver descidas
íngremes.

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei em questão visa evitar acidentes nas estradas. Assim,

na falta de freios, principalmente em uma descida, a rampa de escape é o meio mais
seguro para o motorista evitar esses acidentes, se deslocando para tal área.

Dessa forma,  tendo em vista  os  acidentes  e  prejuízos  que vem ocorrendo nas
estradas, é necessário a construção de rampas de escape a cada 700 metros nas
estradas e rodovias.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.698/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural

de Freire Cardoso, com sede no Município de Coronel Murta.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º-  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Desenvolvimento Rural de Freire Cardoso, com sede no Município de Coronel Murta.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A  Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento  Rural  de  Freire

Cardoso, com sede no Município de Coronel Murta, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos no campo da assistência social e da
promoção humana.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que
desenvolvem atividades voluntárias.

A Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural de Freire Cardoso está em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.699/2013
Dispõe sobre a proibição do uso de comandas, cartelas ou cartões e da realização

de “shows” pirotécnicos sem prévia autorização do Corpo de Bombeiros Militar, em
estabelecimentos de “shows” e casas noturnas no Estado de Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibido  o  uso  de  cartelas,  comandas  ou  cartões  para  posterior

pagamento de contas em estabelecimentos de “shows” e casas noturnas.
Art.  2º  -  É  vedada  a  utilização  de  artefatos  pirotécnicos  em  estabelecimentos

fechados que não tenham prévia autorização do Corpo de Bombeiros Militar.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  Este  projeto  visa  melhorar  a  segurança  e  consequentemente  o

atendimento  às  pessoas  que  frequentam  estabelecimentos  de  “shows”  e  casas
noturnas.

É sabido que, em outro países, como Argentina, Estados Unidos e alguns membros
da  União  Europeia,  foram  banidas  as  cartelas,  comandas  e  cartões  de  seus
estabelecimentos de “shows” e casas noturnas com o intuito de dar mais segurança e
melhorar  o  atendimento  a  seus  frequentadores,  de  maneira  que,  ao  sair  do
estabelecimento,  o  cidadão  não  tenha  que  passar  por  uma  grande  fila  para  o
pagamento, ou, no caso de algum imprevisto, a evacuação do local seja mais fácil.

Em nosso Estado, em 2001, 7 pessoas morreram em decorrência de um incêndio
em  uma casa  noturna  que  não  estava  preparada  para  tal  acontecimento.  Se  as
pessoas já  estivessem com suas contas pagas,  poderiam ter  sua saída facilitada
pelos seguranças do local, podendo assim evitar uma tragédia maior.

Mais  recente  foi  a  tragédia  ocorrida  em  Santa  Maria  (RS).  Por  falta  de  prévia
autorização do Corpo de Bombeiros Militar para utilização de artefatos pirotécnicos, e
por dificuldades na saída do estabelecimento, uma vez que os seguranças estavam a
conferir  se  as  comandas  estavam  pagas,  mais  de  230  pessoas  morreram  em
decorrência  de  um  incêndio  que  teve  início  com  a  apresentação  de  artefatos
pirotécnicos no palco.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Alencar
da Silveira Jr. e Tiago Ulisses. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.696/2013, nos termos
do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.700/2013
Institui o Dia da Gestante.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Gestante, a ser comemorado anualmente em 26 de

fevereiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Arlen Santiago
Justificação: Trata-se de um projeto de lei que visa instituir o Dia da Gestante, a ser

comemorado  anualmente  em  26  de  fevereiro,  em  homenagem à  mulher  em seu
período gestacional.

Viver mais e melhor!  Esse é um grande desafio que vem sendo enfrentado pelo
governo de Minas Gerais, com a intenção de fazer de Minas o melhor Estado para se
viver.

São muitas e recorrentes as preocupações que permeiam o dia a dia da população:
a  situação  de  saúde  com  a  epidemia  oculta  das  condições  crônicas,  o
envelhecimento  acelerado  da  população,  as  taxas  de  morbidade  e  mortalidade
materna e infantil, a gravidez tardia e os riscos trazidos por ela, a violência contra a
mulher e as desigualdades socioeconômicas, entre tantas outras que tornam cada
vez mais complexo estruturar as redes de atenção à saúde da mulher e da criança.

É  pensando  nisso  que  o  Governo  de  Minas  Gerais  vem  trabalhando
incansavelmente,  investindo  em  programas  estruturadores  em  áreas  tidas  como
prioritárias, como é o caso da saúde, fomentando programas criados para a mulher
em seu período gestacional e para a criança em seu primeiro ano de vida.

A Secretaria da Saúde criou, em 2003, o Programa Viva Vida (atenção à saúde da
gestante, parturiente, puérpera, recém-nascido e criança no primeiro ano de vida), o
que  representa  um  avanço  no  processo  de  regionalização  e  qualificação  da
assistência obstétrica, neonatal e infantil .

Para  viabilizar  o  acompanhamento  da  gestante  em  sua  plenitude,  de  forma
universal,  integral,  humanizada e com equidade, foi  implantado o projeto Mães de
Minas, em 2011.

Essa  reflexão  sobre  os  cenários  que  levam  à  mortalidade  materna  e  infantil
apontam para a necessidade de captação precoce da gestante, acompanhando-a em
todo o período pré-natal,  puerpério e até completar-se o primeiro ano de vida da
criança,  através  de  consultas,  exames  e  atendimento  especializado  quando
necessário, identificando e sanando todas as situações de risco, ações desenvolvidas
pelo projeto Mães de Minas. Estabelece-se, assim, um relacionamento humanizado
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com cada uma delas.
Complementando essas ações, a Secretaria de Saúde defende a importância de se

instituir  um  dia  especial  dedicado  à  gestante,  para,  com  essa  atitude,  reforçar  o
cuidado,  o  carinho  e  o  amor  integral  e  incondicional  que  devemos  a  todas  as
mineiras.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.701/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Barra do Riacho dos Cavalos, com sede no Município de Rio
Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Barra do Riacho dos Cavalos, com sede no
Município de Rio Pardo de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Arlen Santiago
Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda Barra  do  Riacho dos Cavalos,  com sede no Município de  Rio  Pardo de
Minas, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade a prestação de
serviços  de  saúde  à  família,  à  maternidade,  à  infância  e  à  velhice,  através  de
distribuição  de  medicamentos,  manutenção  de  asilo  e  creche  e  celebração  de
convênios com entidades congêneres; o apoio a iniciativas comunitárias de combate
à miséria, mediante a distribuição de alimentos, cestas básicas, roupas, cobertores,
material  de  higiene  e  outros  gêneros  de  primeira  necessidade  às  famílias
comprovadamente  carentes;  a  proteção  do  meio  ambiente,  através  de  palestras,
encontros  e  debates  com  a  comunidade  e  a  escola  e  da  afixação  de  cartazes
educativos; a divulgação da cultura e do esporte na comunidade, em conjunto com a
escola e as autoridades municipais, e a participação na construção de quadras e na
aquisição de material esportivo; o desenvolvimento de projetos para apoiar o pequeno
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produtor  rural;  a  proteção  à  primeira  infância  em  relação  a  creches,  educação,
habitação e combate ao alcoolismo e à violência física e sexual;  a celebração de
convênios com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para a realização
de suas atividades; a assistência à pessoa com deficiência, mediante a distribuição
de aparelhos ortopédicos, cadeiras de rodas e outros equipamentos de comprovada
necessidade.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.702/2013
Declara de utilidade pública a Associação Cultureira de Fomento à Cultura, com

sede no Município de Machado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultureira de Fomento à

Cultura, com sede no Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação Cultureira de Fomento à Cultura, com sede no Município

de  Machado,  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidades  a
promoção da cultura e a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; o
fomento da produção cultural e artística, sob suas diversas formas, e a valorização de
culturas locais.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública da referida entidade
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
nº 12.972, de 27/7/98.
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Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.703/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Município de Araxá - Aama

-, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos do Município

de Araxá - Aama -, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Bosco
Justificação:  A  Associação  de  Amigos  do  Município  de  Araxá,  com  sede  no

Município de Araxá, é uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos, apolítica,
beneficente e voltada permanentemente para o esporte amador e profissional,  em
especial para a prática do futebol. Sua atuação compreende o estímulo do esporte
em  sua  diversas  modalidades,  sendo  importante  reivindicadora,  junto  a  órgãos  e
associações esportivas, de medidas possibilitadoras da prática esportiva.

Promove  competições  esportivas,  oficiais  ou  não,  prezando  sempre  o  clima de
harmonia e respeito, conforme expressa seu estatuto social.

A ecologia, a saúde corporal e o equilíbrio psicossocial ocupam destaque em sua
pauta de ação, contribuindo para a promoção integral do ser humano.

Por esses e outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins
congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,
ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.704/2013
Dispõe sobre  a afixação de cartazes  nas casas  lotéricas do Estado informando

sobre  a  proibição  da  venda  de  bilhetes  lotéricos  e  equivalentes  a  crianças  e
adolescentes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de  afixação,  nas  casas  lotéricas  em

funcionamento no Estado, em local visível ao público, de cartazes informando sobre a
proibição da venda a crianças e adolescentes de bilhetes lotéricos e equivalentes.

Art. 2º - Os cartazes a que se refere o art. 1º deverá conter os seguintes dizeres: “É
proibida a venda à criança ou ao adolescente de bilhetes lotéricos e equivalentes, nos
termos do art. 81, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA” .

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Cabo Júlio
Justificação:  O  inciso  VI  do  art.  81  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescentes

prescreve que é proibida a venda a crianças e adolescentes de “bilhetes lotéricos e
equivalentes”. Este projeto de lei visa efetivar essa norma, bem como torná-la pública
para  que  a  população  tome  conhecimento  dessa  proibição,  fiscalize  e  denuncie
aqueles que não respeitam a determinação legal.

Insta salientar que a entrada de crianças e adolescentes em casas que realizam
apostas é vedada pelo art. 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe
que  “os  responsáveis  por  estabelecimentos  que  explorem  comercialmente  bilhar,
sinuca  ou  congênere  ou  por  casas  de  jogos,  assim  entendidas  as  que  realizem
apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e
a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação
do público”.

Pelos fatos expostos e pela relevância deste projeto de lei, peço sua aprovação
pelos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.705/2013
Dispõe  sobre  a  proibição  de  publicidade  comercial  de  bebidas  alcoólicas  nos

veículos de comunicação, concessionários e permissionários do serviço público em
todo o Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É proibida a publicidade comercial de bebidas alcoólicas com qualquer teor

alcoólico nos veículos de comunicação, concessionários e permissionários do serviço
público em todo o Estado.

§ 1º - É proibida a veiculação de. qualquer publicidade indireta, inserida durante a
programação produzida pelos meios de comunicação que dependem de concessão
pública.

§ 2º  -  É proibida a instalação nos logradouros públicos de quaisquer  engenhos
publicitários que divulguem o uso e o consumo de bebidas alcoólicas.

Art. 2º - Aplicam-se ao infrator desta lei as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de

reais), aplicada conforme a capacidade econômica do infrator.
§ 1° - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas gradativamente e, na

reincidência, cumulativamente, de acordo com as especificidades do infrator.
§ 2° - O Poder Executivo definirá o órgão competente encarregado de aplicar as

sanções deste artigo e suas respectivas competências.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em até noventa dias após a data

da sua publicação.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Cabo Júlio
Justificação: A intenção deste projeto de lei é proteger as pessoas, principalmente

jovens e crianças, da influencia do álcool sobre seu comportamento.
Vários programas governamentais têm sido aplicados contra o alcoolismo e contra
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o seu uso principalmente ao volante.
Principalmente  na  adolescência,  o  álcool  tem  um  forte  impacto  na  vida  destes

jovens, pois é um período da vida em que o individuo inicia o processo de afirmação
de sua identidade e alguns hábitos são estabelecidos, os quais podem persistir na
vida  adulta,  entre  eles  os  hábitos  relacionados  ao uso de  álcool,  tabaco  e  outra
drogas.

Durante  este  período  ocorrem  modificações  somáticas,  psicológicas  e  sociais
importantes no indivíduo. Segunda a Organização Mundial de Saúde -  OMS -,  os
limites cronológicos da adolescência situam-se entre 10 e 20 anos de idade. Todo o
processo de transformação física do adolescente é normalmente acompanhado de
um processe de evolução psicológica e de um comportamento típico desta fase de
desenvolvimento denominada de síndrome da "adolescência normal".

Assim, a propaganda é utilizada não apenas para vender determinados produtos,
mas para formação de um padrão de comportamento, incentivando fortemente as
pessoas ao consumo de bebidas alcoólicas que podem se transformar em hábitos
para toda vida. Além disso, todos os dias são divulgadas notícias dos efeitos nocivos
do álcool, principalmente a ocorrência de acidentes de trânsito, vitimando milhares de
pessoas todos os anos.

Cumpre  ressaltar  que  a  Seção  III  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  trata
especificamente da publicidade, e em seu art. 37 proíbe expressamente a publicidade
enganosa ou abusiva.

Recentemente,  o Congresso Nacional  aprovou uma legislação que endureceu a
chamada Lei Seca, em vigor desde 2008 em todo o país. A legislação aprovada dobra
o valor da multa para o motorista flagrado dirigindo bêbado e amplia as possibilidades
de provas válidas para comprovar a embriaguez de condutores.

Pela nova lei, a multa para quem for pego dirigindo sob efeito de bebida alcoólica
passa  de  R$  957,70  para  R$  1.915,40.  O  texto  também  autoriza  o  uso  de
testemunhas, exame clínico, imagens e vídeos como meios de prova do estado de
embriaguez de motoristas.

A aprovação da nova lei demonstra a preocupação da sociedade com os efeitos do
álcool, principalmente na direção.
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Mas  é  incoerente  termos  uma legislação  que  tende  a  proteger  o  cidadão  nas
estradas e ruas de nossa cidade e permitir que essa propaganda entre em nossas
casas  através  do  radio  e  da  TV,  persuadindo  nossos  filhos  ao  uso  de  bebidas
alcoólicas.

Perniciosamente as propagandas usam de modelos lindas ou artistas consagrados
para induzir as pessoas ao uso desenfreado de álcool, impactando custos na saúde
publica principalmente.

É urgente que o legislador, assim como proibiu a propaganda de cigarros na TV e
no rádio, faça o mesmo com o álcool.

A sociedade só tem a ganhar.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Saúde  e  de  Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.706/2013

Altera a Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, que cria o Fundo de Apoio
Habitacional  aos  Militares  do Estado de Minas  Gerais  -  Fahmemg -,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art.  1º  -  A Lei  nº  17.949,  de 22 de dezembro de 2008,  passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
§ 4º - O Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais -

Fahmemg -  financiará  exclusivamente  a  aquisição  de  imóvel  novo  ou  usado e  a
construção em imóvel próprio, para aqueles que não sejam proprietários de outros
imóveis, nem possuam outra forma de financiamento.

(…)
Art. 3º - (...)
§  3º  -  Terão  prioridade  para  a  contratação  de  financiamento  com  recursos  do

Fahmemg o policial e o bombeiro militar com deficiência física ou que tenha entre
seus familiares de primeiro grau pessoa nessa condição.

§ 4º - Considera-se deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos  do  corpo  humano  que  acarrete  o  comprometimento  da  função  física,
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apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia,  hemiparesia,  ostomia,  amputação  ou
ausência  de  membro,  paralisia  cerebral,  nanismo,  membros  com  deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem
dificuldades para o desempenho de funções.”.

Art. 2º - Fica revogado o § 2º do art. 7º.
Art. 3º - Fica acrescentado ao art. 7º o seguinte § 5º:
Art. 7º - (…)
§ 5º - Fica assegurado ao militar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar

o direito de converter as férias-prêmio adquiridas e não gozadas até 29 de fevereiro
de 2004 para fins de quitação total ou parcial de imóveis adquiridos pelo Fahmemg”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013.
Cabo Júlio
Justificação: Esta alteração da Lei nº 17.949, de 2008, decorre da necessidade de

aprimorar o texto atual para dar-lhe maior alcance e aplicabilidade e de assegurar,
inclusive,  a  garantia  preferencial  de  acesso  ao  Fundo  para  os  militares  que  não
possuem  imóvel,  bem  assim  para  priorizar  e  efetivar  garantias  e  direitos,  numa
perspectiva  de  estabelecer  na  norma  reguladora  a  proteção  efetiva  dos  direitos
humanos e fundamentais das pessoas deficiência física.

Cumpre observar que o Fahmemg foi criado como forma de permitir a contratação
de financiamentos pelo policial e o bombeiro militar, em razão do déficit habitacional
existente entre os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais.

Lamentavelmente,  uma  legislação  editada  para  corrigir  esse  grande  déficit
habitacional vem sendo mal aplicada na sua finalidade de atender o militar desprovido
de imóvel de sua propriedade, ao estender o benefício a militares com residência
própria, ou seja, impondo o concurso de sorteio mesmo entre militares proprietários e
não proprietários  de imóvel  para habitação.  Resta descumprida,  assim, a vontade
originária do legislador ao aprovar a referida lei.

Pretende-se, com este projeto, tão somente assegurar em lei direitos e garantias já
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consagrados  em  legislação  federal,  estaduais  e  municipais,  que  dispõem  sobre
tratamento especial dedicado às pessoas com deficiência física.

Além disso, tem sido comum alguns militares venderem seu imóvel próprio e usar
os  recursos  do  Fahmemg na  aquisição  de  outra  moradia  de  alto  padrão,  o  que
configura descumprimento da finalidade social do Fundo.

A casa própria tornou-se um dos maiores sonhos de todo cidadão brasileiro e, para
os  militares  estaduais,  essa  conquista  ganha  contornos  mais  importantes,  pois
oferecer aos militares habitação digna e segura para seus familiares é algo que se
reflete na prestação do serviço de segurança pública aos cidadãos de Minas Gerais.
Assim,  como  forma  de  possibilitar  ao  militar  alternativa  para  quitar  total  ou
parcialmente seu contrato habitacional com o Fundo, apresenta-se disposição que
propões a conversão das férias-prêmio em espécie.

O dispositivo em apreço traduz uma demanda social e financeira dos policiais e
bombeiros militares mutuários do fundo, não representando despesa para os cofres
públicos, pois já se configura em direito adquirido para os que até 29 de fevereiro de
2004 fizeram jus à conversão da férias-prêmio em espécie para percepção. Portanto,
não será acarretada a nenhum título despesa adicional para o Estado, pois a matéria
já disciplinada por  legislação infraconstitucional  que trata das instituições militares
estaduais.

Prioritariamente a lei deveria atender aos militares que não possuem nenhum tipo
de  habitação  e  em  razão  disso  estão  vivendo  em  áreas  de  risco,  em  condições
sociais e habitacionais degradantes, bem como àqueles que estão sendo ameaçados
de morte e precisam imediatamente sair da região de risco de morte onde residem
com suas famílias.

Outra alteração relevante da proposta visa alcançar de forma prioritária os militares
incapacitados para o serviço militar, que na maioria das vezes concorrem de igual
para igual com aqueles que gozam de perfeitas condições de saúde no que se refere
à ascensão na carreira.

Os militares com deficiência, além de terem uma despesa adicional com o custeio
de  sua  enfermidade,  tem  uma  vida  degradante  do  ponto  de  vista  humanitário,
devendo estar sob o manto protetivo do Estado na busca pela moradia digna, cuja
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finalidade  social  foi  sensivelmente  apreendida  pelo  governo  no  atendimento  à
demanda pela elaboração da referida legislação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.707/2013
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá o imóvel

com registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá, sob o nº
21.137, de 3/5/1991, fls.001/002, livro “2”, constituído por um terreno com área de
7.080,00m² (sete mil e oitenta metros quadrados) com as respectivas benfeitorias,
situado entre a Rua Jorge Braga, Avenida João Vasconcelos e Rua Olegário Maciel,
no Bairro Avenida, no Município de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado
para melhoria da educação municipal ou atendimento à criança e ao adolescente.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado ao Município de Itajubá, com a finalidade de ser usado para a
melhoria da educação ou atendimento à criança e ao adolescente.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel
de  propriedade  do  Estado pela  necessidade de atendimento  à população.  Assim,
apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.708/2013
Proíbe a utilização de material inflamável no revestimento, acabamento e divisórias

das edificações destinadas a eventos no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida  a  utilização  de  material  inflamável  no  revestimento  das

edificações destinadas a eventos no Estado.
Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes sanções

administrativas:
I - advertência escrita;
II - multa;
III - interdição.
§  1º  -  A  advertência  escrita  será  aplicada  na  primeira  vistoria,  constatado  o

descumprimento desta lei.
§  2º  -  Sessenta  dias  após  a  formalização  da advertência  escrita,  persistindo  a

conduta  infracional  será  aplicada  multa  de  1.000  a  3.000  Ufemgs  (mil  a  três  mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 3º - Persistindo a infração, o estabelecimento será interditado.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: A prevenção contra incêndio e pânico no Estado é matéria da Lei nº

14.130, de 20/12/2011. Providências devem ser tomadas pelo estabelecimento para
que seja autorizada sua abertura ao público,  entre  elas  a  liberação do alvará  de
funcionamento,  o respeito  à capacidade máxima local,  as  saídas de  emergências
adequadas, a disponibilidade de extintores de incêndio, entre outras, com o objetivo
de evitar tragédias como a que ocorreu neste final de semana em Santa Maria (RS),
onde mais de 250 pessoas foram vítimas de incêndio ocorrido em uma casa noturna.
Pessoas morreram asfixiadas por não conseguirem sair de um estabelecimento em
chamas. Algumas se refugiavam em banheiros e em outras áreas, procurando algum
tipo de saída de emergência, e morreram sem encontrá-la!

Muito precisa ser feito a respeito da prevenção contra incêndio em Minas Gerais.
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Neste sentido, apresentamos este projeto, na expectativa de colaborar ainda mais
para a prevenção de fatalidades como a de Santa Maria (RS).

Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Segurança  Pública  e
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.709/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sonora sobre acesso a saídas de

emergência nas casas noturnas do Estado, nos termos que especifica, e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as casas noturnas do Estado obrigadas a veicular informação sonora

sobre  acesso  às  saídas  de  emergência,  antes  do  início  dos  eventos  por  elas
realizados.

Art. 2º - Serão afixados na parte externa da edificação e no espaço destinado a uso
coletivo o laudo de vistoria e liberação para seu funcionamento, emitido pelo Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, e informações referentes às saídas
de emergência.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes sanções
administrativas:

I - advertência escrita;
II - multa;
III - interdição.
§  1º  -  A  advertência  escrita  será  aplicada  na  primeira  vistoria,  constatado  o

descumprimento desta lei.
§  2º  -  Sessenta  dias  após  a  formalização  da advertência  escrita,  persistindo  a

conduta  infracional  será  aplicada  multa  de  1.000  a  3.000  Ufemgs  (mil  a  três  mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 3º - Persistindo a infração, o estabelecimento será interditado.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



340
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: A prevenção contra incêndio e pânico no Estado é matéria da Lei nº

14.130, de 20/12/2011. Providências devem ser tomadas pelo estabelecimento para
que seja autorizada sua abertura ao público,  entre elas,  a liberação do alvará de
funcionamento,  o respeito  à capacidade máxima local,  as  saídas de  emergências
adequadas, a disponibilidade de extintores de incêndio, entre outras, com o objetivo
de evitar tragédias como a que ocorreu neste final de semana em Santa Maria (RS),
onde mais de 250 pessoas foram vítimas de incêndio ocorrido em uma casa noturna.

Muito precisa ser feito a respeito da prevenção contra incêndio em Minas Gerais.
Nesse sentido, apresentamos este projeto, na expectativa colaborar ainda mais para
a  prevenção  de  fatalidades  como a  de  Santa  Maria,  entendendo que informação
correta é uma ferramenta de extrema importância para a defesa da vida.

Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo
Corrêa.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 807/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.710/2013
Dispõe sobre a reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas idosas nos

concursos públicos do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nos concursos  públicos  promovidos pelo  Estado para  a  administração

direta, indireta, fundações, empresas públicas estaduais e sociedades de economia
mista estaduais,  serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas para pessoas
idosas, ressalvados os casos em que a natureza do cargo impedir essa cota.

§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se idosa aquela pessoa com idade igual ou
superior a sessenta anos, nos termo da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003.

§ 2º - Para que tenha direito ao benefício estabelecido no “caput” deste artigo, o
candidato deverá, no momento da inscrição, requerê-lo e comprovar os requisitos
para a reserva da vaga especial.
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§ 3º - Não preenchida toda a reserva estabelecida no “caput” deste artigo, as vagas
restantes  serão  redistribuídas  aos  demais  candidatos,  aprovados  por  ordem  de
classificação.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará a matéria no prazo de noventa dias.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: A finalidade deste projeto é criar cotas aos idosos para ingressar no

serviço público, com percentual fixado foi de 10%. Essa investidura no serviço público
se dá por meio do concurso público (Constituição Federal, art. 37, II), e o Estatuto do
Idoso (Lei nº 10.741, de 2003, art. 1º) estabelece como idoso a pessoa com idade
igual ou superior a 60 anos.

Recentemente foi publicado o artigo do juiz federal e professor universitário Agapito
Machado em que ele dizia: “A grande verdade é que ninguém dá emprego a quem já
passou dos 50 anos de idade, ainda que não tenha cometido crime, quando essas
pessoas estão na sua plena capacidade e experiência de vida, além de serem uma
fonte  de  geração  da  economia  e  de  contribuição  para  a  Previdência  Social.  As
estatísticas mostram que em breve o Brasil terá mais idosos do que jovens, eis que
as atuais famílias de classe alta e média geram no máximo dois filhos. Como então
ficará  essa  massa  de  desempregados?”  (CORREIOWEB,  Idoso:  garantia  de
emprego.  Disponível  em:  www2.correiobraziliense.com.br/cbonline/direitojustica.htm
Acesso em: 09.fev.2009).

Como visto, os idosos são hoje 14,5 milhões de pessoas, 8,6% da população total
do País, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, com base
no  Censo 2000.  O  Instituto  considera  idosas  as  pessoas  com 60  anos  ou mais,
mesmo limite de idade considerado pela Organização Mundial da Saúde - OMS - para
os  países  em  desenvolvimento.  Em  uma década,  o  número  de  idosos  no  Brasil
cresceu 17%; em 1991 ele correspondia a 7,3% da população.

O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de
vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Prova
disso é a participação dos idosos com 75 anos ou mais no total da população - em
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1991,  eles  eram  2,4  milhões  (1,6%)  e,  em  2000,  3,6  milhões  (2,1%).  Assim  a
população brasileira vive hoje, em média, de 68,6 anos, 2,5 anos a mais do que no
início da década de 90. Estima-se que em 2020 a população com mais de 60 anos no
País deve chegar a 30 milhões de pessoas (13% do total), e a esperança de vida, a
70, 3 anos.

A importância e a influência dos idosos para o nosso país não se resume a sua
crescente  participação  no  total  da  população.  Grande  parte  dos  idosos  hoje  são
chefes de família, e nessas famílias a renda média é superior àquelas chefiadas por
adultos não idosos. Segundo o Censo 2000, 62,4% dos idosos e 37,6% das idosas
são chefes de  família,  somando 8,9  milhões de  pessoas.  Além disso,  54,5% dos
idosos chefes de família vivem com os seus filhos e os sustentam. Por conseguinte, é
sem dúvida alguma importante garantir trabalho aos adultos não idosos, mas isso não
exclui,  ou  é  incompatível,  com  o  dever  de  se  assegurar  trabalho  aos  idosos,
especialmente quando o número de idosos irá crescer com o passar dos anos no
Brasil.  Não é admissível  deslocar o problema para o futuro e não tomar medidas
desde logo, quando se avista esse problema.

É importante mencionar também que a proposta teve a preocupação de considerar
aquelas situações em que o provimento do cargo ou emprego público é incompatível
com o idoso, justamente em virtude da idade, como por exemplo, o concurso para
policial  que  irá  trabalhar  diretamente  na  rua  em perseguição aos  bandidos;  ou  o
concurso para bombeiro para salvamento em grandes incêndios, ou ainda o estivador
que  carregará  diretamente  nos  ombros  a  carga.  Nesses  casos,  a  administração
pública,  em sentido  amplo,  estará  dispensada de reservar  o  percentual  das  suas
vagas para ingresso por meio de concurso público, tal como já previsto no art. 27 do
Estatuto do Idoso.

Pelo exposto, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto,
que qualifica melhor a cidadania brasileira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.711/2013
Proíbe  a  apresentação,  manutenção  e  utilização  de  animais  nos  termos  que
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especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida,  em  todo  o  território  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a

apresentação, manutenção e utilização, sob qualquer forma, de animais selvagens,
silvestres, domésticos ou domesticados, de grande, médio e pequeno porte, nativos
ou exóticos em espetáculo circense.

Parágrafo  único  -  Os  eventos  similares  em  que  ficarem  comprovados  abuso  e
maus-tratos  estão  terminantemente proibidos,  assim  como a  atividade descrita  no
“caput” desta lei.

Art.  2º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  a  imediata  interdição  do
estabelecimento, bem como a apreensão dos animais, que deverão ser albergados
em instituições públicas ou privadas designadas por qualquer dos órgãos integrantes
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama -, a fim de serem avaliados por
médicos-veterinários e receberem o devido tratamento.

Art. 3º - Sem o prejuízo de eventuais ações decorrentes de outras normas legais,
inclusive as de caráter penal, caberá ao infrator a aplicação cumulativa das seguintes
sanções:

I - cancelamento de licença de funcionamento, se houver, e imediata interdição do
local onde se realizam as exibições;

II - multa de 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)
por  dia  de  apresentação  já  realizada  no  território  mineiro  com  a  utilização  dos
animais;

III - multa de 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)
por  dia pela manutenção dos animais  em ambiente de apresentação ou atividade
circense ou à disposição;

IV - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)
por animal mantido sob custódia do responsável legal do circo.

Art.  4º  -  A  arrecadação  das  multas  aplicadas  em  decorrência  desta  lei  será
destinada ao Fundo Estadual de Bem-Estar Animal.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
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Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  garantir  um  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado,  protegendo  a  fauna,  com  seu  grande  número  de
espécies ameaçadas de extinção, causada pela caça indiscriminada, pelo tráfico de
animais e por maus-tratos que levam ao óbito.

O  Brasil  é  uma  república  federativa;  dessa  forma,  tem  suas  competências
repartidas,  o  que  garante  a  descentralização  do  poder.  Com  base  no  art.  24  da
Constituição  Federal  de  1988,  ficam  definidas  as  matérias  de  competência
concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.

É inexistente qualquer dispositivo legal federal sobre o tema tratado neste projeto.
Assim,  atentamo-nos  para  o  art.  24º,  §3º,  que  diz:  “Inexistindo  lei  federal  sobre
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades”. Ficamos autorizados, então, a legislar sobre esta matéria, uma
vez que a União não se manifestou, muito menos legislou sobre tal.

Devemos ainda atentar para a hierarquia de leis,  pois  não se pode equiparar a
legislação federal a uma instrução normativa interna de um órgão público. Como é
descrito na pirâmide de Kelsen, existe uma hierarquia que deve ser seguida, e ela
não pode ser desobedecida.

Portanto,  a  Instrução  Normativa  nº  23,  de  31/7/2000,  da  Secretaria  de  Defesa
Agropecuária, não legisla sobre esse assunto, mesmo porque o seu foco é diferente
do  que  pretende  este  projeto  de  lei,  já  que  que  a  instrução  normativa  visa  à
segurança sanitária da população, enquanto o projeto visa à proteção dos animais e à
segurança das pessoas que participam do evento.

A proteção pretendida por este projeto tem amparo em vários dispositivos legais,
como na Carta Magna, no art. 225, § 1º, inciso VII, que diz:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futura gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais à crueldade”.

Ainda encontramos o amparo da Constituição Estadual, que, em seu art. 207, § 1º,
inciso XIV, diz:

“Art. 207 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso  comum  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  estado,  aos
municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações
presente e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e uso racional dos
recursos ambientais.

§ 1º Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade deste
direito:

(...)
XIV - proteger a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas de extinção,

vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou submetam os
animais à crueldade”.

A Lei Federal de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), em seu art. 32, “caput”, diz:
“Art.  32.  Praticar  ato  de  abuso,  maus-tratos,  ferir  ou  mutilar  animais  silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
(...)
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiências dolorosas ou cruel em

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos”.

Na mesma lei, encontramos: “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes
da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”.

Entendemos  que  vários  desses  atos  tipificados  como  crime  ambiental  são
praticados por donos, treinadores e por terceiros, seja na caça ou em maus-tratos
para o suposto fim didático.

Sabemos  muito  bem  qual  é  a  realidade  dos  animais  que  vivem  em circo:  são
retirados de seu “habitat”  e mantidos em jaulas  durante todo a sua vida,  ou pelo
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menos durante o tempo em que forem considerados úteis,  sendo descartados ou
abandonados no final de suas vidas pelas estradas e desertos. Essa é a realidade.
Sem falar nos maus-tratos que sofrem, para garantir a “performance” ou a pesquisa
adotada.

É  necessário  enfatizar  que  os  maus-tratos  não  se  restringem  aos  animais
capturados e privados de sua vida natural, mas alcançam outros da espécie, pois
durante a captura muios são os delitos praticados, como a caça, a perseguição e o
pior deles, a aniquilação da vida das fêmeas que estão com cria, pois seus filhotes
são  retirados,  e,  na  tentativa  incansável  de  salvar  sua  cria,  elas  são  mortas
cruelmente.

Em se tratando  de espetáculos  em que os  animais  são usados  como atração,
preocupa-nos a segurança das pessoas que participam, como plateia ou não, pois
existem vários relatos de agressão.

Há relatos comprovados a respeito de animais sem receber alimentos por semanas
que atacaram e mataram pessoas para sua sobrevivência, como no caso do menino
José Miguel dos Santos Fonseca Junior,  de apenas 6 anos, que foi devorado por
leões de circo, que não se alimentavam há uma semana. Esses animais foram mortos
e necropsiados na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Segundo o técnico da
universidade, não havia nada no estômago dos animais.

Fica clara a necessidade da proibição de animais em circo, não só para assegurar
sua  qualidade  de  vida,  mas  também  para  garantir  que  nenhuma  pessoa  sofra
ataques.

Esses ataques ocorrem porque,  além da falta  de alimentação,  existe  a  falta  de
cuidados  médicos  e  sanitários  nesses  locais,  o  que  facilita  a  proliferação  e
contaminação das pessoas e dos animais, que ficam expostos a bactérias e vírus,
devido à falta de cuidados com a higienização dos locais onde são deixados e até
mesmo da falta de higienização dos animais.

Sabemos que fatos como o que ocorreu com o garoto José Miguel contribuem para
que  as  pessoas  nutram um sentimento  ruim  com  relação aos  animais.  Porém,  é
necessário lembrar que, se o animal não tivesse sido retirado de seus “habitat”, tal
ataque jamais teria ocorrido.
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Mais  um  ponto  importantíssimo  para  provar  que  animais  em  circo  não  trazem
alegria em nenhum momento para o animal,  muito menos para pessoas que têm
conhecimento do comportamento absurdo do ser humano de escravizar seres que
nasceram para viver livres nas selvas, savanas e outros lugares.

Somos formadores de opinião e devemos criar a consciência do absurdo que é a
utilização de animais em circo ou em qualquer outro tipo de apresentação que agrida
o direito à vida, à liberdade e à vida em um ambiente equilibrado.

Diante de tudo que foi exposto, conto com a aprovação do projeto de lei que ora
submeto a esta casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 472/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.712/2013
Dispõe sobre a adoção de programa de alimentação vegetariana no cardápio da

merenda escolar da rede pública estadual de ensino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  adotará  programa  de  alimentação  vegetariana  no

cardápio da merenda escolar da rede pública estadual de ensino.
Parágrafo único -  Para efeito  do disposto nesta lei,  entende-se por  alimentação

vegetariana aquela elaborada com ingredientes de origem exclusivamente vegetal,
ficando sob a responsabilidade do poder público a confecção de cardápio elaborado
com vistas ao atendimento equilibrado das necessidades nutricionais do aluno.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo, por meio da Secretária de Estado de Educação,
responsável pela criação de cronograma para a introdução do cardápio vegetariano a
que se refere esta lei, observado o prazo de seis meses para a disponibilização da
merenda vegetariana aos alunos.

Parágrafo único - Será distribuída aos alunos cartilha, em linguagem acessível e
objetiva, com informações sobre a suficiência nutricional da dieta vegetariana, a qual
será disponibilizada para os pais dos alunos ou responsáveis pelos alunos no ato da
matrícula.

Art. 3º - Os pais dos alunos ou os responsáveis legais informarão a secretaria da
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escola sobre a opção de seu filho pelo cardápio vegetariano.
Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados a partir da

data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões 5 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação:  A  dieta  genuinamente  vegetariana  exclui  produtos  derivados  de

animais:  carnes, embutidos, leite e seus derivados (lactose, proteínas, caseinatos,
soro de leite, aromas galactogênicos, etc.), laticínios, mel, corantes e derivados de
animais.

As proteínas, certamente, constituem um dos grupos alimentares essenciais para a
nossa  saúde.  Entretanto,  elas  não  precisam  ser  de  origem  animal.  As  proteínas
vegetais  possuem gorduras poli-insaturadas que protegem o organismo contra  as
doenças cardiovasculares.

A maior parte das pessoas não recebe orientação nutricional  sobre o  valor  das
proteínas  vegetais.  No  livro  “O  poder  medicinal  dos  alimentos”  (Tatuí:  Casa
Publicadora Brasileira, 2007), o médico Jorge Pamplona apresenta as combinações
ideais de alimentos vegetais que, ingeridos na mesma refeição, garantem de forma
equilibrada os 20 aminoácidos dos quais necessitamos para atender as necessidades
proteicas de manutenção e renovação dos tecidos do nosso organismo.

Abacate,  amendoim  combinado  com  cereal  integral,  amendoim  combinado  com
legumes, amendoim combinado com levedo de cerveja, amendoim combinado com
cereais  integrais  e legumes,  arroz  com lentilhas,  aveia  com leguminosas,  cevada
cozida com legumes “al dente”, batatas com milho ou outro cereal integral, couves
com cereais integrais ou com leguminosas, ervilhas com cereais integrais, feijão de
qualquer  tipo  combinado  com cereal  integral  ou  com sementes  de  girassol  e  de
gergelim,  feijão  com levedo de cerveja,  nozes com cereais  integrais,  semente  de
girassol fornecem todos os aminoácidos necessários ao nosso organismo.

As proteínas possuem a função de construir e manter nossos tecidos e órgãos. Elas
estão presentes na pele, nos músculos, nos cabelos etc. Regulam o crescimento, o
desenvolvimento,  a  reprodução  e  as  funções  de  muitos  tecidos,  bem  como  os
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processos metabólicos do organismo, além de ajudar na defesa do organismo através
dos anticorpos. São responsáveis pelo crescimento das crianças, além de catalisarem
as funções bioquímicas, responsáveis pelo transporte de oxigênio e um pouco de gás
carbônico pelo sangue.

Dados científicos, conforme publicado pelo Comitê dos Médicos para uma Medicina
Responsável, que congrega mais de 6.000 profissionais, orientando seus pacientes
para a adoção de uma dieta vegetariana estrita, indicam relações positivas entre essa
dieta e a redução e eliminação do risco de várias doenças e condições degenerativas
crônicas,  como  obesidade,  artrite  reumatoide,  doença  arterial  coronariana,
hipertensão, diabetes melito e alguns tipos de câncer.

As  dietas  vegetarianas,  a  exemplo  das  demais,  precisam  ser  apropriadamente
planejadas  para  serem  adequadas  em  termos  nutricionais.  Alimentando-se  de
maneira natural, com fontes de proteína vegetal, o corpo terá a saúde e a vitalidade
de que precisa. O respeito às necessidades especiais têm representado um avanço
político e moral imenso na sociedade brasileira.

Ao contrário do que se costuma pensar, as necessidades especiais não se limitam à
impossibilidade de movimentar o corpo ou de expressar a mente segundo os padrões
possíveis  à  maioria  das  pessoas.  Há  necessidades  especiais  relativas  ao
metabolismo de digestão e à absorção, assimilação, fixação e eliminação da matéria
alimentar. Exemplos de tal necessidade nutricional especial podem ser constatados
nas crianças diabéticas e nas intolerantes ou alérgicas ao leite e seus derivados.

Segundo estatísticas internacionais, a maioria dos seres humanos, algo da ordem
de cinco bilhões de pessoas, dos sete bilhões que constituem a população humana
ao redor do planeta, não segue produzindo a lactase após a primeira dentição. Sem
essa enzima, o leite bovino e seus derivados seguem pelo sistema digestório sem
serem digeridos  e  assimilados  convenientemente.  Essa  característica  digestória  e
metabólica  representa  fonte  de  mazelas  e  doenças  já  detectadas,  cuja  terapia
consiste na abolição completa da ingestão de todos os alimentos elaborados com
ingredientes derivados do leite. Dor de barriga infantil recorrente, muco escorrendo do
nariz,  gases,  cólicas,  diarreias,  intestino  preso,  dor  de  cabeça,  anemia ferropriva,
diabetes, lesões no interior das artérias, hipercolesterolemia, sobrepeso, irritabilidade



350
____________________________________________________________________________

e mesmo reações violentas têm sido estudadas e avaliadas em sua associação com
a ingestão de leite e laticínios pelas crianças, jovens e adultos.

No mês de julho de 2012, os médicos do Comitê dos Médicos por uma Medicina
Responsável apresentaram uma petição ao governo dos Estados Unidos para que
seja abolido o uso do leite na merenda de todas as escolas desse país. As sequelas
ocasionadas pela ingestão do leite e seus derivados estão fartamente descritas na
literatura  médica  e  técnica  norte-americana,  canadense,  neozelandesa,  para  citar
alguns países nos quais a verdade sobre os malefícios de uma dieta baseada no leite
bovino vem sendo revelada há mais de 30 anos.

A insuficiência da lactase se constitui hoje no maior problema de ordem nutricional,
afetando mais da metade da população mundial. Ela é de ordem genética. Quando o
organismo mamífero se torna independente do leite materno, cessa a produção da
lactase, a enzima responsável pela correta digestão do açúcar do leite, a lactose. As
crianças brasileiras descendem de povos com alta taxa de intolerância à lactose após
o  desmame  natural:  africanos,  asiáticos,  indígenas,  árabes,  judeus,  italianos,
portugueses,  espanhóis,  para  citar  aqueles  cujas  taxas  de  intolerância  à  lactose
podem alcançar 75% da população. Essa intolerância é passada de pai e mãe para
filhos.

Se considerarmos que necessidades especiais merecem nosso respeito, está na
hora  de  incluirmos  necessidades  nutricionais  especiais  na  lista  das  diversidades
étnicas  a  serem  levadas  a  sério  pelo  poder  público.  Uma  dieta  bem  planejada,
baseada  em  fontes  vegetais  cuidadosamente  selecionadas  e  eficientemente
combinadas,  deve  constituir  a  regra  nutricional  em  todas  as  escolas.  A  saúde
digestória  das  crianças  tem  implicações  diretas  e  indiretas  em  seu  rendimento
escolar.

Segundo o neurocientista nutricional Russell Blaylock, autor dos livros “Excitotoxins”
(“Toxinas  excitantes”)  e  “Health  and  Nutrition  Secrets”  (“Segredos  da  Saúde  de
Nutrição”), e a nutricionista Carol Simmontacchi, autora do livro “The Crazy Makers”
(“Os  enlouquecedores”),  sobre  os  danos  cerebrais  causados  pelos  alimentos
altamente  processados  e  aditivados,  o  consumo  de  alimentos  processados  que
contêm  glutamato  monossódico,  aspartame  e  gordura  vegetal  hidrogenada  está
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fartamente confirmado como prejudicial à saúde dos neurônios da área cognitiva, não
apenas nas crianças, mas também nos adultos e especialmente nos idosos.

Estamos caminhando para a longevidade. Corroborando os estudos de Blaylock e
Simmontacchi, o bioquímico norte-americano Collin T. Campbell, autor do livro “The
China Study” (“O estudo da China”), investigou os malefícios da dieta baseada no
leite  e  seus  derivados,  não  apenas  por  conter  lactose,  impossível  de  ser
convenientemente  digerida  por  mais  da  metade  da  população  mundial,  mas
especialmente pela caseína, uma das proteínas do leite, altamente concentrada nos
seus derivados, causadora de lesões nas paredes arteriais e fomentadora das células
embrionárias de tumores cancerígenos.

É  da  responsabilidade  dos  pais,  dos  educadores,  dos  legisladores  e  dos
governantes estabelecer políticas nutricionais visando a saúde e a longevidade da
população  brasileira.  Tendo  ciência  dessa  responsabilidade  para  com  a  presente
geração e visando seu bem-estar futuro, há que se redefinir a política da merenda
escolar, excluindo a obrigatoriedade da ingestão de certos alimentos, típica da oferta
predominante  hoje  em  todas  as  escolas.  Necessidades  nutricionais  especiais,
conforme alerta a filósofa Sônia T. Felipe, em seu livro “Galactolatria: mau deleite”,
devem ser consideradas com tanto respeito quanto hoje o são outras necessidades
especiais.

Sentar-se  no  banco escolar  sofrendo  todas  as  manhãs  ou  tardes  de  distúrbios
digestórios  causados  pela  incapacidade  de  digestão  dos  alimentos  oferecidos  na
merenda escolar leva boa parte das crianças a ter um baixo rendimento escolar. Se
abolirmos de sua merenda os alimentos  prejudiciais  ao  seu bem-estar  digestório,
desoneraremos seu organismo de uma tarefa inglória, a de digerir algo para o qual
não produz mais enzimas.

As crianças brasileiras estão em posição nada honrosa no “ranking”  mundial do
rendimento  escolar.  Coincidentemente,  sua  merenda  escolar  está  baseada  em
alimentos de origem animal, nada propícios à saúde e ao bem-estar físico e mental.

Por outro lado, a Constituição brasileira garante aos cidadãos a livre expressão de
sua  individualidade.  A saúde  é  uma  das  formas  de  expressão  fundamental  da
individualidade humana. A dieta também. É preciso garantir igualdade constitucional a
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todas as crianças. Isso significa que é preciso oferecer uma merenda escolar capaz
de  atender  às  necessidades  nutricionais  de  todas  as  crianças,  sem  privilegiar
ingredientes  capazes  de  ser  convenientemente  digeridos  e  absorvidos  por  uma
minoria, enquanto a maioria submetida a essa mesma imposição dietética não pode
fazer frente à demanda digestória imposta por esses alimentos. No mínimo, é preciso
oferecer na merenda escolar alimentos ricos em nutrientes, sem onerar a atividade
digestória  das  crianças.  Pelo  menos  uma  escolha  entre  uma  dieta  baseada  em
produtos de origem animal ou uma dieta estritamente vegetal deve ser possível  a
todas as crianças. O que não é justo é forçar a maioria das crianças à ingestão de
alimentos que somente uma minoria é capaz de digerir e absorver convenientemente.
Leite e laticínios são um exemplo.

Garantir a saúde das células e tecidos que formam nosso cérebro e contribuem
para  formatar  nossa  mente  é  responsabilidade  coletiva,  restando  aos  Poderes
Legislativo e Executivo a competência de formular e implantar as políticas públicas
devidas  para a  consecução das metas de  saúde pública  infantil,  juvenil,  adulta e
idosa.

O art.  3º da Constituição brasileira, em seu inciso IV, estabelece como objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, entre outros, promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.

Ao incluir  na formulação do inciso IV a  expressão "quaisquer  outras  formas de
discriminação", a Constituição deixa aberta a possibilidade de elaborarmos políticas
públicas  abolindo  a  discriminação  em  todas  as  formas  nas  quais  ela  possa  se
manifestar.

Portanto, ao oferecer a merenda escolar, o poder público não pode tratar todas as
crianças  de  modo  padronizado,  pois  isso  configura  desrespeito  à  capacidade
digestória de cada indivíduo, constituída por fatores alheios ao comando pessoal, que
podem ser de ordem genética, como é o caso da intolerância a certos alimentos ou
do  malefício  de  certos  alimentos,  ainda  que  possam  ser  digeridos  sem  maiores
transtornos.

Mantendo o princípio da igualdade como ideal normativo, o art. 5º da Constituição
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declara  que todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No inciso
XXXII desse artigo, o texto declara que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa
do consumidor. É oportuno lembrar que os itens mais consumidos ao longo do dia por
qualquer pessoa em qualquer idade, salvo casos excepcionais, são os alimentares.
Portanto, se ao Estado compete assegurar a inviolabilidade da saúde e a defesa do
consumidor, a ele não competirá impor aos cidadãos uma dieta que carreie malefícios
à saúde deles.

No art. 6º da Constituição, são afirmados como direitos sociais, além de outros, a
educação, a saúde e a alimentação, bem como a proteção à infância. Mais uma vez,
impor às crianças em idade escolar uma dieta prejudicial à sua saúde presente e
futura constitui desrespeito a esse artigo da Constituição.

O art. 23, por sua vez, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios para, nos termos do inciso II desse artigo, cuidar da
saúde e da assistência pública e promover a proteção e a garantia dos direitos das
pessoas  com  deficiência.  Justamente  essa  atribuição  específica  de  defesa  das
pessoas com alguma deficiência acaba por obrigar os Poderes em todos os níveis à
formulação  de  políticas  públicas  que  representem  o  respeito  às  necessidades
especiais.  Considerando-se que a inabilidade ou a incapacidade para digestão de
certos  alimentos,  por  intolerância,  alergia  ou  inadequação  digestória,  deve  ser
reconhecida como uma necessidade nutricional especial, o referido artigo permite a
adoção de políticas de merenda escolar apropriadas ao atendimento da saúde de
todas as crianças, sem discriminar nenhuma delas e sem forçar todas a um padrão
dietético incompatível com suas necessidades e capacidades metabólicas específicas
e individuais.

No art.  24,  a  Constituição atribui  à União,  aos  Estados e  ao  Distrito  Federal  a
função de legislar  concorrentemente sobre, entre outros, conforme o inciso VIII,  a
responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor. No inciso XV desse
mesmo artigo, está incluída a proteção à infância e à juventude. Se pensarmos a
alimentação como base da saúde e da longevidade humanas,  a qualidade dessa
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alimentação  deve  ser  compatível  com  a  capacidade  individual  de  digestão  e
assimilação dos nutrientes que a compõem.

No Art.  196 vemos estabelecida a saúde como um direito  de todos e dever do
Estado,  a  ser  garantida  por  meio  de  políticas  sociais  e  econômicas  que visem  à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e  serviços  para  sua promoção,  proteção e recuperação.  Os  programas de
nutrição infantil oferecida através da merenda escolar não representam garantia de
saúde às crianças, especialmente quando forçadas à ingestão de alimentos que não
podem digerir convenientemente.

No  art.  220  temos  estabelecido  pela  Carta  Magna  que  a  manifestação  do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo não sofrerão nenhuma restrição.  De acordo com o espírito  democrático e
universal  que  rege  esse  artigo,  é  preciso  garantir  que  as  escolhas  dietéticas
finalmente  sejam definidas como parte  significativa  da  liberdade de expressão da
consciência individual. Para tanto, é preciso garantir que a escola seja referência no
estudo  da  questão  alimentar,  orientando  a  criança  para  escolhas  alimentares
saudáveis. Nesse sentido, as escolas deveriam permitir apenas a comercialização,
em suas cantinas e lanchonetes,  de alimentos naturais  orgânicos,  eliminando dos
lanches  quaisquer  alimentos  processados,  especialmente  os  que  contêm
contaminantes.

Em seu art. 227, a Constituição estabelece como dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

A dieta alimentar imposta às crianças através do programa de merenda escolar em
toda a rede estadual de ensino constitui fonte de referência nutricional, para o bem e
para o mal, que acompanhará o cidadão para o resto de sua vida. Muitos dos alunos
passarão  sua  vida  inteira  sem  ter  acesso  a  qualquer  outra  informação  sobre  os
nutrientes  ou  contaminantes  presentes  nos  alimentos  que  foram  acostumados  a
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ingerir na escola. As famílias, por sua vez, acabam por acatar e reproduzir o padrão
dietético imposto pela sociedade. Analogamente ao que ocorre às crianças, a quase
totalidade da população adulta não tem acesso à literatura médica e científica que
revela  o  potencial  maléfico  de  certos  alimentos  para  a  saúde  e  a  longevidade
humanas. Por essa razão, as políticas públicas que definem o conteúdo da merenda
escolar  têm  imensa  responsabilidade  sobre  o  futuro  da  saúde  das  crianças
alimentadas  na  escola  e,  consequentemente,  sobre  a  qualidade  da  saúde  da
população brasileira no curto, médio e longo prazo.

Nosso projeto  de lei  apenas  traz  para  o  universo  legislativo  de  Minas  Gerais  a
garantia de um direito absoluto e universal: a saúde.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.713/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao consumidor final o valor cobrado

a título de imposto na comercialização de produto ou serviço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todo produto ou serviço oferecido ao público especificará no seu preço o

valor referente ao imposto a ser pago pelo consumidor final pela sua aquisição.
§  1º  -  A divulgação  do  preço  final  de  qualquer  bem  e  serviço  e  do  respectivo

imposto  cobrado  pela  sua  aquisição  deve  ser  feita  de  forma  destacada  e
individualizada, possibilitando sua rápida identificação por parte do consumidor.

§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se a qualquer tipo de exposição pública.
§ 3º - Esta lei aplica-se exclusivamente às empresas que se enquadram no conceito

de fornecedor nos termos Código de Defesa do Consumidor.
§ 4° - Os tributos a que se refere esta lei são os seguintes: Imposto sobre Produtos

Industrializados  -IPI-,  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  Serviços  de  Transporte  Interestadual,  Intermunicipal  e  de
Comunicações -ICMS -, Imposto sobre Serviços - ISS - e Imposto sobre a Importação
- II.

Art.  2º  -  A inobservância  ao  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  infrator  às  seguintes
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sanções:
I - advertência por escrito pela autoridade competente;
II - multa por descumprimento no total de cinco vezes o valor do produto, cobrada

em dobro na primeira reincidência;
III - multa de 1.000 Ufemgs (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais, a

cada reincidência a partir da segunda;
IV - suspensão do alvará de funcionamento e recolhimento do produto a partir da

terceira reincidência até a devida regularização.
Parágrafo único - Os recursos oriundos da arrecadação das multas serão recolhidos

em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
Art.  3º  -  As  empresas  a  que se  refere  esta  lei  terão  noventa  dias  a  contar  da

regulamentação para se adaptarem às suas disposições.
Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa dias

a contar da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: O art. 5º, no inciso XXXII, da Constituição Federal assegura os direitos

do consumidor, cabendo ao Estado promover medidas eficazes para protegê-lo de
condutas arbitrárias e excessivas por parte dos fornecedores.

O artigo 150 da Constituição Federal estabelece as limitações ao poder de tributar.
Tal  limitação  evita  que  o  Estado  se  sobreponha  aos  direitos  fundamentais
assegurados ao cidadão.

O § 5º do artigo 150 da Constituição Federal dispõe que “A lei determinará medidas
para  que  os  consumidores  sejam  esclarecidos  acerca  dos  impostos  que  incidam
sobre mercadorias e serviços.”

Portanto, mesmo que se queira invocar dificuldades iniciais no cumprimento desta
lei, particularmente por parte de micro e pequenos fornecedores, cabe dizer que o
presente projeto visa instituir melhorias a todas as classes da sociedade, estando em
concordância com os ditames da Constituição Federal.

A  norma,  quando  em  vigor,  reduzirá  dúvidas  quanto  ao  preço  de  produtos  e
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serviços, uma vez que o consumidor  visualizará o montante que está a pagar  de
tributos,  os  quais  serão destinados  para  seu próprio  usufruto  em obras  públicas,
saúde, educação e outros benefícios.

Adicionalmente, informa-se que essa medida já se encontra em vigor nos países
europeus desde 1984.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres colegas Deputados para
a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 12/2011 nos termos do § 2º do art.  173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.714/2013
Proíbe a entrega de animais capturados pelos centros de controle de zoonoses,

canis públicos e congêneres a instituições e centros de ensino e pesquisa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibido  no  Estado  de  Minas  Gerais  o  fornecimento  de  animais

capturados pelos centros de controle de zoonoses, canis públicos e congêneres a
instituições e centros de ensino e pesquisa.

Parágrafo único - Em caso de não cumprimento do disposto no “caput” deste artigo,
caberá  ao  órgão  responsável  o  pagamento  de  multa  pecuniária  no  valor
correspondente  a 500  Ufemgs (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado de Minas
Gerais) por animal, aplicada em dobro na hipótese de reincidência.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: A utilização de animais vivos pela ciência vem se mostrando, a cada

dia, uma prática cruel e ineficaz.
Mamíferos não são humanos, e seu organismo não responde às drogas aplicadas

para testes da mesma forma que os humanos. Existem diferenças, e por menores
que pareçam essas diferenças tornam cada espécie única.
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Apesar de em muitos casos parecer haver uma aparente semelhança, as diferenças
existem  e  devem  ser  consideradas.  Diferenças  metabólicas  acontecem  até  nos
organismos da mesma espécie, pois até mesmo seres humanos respondem de forma
diferente a uma droga específica.

Uma droga pode ser altamente tóxica para um animal e totalmente ineficaz para um
ser humano, e vice-versa.

É comprovado que várias drogas testadas em animais foram colocadas no mercado
e em seguida retiradas por  terem causado,  em humanos,  reações adversas.  Isso
comprova que experiências em animais não trazem comprovados benefícios à saúde
humana, e em alguns casos podem prejudicá-la.

A  utilização  de  animais  capturados  das  ruas  para  formação  de  cirurgiões  e
veterinários também se mostra inadequada, uma vez que esses animais provenientes
de centro de controle de zoonoses,  canis  públicos e congêneres,  em sua grande
maioria, encontram-se com o organismo debilitado, sendo incapazes de proporcionar
um aprendizado eficaz e oferecendo risco real à saúde dos estudantes, uma vez que
animais capturados nas ruas podem ser portadores de diversas zoonoses.

É comprovado que o estresse provocado nos alunos durantes as experimentações
com animais vivos pode prejudicar sua capacidade de raciocínio, e a morte do animal
ao final dos experimentos pode causar nos alunos um efeito reverso.

Segundo  Sergio  Greif,  biólogo,  coautor  do  livro  "A  Verdadeira  Face  da
Experimentação  Animal"  e  autor  de  "Alternativas  ao  Uso  de  Animais  Vivos  na
Educação", “Já foi documentado que o estresse psicológico, como o experimentado
por muitos estudantes de veterinária quando lidam com animais de laboratório, pode
resultar em diminuição na capacidade de observação e raciocínio; o uso de animais
não  pacientes  na  educação  veterinária  pode  resultar,  portanto,  em  menor
aprendizagem. Finalmente, o uso de animais não pacientes na medicina veterinária
pode  prejudicar  os  sentimentos  de  compaixão  e  empatia  do  futuro  profissional.
Existem  registros  que  mostram  uma  variedade  de  situações em  que  a  violência
exposta  e outros  estímulos  aversivos  levam  a uma dessensibilização;  animais  de
laboratório podem dessensibilizar estudantes ao sofrimento animal”.

Outro fator a ser levado em consideração é o sofrimento a que os animais são
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submetidos nesses procedimentos.
Considera Luiz Eugênio Mello, professor de fisiologia da Unifesp e Presidente da

Federação das Sociedades de Biologia Experimental: “Evidentemente, se eu estou
testando um medicamento para dor  ou para ansiedade,  não conseguirei  avaliar  a
eficácia sem submeter o animal à dor ou a uma situação de ansiedade. Mas esse tipo
de desconforto a que o animal é submetido é sempre controlado e quantificado, caso
contrário não é possível mensurar o resultado da experiência”.

A revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp -
publicou  matéria  em  fevereiro  de  2008  revelando  que,  depois  que  o  biotério  da
Unifesp  passou  a  cobrar  pelas  cobaias,  concluiu-se  que  pelo  menos  50%  dos
experimentos com animais são dispensáveis,  e que na Faculdade de Medicina da
USP a utilização de cães foi totalmente abolida dos experimentos.

“No ano passado (2007)  o biotério  da Unifesp,  que fornece 2 mil  ratos  e 5 mil
camundongos por mês, deu um passo importante rumo à racionalização. Passou a
cobrar  pelos  animais  de  laboratório  -  os  valores  variam  de  R$  5  a  R$  50
(camundongos transgênicos são os mais caros). A medida fez com que a demanda
caísse 50%, numa evidência de que o uso, até então, era exagerado. Na Faculdade
de Medicina da USP, os cães foram abolidos dos experimentos e o treinamento de
estudantes em técnicas cirúrgicas, por exemplo, é realizado em animais que foram
utilizados  em  pesquisas  relevantes  e  seriam  descartados,  sempre  com  uso  de
anestesia  e  analgesia.  O  aprendizado  de  técnicas  de  sutura  e  de  implante  de
enxertos,  que antes  usava cães  vivos,  hoje  é  feito  em segmentos  de  animais  já
sacrificados -  e até em línguas de boi  compradas no açougue. Colaborou para a
redução do uso de animais na FMUSP a criação de novas técnicas para treinamento
de estudantes, como um simulador de cirurgias por laparoscopia, aquelas feitas por
meio de uma tela de computador, que submete o estudante a situações reais, além
de  ratos  de  plástico  e  de  manequins  nos  quais  é  possível  reproduzir  algumas
situações reais. 'São recursos que substituem o uso de animais com eficiência na
fase inicial  do  treinamento,  assim  como preparam  muito  melhor  o  estudante  e  o
profissional para uma prática clínica adequada', diz Luiz Francisco Poli de Figueiredo,
professor titular  de técnica cirúrgica da Faculdade de Medicina da USP”.  (Revista
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Pesquisa Fapesp - Edição 144 - Fevereiro 2008)
Muitos  estudos  mostram  que  a  utilização  de  modelos  plásticos  traz  inúmeras

vantagens para os estudantes. A primeira delas é o fator emocional. Podemos citar
também que as aulas práticas com animais vivos não proporcionam ao aluno o tempo
necessário para adquirir suas habilidades motoras, o que não ocorre com modelos
plásticos, que podem ser utilizados indiscriminadamente durante o tempo necessário.

A utilização de “softwares” e programas gráficos tridimensionais podem oferecer ao
aluno  uma  incontestável  variedade  de  treinamentos  diagnósticos,  permitindo  sua
utilização  com  a  calma  necessária  para  analisar,  revisar,  prestando  atenção  em
detalhes que possivelmente no modelo vivo passariam despercebidos, e realizar o
procedimento repetidamente, por inteiro ou passo a passo, até que suas habilidades
sejam desenvolvidas.

Minas  Gerais  precisa  rever  sua  postura  diante  desta  situação  e  banir
definitivamente condutas que atentam contra as garantias constitucionais de todos os
seres vivos neste país.

O  objetivo  deste  projeto  é  valorizar  a  saúde  humana  e  animal  de  forma ética,
buscando  alternativas  eficazes  para  tratar  de  problemas  reais,  de  saúde pública,
substituindo  a  utilização  de  animais  vivos  oriundos  de  centros  de  controle  de
zoonoses, canis públicos e congêneres por métodos alternativos comprovadamente
eficazes e éticos, formando profissionais bem preparados para exercerem a medicina.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Meio Ambiente e Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.715/2013
Disciplina a utilização de animais em atividades de ensino e de pesquisa no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A utilização de animais em atividades de ensino no Estado fica restrito a:
I - estudos observacionais em campo;
II - estudos para fins de diagnose e terapia de pacientes reais;
III - aulas de semiologia;
IV - utilização de cadáveres adquiridos eticamente;
V - material biológico obtidos de maneira ética.
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Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, consideram-se:
I  -  estudos observacionais  em campo os estudos em que o observador  apenas

observa de modo passivo a ocorrência dos eventos sobre os sujeitos da pesquisa,
sem ocorrência de manipulação do animal, nem intervenção em sua biologia.

II - diagnose: anamnese, exames clínicos e exames subsidiários que auxiliam no
diagnóstico do paciente.

III - terapia: todas as ações clínicas e cirúrgicas que tenham por objetivo a cura ou a
melhora da qualidade de vida do animal em particular.

IV -  semiologia:  o estudo e interpretação de sinais  que auxiliam no diagnóstico
clínico.

V - paciente real: o animal padecendo naturalmente de doença não propositalmente
induzidas,  ou  com  condição  adquirida  de  forma  acidental,  e  que  necessita  de
intervenção de profissional habilitado para recuperação de sua saúde.

VI - cadáveres adquiridos eticamente: cadáveres obtidos de animal que tenha tido
morte natural ou acidental, desde que acompanhados de laudo feito por profissional
habilitado com anotações  quanto  à  “causa  mortis”,  sendo  vedada  a  utilização  de
animais abatidos para esse fim.

VII - material biológico adquirido eticamente: material biológico obtido de maneira
não  invasiva  ou  oriundo  de  procedimentos  necessários  (biópsias,  cirurgias
necessárias para a saúde do animal ou esterilização cirúrgica), que não tenham como
objetivo a morte do animal; são exemplos de materiais biológicos obtidos de maneira
não invasiva  material  genético,  placentas,  cordões  umbilicais,  ovos,  pelos,  penas,
descamações naturais da epiderme, sangue ou outros fluidos corpóreos, etc.

VIII - animal: organismo pluricelular, heterotrófico, invertebrado ou vertebrado.
Parágrafo único - Todas as formas de estudos enumeradas no “caput” deste artigo

deverão ser realizadas sob supervisão constante de profissional habilitado.
Art.  3º -  Todos os cadáveres obtidos eticamente deverão ser acompanhados de

atestado de óbito detalhado do animal,.
Art.  4º  -  Todos  os  materiais  biológicos  obtidos  eticamente  deverão  ser

acompanhados de guia de encaminhamento de amostra.
Art.  5°  -  Somente  poderão  ser  utilizados  cadáveres  e  materiais  biológicos
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encaminhados  com  expressa  autorização  do  proprietário  ou  tutor  do  animal,  por
escrito, em documento contendo os dados gerais do responsável, o texto contendo a
autorização e a assinatura do responsável.

Art. 6º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes sanções, sem
prejuízo das penalidades administrativas e das previstas na legislação federal:

I - instituição e estabelecimento de ensino e demais pessoas jurídicas:
a) multa no valor de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do estado de Minas

Gerais) por animal;
b) dobra do valor da multa na reincidência;
c) suspensão temporária do alvará de funcionamento;
d) suspensão definitiva do alvará de funcionamento.
II - profissional responsável e demais pessoas físicas:
a) multa no valor de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais);
b) dobra do valor da multa a cada reincidência;
Art.  7º  -  São  passíveis  de  punição  as  pessoas  físicas,  inclusive  detentoras  de

função  pública,  civil  ou  militar,  bem  como toda  instituição  ou  estabelecimento  de
ensino, organização social ou pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de caráter
público ou privado, que intentarem contra o que dispõe esta lei ou que se omitirem no
dever legal de fazer cumprir os ditames desta norma.

Art.  8º  -  Os  valores  recolhidos  em  função  das  multas  previstas  por  esta  lei
reverterão para o custeio das ações, publicações e conscientização da população
sobre  guarda  responsável  e  direitos  dos  animais,  para  instituições,  abrigos  ou
santuários de animais ou para programas estaduais de controle populacional através
da esterilização cirúrgica de animais, bem como programas que visem à proteção e
bem estar animal.

Art. 9º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: Animais vivos são utilizados como recurso didático em faculdades de

medicina,  medicina  veterinária,  biologia,  psicologia,  odontologia,  ciências
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farmacêuticas, enfermagem, entre outras. São exemplos de procedimentos realizados
com esses animais a retirada de material biológico, o estudo de sua anatomia, de
suas  respostas  bioquímicas,  fisiológicas  ou  comportamentais  a  determinados
estímulos, o treinamento de habilidades e técnicas cirúrgicas, etc.

Essa forma de utilização animal, no entanto, vem sendo cada vez mais questionada
no meio acadêmico e pela população em geral, seja por questões éticas, seja por
questões científicas. Há uma crescente tendência da sociedade em trazer os animais
para uma esfera moral, reconhecendo-os como sujeitos de direito.

Além disso, reconhece-se o fato de que procedimentos realizados em animais em
sala  de  aula  são  apenas  repetições  de  eventos  conhecidos,  podendo  o  mesmo
evento ser demonstrado por outros métodos que não a utilização de animais,  em
conjunto  conhecidos  como  métodos  alternativos  ou  métodos  substitutivos.  Com
efeito, as mais importantes universidades do mundo, reconhecidas por sua excelência
no ensino, têm abandonado o uso de animais no ensino.

A Constituição Federal, em seu art. 225, parágrafo 1º, inciso VII, veda as práticas
que submetam os animais à crueldade.

Já a Lei Federal nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), em seu art. 32, § 1º,
estabelece  que  é  crime  a  realização  de  procedimentos  dolorosos  ou  cruéis  em
animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.

Diversos estudos comprovam que os estudantes que utilizam métodos substitutivos
ao uso de animais desenvolvem um aprendizado tão ou mais efetivo que estudantes
que  aprendem  fazendo  uso  de  animais.  Estudos  comprovam  também  que  estes
alunos  se  tornam  profissionais  tão  ou  mais  qualificados  que  estudantes  que
aprendem fazendo uso de animais.

É comprovado que o estresse provocado nos alunos, durante os procedimentos
com animais vivos, pode prejudicar sua capacidade de aprendizagem, desviando sua
atenção dos objetivos da prática. Além disso, a utilização de animais vivos tem o
potencial  de  dessensibilizar  o  estudante,  podendo  fazê-lo  perder  o  senso  de
reverência e respeito pela vida. Por outro lado, a utilização de métodos substitutivos
condiz com a formação de profissionais mais sensíveis e humanitários.
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Além de promoverem melhor qualidade de ensino, métodos substitutivos não ferem
as  convicções  pessoais  do  estudante,  não  o  obrigando  a  enfrentar  os  mesmos
conflitos éticos, morais, de consciência ou religiosos pelos quais têm que passar os
estudantes que utilizam animais.

Faz-se necessário considerar que animais utilizados em procedimentos didáticos,
com frequência, são utilizados apenas uma vez e em seguida descartados, e que os
custos  implicados  na  construção  e  manutenção  de  biotérios,  alimentação  e
preparação de animais oneram os cofres públicos e das instituições.

Embora alguns dos métodos substitutivos ao uso de animais disponíveis possam ter
um custo inicial  mais alto,  estes não são descartáveis,  podendo ser utilizados por
tempo indeterminado.

O modelo de saúde que defendemos é aquele que valoriza a vida humana e animal.
Os maiores progressos em saúde coletiva se deram através de sucessivas mudanças
no estilo de vida das populações

O objetivo desta lei é valorizar a saúde humana e animal de forma ética, buscando
alternativas  eficazes  para  tratar  de  problemas  reais,  substituindo  a  utilização  de
animais  vivos  no  ensino  e  formação  de  profissionais  de  saúde,  por  métodos
alternativos  comprovadamente  eficazes  e  éticos,  formando  profissionais  bem
preparados para o mercado de trabalho.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.197/2011 nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.716/2013
Dispõe sobre a criação da Campanha Anual de Combate à Violência e à Exploração

contra Crianças e Adolescentes no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no Estado a Campanha Anual

de Combate à Violência e à Exploração contra Crianças e Adolescentes.
Parágrafo único - A campanha de que trata o "caput" nortear-se-á pelos seguintes

objetivos:
I - combater toda e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes no
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Estado, principalmente no que se refere ao trabalho infantil e à exploração sexual;
II  -  planejar  e  adotar  medidas  efetivas  de  esclarecimento  das  crianças  e  dos

adolescentes  sobre  os  direitos  estabelecidos  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente;

III - inibir a cultura da violência, despertando nas crianças e nos adolescentes do
Estado a consciência sobre a importância da solidariedade humana e do respeito aos
direitos  fundamentais  da  pessoa  como  pressupostos  primordiais  da  vida  em
sociedade;

IV - promover atividades de caráter educativo e sociocultural nas escolas das redes
pública e particular de ensino do Estado, durante uma semana de cada ano, visando
a concretizar o que dispõem os incisos I, II e III deste parágrafo único.

Art. 2° - O Poder Executivo fica autorizado a constituir comissão especial incumbida
de elaborar, anualmente, a campanha de que trata esta lei.

§ 1º - A comissão especial de que trata este artigo será composta pelos seguintes
membros:

I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
II - um representante da Secretaria de Estado de Educação;
III - um representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - Cedca -;
IV - um representante do Ministério Público Estadual;
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa;
VI - um representante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Ordem dos

Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais - OAB-MG -;
VII - um representante da Associação dos Conselhos Tutelares do Estado de Minas

Gerais;
VIII - um representante do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado

de Minas Gerais.
§ 2º  -  A comissão especial de que trata este artigo poderá requisitar  servidores

públicos estaduais para assessorá-la.
§  3º  -  A comissão  especial  de  que  trata  este  artigo  funcionará  no  âmbito  da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que lhe prestará todo o apoio e a
infraestrutura necessários.
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§ 4º - O Poder Executivo regulamentará a campanha de que trata esta lei no prazo
de trinta dias contados a partir da finalização dos trabalhos da comissão especial, de
acordo com as conclusões obtidas por esta.

Art.  3° - As despesas com a aplicação desta lei  correrão por conta de dotações
financeiras  próprias,  consignadas  no  Orçamento  vigente  e  suplementadas,  se
necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu fiel
cumprimento.

Art.  4º  -  As  campanhas a  que se refere  esta  lei  serão realizadas em todas  as
unidades de ensino do Estado.

Art. 5° - O Poder Executivo adotará todas as providências cabíveis e necessárias
para a publicização do disposto nesta lei, incluindo a afixação das espécies legais nas
escolas das redes pública e privada do Estado, em locais visíveis.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Glaycon Franco
Justificação:  Esta  proposição  visa  criar  mais  um  instrumento  de  promoção  de

políticas públicas para reduzir ou eliminar toda forma de violência e exploração contra
crianças e adolescentes.

Não se pode deixar de ter em conta a importância fundamental do poder público
para a promoção dessas políticas, eis que a sociedade, a toda evidência, sente que a
exploração  sexual  e  o  trabalho  infantil  agridem  profundamente  os  direitos  já
estabelecidos e esse problema ainda não encontrou seu fim com as políticas que já
existem até o presente momento.

Não resta a menor dúvida de que a luta em defesa das crianças e dos adolescentes
e da preservação de seus direitos jamais deve ser abandonada e tudo quanto se fizer
em favor de sua proteção não terá sido em vão.

É por essas razões que submeto este projeto de lei a meus pares, contando com
sua sensibilidade para que seja aprovado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.717/2013
Dispõe  sobre  pedido  de  cancelamento  de  compras  parceladas  em  faturas  de

cartões de crédito.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as administradoras de cartões de crédito obrigadas a realizar, no

momento da solicitação, o cancelamento das compras efetuadas através de cartão de
crédito na modalidade de parcelamento.

Art. 2º - O cancelamento das compras parceladas deverá ser solicitado pelo titular
do cartão, independente de consulta, autorização ou aviso prévio ao estabelecimento
comercial, industrial ou prestador de serviço de qualquer natureza.

Art.  3º  -  A solicitação  de  cancelamento  das  compras  parceladas  somente  será
aceita se realizada antes do pagamento da primeira parcela, independente da data de
fechamento da fatura.

Art.  4º  -  Para realização do cancelamento das compras parceladas, o titular  do
cartão de crédito deverá informar as razões do pedido de cancelamento, que deverão
constar do banco de dados da administradora de cartões de crédito.

Parágrafo  único  -  Realizado  o  cancelamento  das  compras  parceladas,  as
administradoras de cartões de crédito deverão informar, no prazo máximo de vinte e
quatro horas,  as  razões do pedido  ao estabelecimento comercial  ou prestador  de
serviço.

Art. 5º - Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, comprovada a ocorrência de
fraude ou simulação no pedido de cancelamento, as administradoras de cartões de
crédito poderão lançar, em parcela única, o valor total da compra mediante solicitação
do estabelecimento comercial ou prestador de serviço.

Art.  6º  -  A inobservância  das  disposições  contidas  nesta  lei  importará,  no  que
couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei n. 8.078 , de 11 de
setembro de 1990.

Art.  7º  -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Poder  Executivo  e do  Poder
Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas
necessárias para fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Glaycon Franco
Justificação:  A proposição  em  questão  visa  reparar  abusos  contra  o  direito  do

consumidor  que têm ocorrido com a  anuência das administradoras de cartões de
crédito que se recusam a suprimir os débitos nas faturas oriundos de compras feitas
na modalidade de parcelamento e que foram objeto de cancelamento por parte do
consumidor.

Havendo qualquer problema na aquisição do produto ou serviço, seja por vício ou
falta  de  entrega  ou  por  qualquer  outro  motivo,  não  resta  ao  consumidor  outra
alternativa a não ser cancelar a compra que, muitas vezes, não teve condições de
fazer à vista, tendo que optar pela compra parcelada através do cartão de crédito.

Há casos de empresas que fecham suas portas, abrindo falência sem a entrega dos
produtos adquiridos parceladamente pelo cartão de crédito, e o consumidor, nesses
casos,  tem  seu  problema aumentado  mais  e  mais,  pois  as  administradoras  não
cancelam, sem a autorização do fornecedor - que, no caso, já não mais existe - os
débitos das faturas.

E  é  para  corrigir  a  distorção  supramencionada  que  submeto  a  apreciação  da
matéria a meus pares com quem conto para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.677/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.718/2013
Institui o dia do Conselheiro Tutelar de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Conselheiro Tutelar do Estado de Minas Gerais, que

será comemorado, anualmente, no dia 20 de junho.
Art. 2º - O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

Dia do Conselheiro Tutelar do Estado de Minas Gerais, visando à valorização dos
Conselheiros Tutelares no Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2012.
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Glaycon Franco
Justificação: A proposição em questão visa fixar data para a comemoração do dia

do  Conselheiro  Tutelar  de  Minas  Gerais,  com  o  fito  de  contribuir  para  que  seja
colocado em evidência o exercício dessa função, tão importante para os cuidados da
criança e do adolescente no Brasil.

Não é de hoje que todos reconhecem a grande cota de benefício que os Conselhos
Tutelares têm trazido para a política em benefício da infância e da adolescência.

Julgamos  oportuno  traduzir  esse  reconhecimento  com  a  criação  de  uma  data
estadual  em  homenagem  aos  Conselheiros,  data  em  que  o  Estado  apoiará  a
realização de eventos e comemorações.

A  escolha  da  data  for  recomendada,  conforme  texto  anexo,  pelos  próprios
Conselheiros  em  reunião  nesta  casa  e  após  contato  com  o  Deputado  que  esta
subscreve.

É por essas razões que submeto esta proposição à apreciação de meus pares,
contando com sua sensibilidade para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.719/2013
Dispõe  sobre  a  criação  do  programa  estadual  de  saúde  vocal  e  auditiva  dos

professores e integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio da rede
estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir, no Estado de Minas

Gerais,  o  Programa Estadual  de  Saúde  Vocal  e  Auditiva,  para  os  integrantes  do
quadro do magistério e do quadro de apoio da rede estadual de educação do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2º - O referido programa tem por objetivo o atendimento médico preventivo e
corretivo dos problemas vocais e auditivos a que estão sujeitos os profissionais da
educação, bem como medicá-los e orientá-los a respeito das medidas que devam ser
tomadas para melhorar suas condições de saúde para falar e ouvir.

Art.  3º  -  O  Programa Estadual  de  Saúde  Vocal  e  Auditiva  deverá  prever  uma
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consulta  semestral  preventiva,  com médicos especializados,  e tratamento,  quando
necessário, em postos de atendimento convenientemente preparados.

Art. 4º - Os profissionais da educação abrangidos por esta lei deverão ter garantia
de total atendimento médico.

Art.  5º  -  As  Secretarias  de  Estado de Saúde e  Educação tomarão as medidas
necessárias para a implantação do referido programa, em 90 dias após a publicação
desta lei.

Art. 6º - As despesas com esta lei correrão por conta de dotações orçamentárias
previstas em lei, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Glaycon Franco
Justificação: A proposição em questão visa criar mais um instrumento de defesa da

saúde dos professores e do pessoal de apoio da educação.
Não há dúvida de que o esforço vocal e auditivo do professor é considerável e de

que sua voz e audição são essenciais para o desempenho de suas funções. Assim,
nenhum esforço para a preservação de sua saúde será em excesso.

O ganho que se tem com a saúde do servidor  é indiscutível  e  a proteção dos
professores nesse aspecto não pode nunca ser esquecida pelo Estado, responsável
maior pela utilização dos serviços desses profissionais.

É  por  essas  razões  que  submeto  esta  lei  a  meus  pares,  contando  com  sua
sensibilidade para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.720/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz nos Postos de Identificação

da  Polícia  Civil  e  nas  Unidades  de  Atendimento  Integrado  localizadas  no  Estado
informando sobre a gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade e
da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os Postos de Identificação da Polícia Civil e as Unidades de Atendimento
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Integrado localizadas no Estado ficam obrigadas a afixar, em local visível ao público
em  geral,  cartaz  informando  sobre  a  gratuidade  da  emissão  da  primeira  via  da
carteira de identidade e da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Ivair Nogueira
Justificação: Submeto à apreciação dos pares projeto de lei  que dispõe sobre a

obrigatoriedade de afixação de cartaz nos Postos de Identificação da Polícia Civil e
nas Unidades de Atendimento Integrado localizadas no Estado informando sobre a
gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade e da segunda via nos
casos de furto ou roubo notificados.

A  proposição  reveste-se  de  grande  interesse  público,  tendo  em  vista  que  a
gratuidade que se pretende dar publicidade passou a vigorar recentemente em todo o
Estado, mediante a publicação da Lei nº 20.540, de 14 de dezembro 2012.

É importante destacar que a ampla divulgação dos atos gratuitos também favorece
o exercício da cidadania, principal motivação para edição da lei mineira.

Sendo essas as razões para propositura do  projeto,  conto com a anuência dos
nobres parlamentares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 3.721/2013
Proíbe  a  cobrança de taxa  para  expedição e  registro de  diploma pelas  escolas

privadas de educação básica, vinculadas ao sistema estadual de educação, e pelas
instituições públicas estaduais de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É vedada às escolas privadas de educação básica, vinculadas ao sistema

estadual  de  educação,  e  às  instituições  públicas  estaduais  de  ensino  superior  a
cobrança de taxa para expedição e registro de diploma.

§ 1° - A proibição de cobrança de que trata esta lei  aplica-se a todos os cursos
ministrados pelas instituições públicas estaduais de ensino superior.

§ 2° - Exclui-se do disposto no "caput" a cobrança de despesas para a confecção
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de  diploma  cuja  impressão,  a  pedido  do  aluno,  necessite  de  recursos  gráficos
especiais.

Art. 2° - As escolas privadas de educação básica de que trata o "caput" do art. 1º
que não cumprirem o determinado por esta lei ficam sujeitas às sanções previstas no
art.  56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências.

Art.  3º  -  As  autoridades  responsáveis  pelas  instituições  públicas  estaduais  de
ensino  superior  que  descumprirem  o  disposto  no  art.  1°  desta  lei  serão
responsabilizadas  administrativamente,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  penais
cabíveis.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação: A proposição em análise visa a proibir que as instituições de ensino

superior efetuem qualquer tipo de cobrança para emissão de diploma de conclusão
de curso, atendendo a apelo de estudantes que, após pagarem com muito sacrifício
as  mensalidades  de  escolas  particulares  de  ensino  ou  sua  manutenção  em
instituições públicas de ensino superior, veem-se obrigados a arcar com as despesas
pela expedição e registro do diploma de conclusão do curso.

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  Federal  nº  9.394,  de
20/12/96) estabelece, no "caput" do art. 48, que os diplomas de cursos superiores
reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação
recebida por seu titular.

Por entender que esse dispositivo legal preceitua que o diploma é tão somente uma
declaração  do  serviço  que  uma  instituição  de  ensino  superior  prestou  e  do
aproveitamento obtido pelo aluno, sendo, portanto, uma decorrência desse serviço
prestado,  o  Ministério  Público  Federal  -  MPF -  vem sustentando que  a  cobrança
efetuada por essas instituições, além de abusiva, porque viola dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor, também vai contra o disposto na Resolução nº 3/89 do
Conselho Federal de Educação, Segundo o MPF, a expedição do documento deveria
constituir  encargo  exclusivo  da  instituição  de  ensino,  que,  de  todo  modo,  já  se
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encontra incluso no valor das mensalidades. Nas diversas ações que impetrou contra
essas instituições de ensino, o MPF conseguiu liminar proibindo qualquer cobrança
relativa a diplomas.

Diante  do  exposto  conto  com o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.722/2013
Determina  a  proibição  da  utilização  de  produtos  e  materiais  inflamáveis  ou

derivados do petróleo em divisórias, revestimentos e acabamentos, com a finalidade
de  isolamento  acústico,  em  espaços  de  uso  coletivo  em  ambientes  fechados  ou
próximo a locais com circulação de pessoas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  No  âmbito  do  Estado,  é  proibida  a  utilização de  produtos  e  materiais

inflamáveis ou derivados do petróleo em divisórias, revestimentos e acabamentos,
com a finalidade de isolamento acústico, em espaços de uso coletivo em ambientes
fechados ou próximo a locais com circulação de pessoas, especialmente:

I  -  estabelecimentos  de  reunião  de  público,  supermercados,  cinemas,  teatros,
boates e assemelhados;

II - hospitais, pousadas, hotéis e assemelhados;
III - prédios industriais em geral.
Art.  2º  -  Os  frequentadores  ou  usuários  dos  serviços  de  estabelecimentos

destinados à circulação de pessoas terão o direito de ser informados, por meio da
afixação de cartazes internos ou similares, sobre os materiais utilizados em divisórias,
revestimentos e acabamentos, para os fins descritos no art. 1º.

Art. 3º - Nos ambientes e espaços fechados descritos no art. 1º, será obrigatória a
inserção  de  sinalizadores  indicadores  da  saída,  em  casos  de  incêndio,  na  forma
especificada em decreto.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará ao infrator as penalidades
previstas em lei específica.

Art. 5º - A fiscalização incumbe aos órgãos legais competentes, que aplicarão as
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penalidades pertinentes ao caso.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Liza Prado
Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois restringirá a

utilização indiscriminada de produtos e materiais inflamáveis e de fácil combustão em
divisórias, revestimentos e acabamentos, com a finalidade de isolamento acústico,
em ambientes e espaços fechados, destinados à circulação de pessoas, ou próximo a
locais com circulação de pessoas.

Tal fato torna-se recorrente no intuito de reduzir custos no isolamento acústico, em
detrimento da segurança dos frequentadores dos referidos ambientes.

Com relação à atribuição de competência, não há dúvidas quanto à dos Estados
membros  para  a  regulação  de  edificações,  bem  como  para  instituir  políticas  e
programas de combate a incêndio. A propósito, há legislação no Estado sobre o tema,
como a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção de
incêndio e pânico no Estado.

Ressalte-se, contudo, que a vedação imposta a produtos derivados de petróleo,
todos com características inflamáveis e de fácil combustão, em nada obstaculiza a
liberdade de contratação ou a criação e manutenção de empresas. Muito ao contrário,
o que é imprescindível é a recomendação de órgão especializado para a adoção de
medidas e utilização de materiais e produtos para tal fim.

Nesses casos, há diversos materiais recomendados pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT -, órgão responsável pela normalização técnica no País,
que  fornece  a  base  necessária  ao  desenvolvimento  tecnológico  brasileiro  e  é
reconhecido como único Foro Nacional de Normalização através da Resolução nº 07,
do Conmetro, de 24/8/92, ou mesmo pelos selos do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - Inmetro.

Esse é o caso de produtos e materiais destinados à vedação e isolamento acústico
e recomendados por tais órgãos, constituídos à base de melafoam, placas flexíveis
de  poliuretano,  lã  mineral  ou  gesso.  Produtos  esses  com qualidade superior  aos
usualmente  utilizados,  como  isopores  ou  espumas,  mas  preteridos  em  razão  de
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preços  mais  elevados,  como  medida  irresponsável  de  redução  dos  custos  de
investimento dos empreendimentos e maximização dos lucros.

Contudo, pretensas reduções de custos com a utilização de materiais de qualidade
inferior,  mas preços também inferiores,  não são factíveis,  em razão dos elevados
custos para a reparação de acidentes, tanto pela iniciativa privada, no pagamento de
indenizações por acidentes com incêndios, quanto pelo poder público, em sua rede
de saúde, sem falar nas perdas e sofrimentos das famílias com vítimas envolvidas, de
valores incomensuráveis.

O próprio teatro Palácio das Artes, referência para os mineiros em acústica, adota o
gesso  como  material  de  vedação  acústica,  o  que  evidencia  a  plausibilidade  e
qualidade dos materiais não inflamáveis e não derivados do petróleo para esse fim.

Além disso, é indiscutível que a utilização de produtos e materiais não inflamáveis,
ainda  que  com  um  custo  maior,  é  um  ônus  decorrente  da  própria  natureza  dos
empreendimentos que necessitem realizar a vedação acústica. Ônus que deverá ser
suportado  pelos  empreendedores  ou  mesmo  ser  repassados,  indiretamente,  aos
destinatários finais dos serviços por meio dos preços para a sua utilização.

Tal fato, por analogia, é recorrente no direito ambiental, expressado pelo princípio
poluidor-pagador,  a  partir  dos  desdobramentos  da  definição  de  desenvolvimento
sustentável na Convenção de Estocolmo de 1972, e inserido na Lei Federal nº 6.938,
de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Assim é que as empresas que por sua
própria natureza exercem atividades que impactem negativamente o ambiente são
obrigadas  a  implantar  atividades  para  a  restauração  do  equilíbrio  dos  recursos
ambientais após o seu término. É um ônus atinente à suas atividades.

Pela  mesma  razão  e  em  consonância  com  o  exposto  pela  Constituição  da
República de 1988 em seu art. 170, a ordem econômica é fundada na função social
da propriedade e no direito do consumidor, o que permite tratamento diferenciado e
limitações  impostas  para  fins  de  redução  de  riscos  e  preservação  dos  direitos  e
garantias dos consumidores:

“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
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(...)
III - função social da propriedade;
(...)
V - defesa do consumidor”.
Portanto, não há dúvidas de que é legal a vedação da utilização de produtos e

materiais  inflamáveis  e  de  fácil  combustão  em  divisórias,  revestimentos  e
acabamentos,  com a  finalidade de isolamento  acústico,  em ambientes  e  espaços
fechados, destinados à circulação de pessoas, ou próximo a locais com circulação de
pessoas.

Por fim, é lícita a medida contida no art. 2º deste projeto de lei, consubstanciada no
reconhecimento  do  direito  dos  frequentadores  ou  usuários  dos  serviços  de
estabelecimentos destinados à circulação de pessoas de serem informados, por meio
da  afixação  de  cartazes  internos  ou  similares,  sobre  os  materiais  utilizados  em
divisórias, revestimentos e acabamentos dos espaços e locais que frequentam.

Isso  porque  permite  que  os  próprios  consumidores  exerçam  o  controle  e
fiscalização dos serviços e locais  que contratam e frequentam,  adquirindo,  assim,
poder de escolha para garantir sua segurança e conforto, tanto nas horas de lazer,
como nas idas a boates, cinemas e teatros, como nas horas de necessidades, como
nos casos de hospitais e supermercados.

A vedação  que  pretendemos  estabelecer  tem  a  finalidade  de  evitar  tragédias
decorrentes de incêndios em tais espaços e ambientes, como a ocorrida em uma
boate na cidade de Santa Maria (RS), no dia 27 de janeiro de 2013.

Pelo exposto e pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos
nobres pares a fim de aprovarmos este projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.
Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.708/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.723/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de frequentação coletiva

em ambientes fechados afixarem cópia do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado e informarem sua lotação máxima e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  destinados  à  frequentação  coletiva  em

ambientes fechados,  como cinemas, teatros, boates e assemelhados,  obrigados a
afixar em suas entradas, em locais de fácil visualização, cópia do laudo de vistoria
emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar e a informar sua lotação máxima.

Parágrafo único - O disposto no “caput” será disciplinado por decreto.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas em legislação específica.
Art.  3º  -  A  fiscalização  do  disposto  nesta  lei  incumbe  aos  órgãos  legais

competentes, que aplicarão as penalidades pertinentes ao caso.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Liza Prado
Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois permitirá o

acesso  à  informação  sobre  a  quantidade  máxima  de  pessoas  que  tais
estabelecimentos  comportam  pelos  frequentadores  de  eventos  públicos  em
ambientes fechados.

A imposição  de  tal  medida,  associada  à  certificação  sobre  o  atendimento  das
determinações dos órgãos públicos pelos estabelecimentos em questão, constituirá
um fator de coibição do descumprimento dos limites de lotação determinados pelos
gestores públicos, em razão da publicidade realizada.

Com relação à competência, não há dúvidas quanto à dos Estados membros de
regular as edificações,  bem como de instituir  políticas e programas de combate a
incêndios, pânico e desmoronamento, como é o caso. Dessa maneira, inclusive, há
legislação  no  Estado  sobre  o  tema,  como  a  Lei  Estadual  nº  14.130,  de  19  de
dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção de incêndio e pânico no Estado.

No âmbito nacional, há instrumentos normativos genéricos que norteiam esse tema,
em especial o Código de Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei nº 8.078, de
1990, que dispõe em seu art. 6º sobre o direito de informação do consumidor sobre
os serviços a ele prestados como um direito básico. Senão, vejamos:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
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III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;

IV  -  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços”.

É indiscutível ainda que o fornecimento de informações precisas aos usuários dos
serviços  prestados  é  um  ônus  inerente  ao  empreendedor  e  à  natureza  do  seu
empreendimento, nos termos da legislação consumerista.

Cabe observar também que, em consonância com o exposto pela Constituição da
República de 1988 em seu art. 170, a ordem econômica é fundada na função social
da propriedade e no direito do consumidor, o que permite tratamento diferenciado e
imposição  de  limitações  para  fins  de  se  determinar  a  redução  de  riscos  e  a
preservação de direitos e garantias:

“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)
III - função social da propriedade;
(...)
V - defesa do consumidor”.
Portanto,  não  há  dúvidas  de  que  é  legal  a  imposição  do  dever  de  veicular

informações precisas e visíveis aos estabelecimentos destinados à reunião de público
em ambientes fechados, como cinemas, teatros, boates e assemelhados, pois essa
medida permite que os próprios consumidores exerçam o controle e a fiscalização
dos serviços que contratam e dos locais que frequentam.

Essa vedação tem a finalidade de evitar  tragédias decorrentes de superlotação,
como incêndios e desmoronamentos, como a ocorrida em uma boate na cidade de
Santa Maria (RS), no dia 27 de janeiro de 2013.

Pelo exposto e pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos
nobres pares para aprovarmos este projeto.
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-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo
Corrêa.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 807/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.724/2013
Dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício  e sinalizadores e sobre a

realização de “show” pirotécnico com produtos inflamáveis ou com fogos e similares
em estabelecimentos promoventes de eventos no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o uso de fogos de artifício e sinalizadores e a realização de

“show”  pirotécnico  com  produtos  inflamáveis  ou  com  fogos  e  similares  em
estabelecimentos como boates, bares, teatros, auditórios e demais locais fechados
destinados à realização de eventos no Estado.

Art. 2º - A inobservância do disposto no art.1º desta lei sujeita o infrator às seguintes
sanções administrativas:

I - multa;
II - em caso de residência, interdição do estabelecimento.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Luzia Ferreira
Justificação: Em 17/12/61, na cidade de Niteroi (RJ), um circo pegou fogo, o que

vitimou  fatalmente  503  pessoas.  No  ano  de  2001,  a  casa  de  “shows”  Canecão
Mineiro, situada na região Oeste de Belo Horizonte, pegou fogo após a utilização de
materiais inflamáveis pelo grupo de pagode que se apresentava no local, deixando 7
mortos e mais de 300 feridos. No dia 27/1/2013, presenciamos um grande desastre
em uma boate na cidade de Santa Maria (RS), o qual deixou 234 mortos e muitos
feridos.

O projeto de lei que ora apresentamos tem por objetivo proibir o uso de fogos de
artifício e sinalizadores e a realização de “show” pirotécnico com produtos inflamáveis
ou  com fogos  e  similares  em  estabelecimentos  tais  como boates,  bares,  teatros,
auditórios e demais locais fechados destinados à realização de eventos no Estado, a
fim de que tragédias como as citadas não ocorram em Minas Gerais.
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Nesse sentido,  solicito  o apoio dos meus nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio
Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.699/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.725/2013
Altera a Lei n.º 12.990, de 30 de julho de 1998, que dá nova redação ao art. 1º da

Lei nº 12.762, de 14 de janeiro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e
a  integralizar  o  capital  social  da  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -
Copasa-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  art.  2º  da  Lei  n.º  12.990,  de  30  de  julho  de  1998,  passa a  vigorar

acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 2º - (...)
§° - É vedada a cobrança de tarifa de esgoto, na conta de consumo dos serviços

mencionada  no  “caput”  deste  artigo,  nos  municípios  onde  não  seja  realizado  o
tratamento de, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) do esgoto.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor após 2 (dois) anos da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Paulo Lamac
Justificação: Este projeto de lei tem como principal objetivo evitar a perpetuação da

prática  abusiva  de  cobrança  de  tarifa  pelo  serviço  de  esgoto  sem  que  haja
contrapartida.  A  iniciativa  tem  como  foco  a  defesa  do  consumidor,  procurando
equilibrar uma relação que sempre lhe é desfavorável,  principalmente pelo caráter
exclusivo da prestação do serviço.

Ora, a prestação devida pela concessionária de águas e esgoto é justamente a
distribuição de água tratada, a coleta e o tratamento do esgoto. Portanto, somente a
prestação desse serviço  de  forma integral  e  efetiva caracteriza  a contraprestação
justificadora da cobrança de tarifa desse serviço público.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto, uma vez que revestido de interesse público.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.726/2012
Cria  o  Programa  Metropolitano  de  Combate  à  Evasão  Escolar  e  Garantia  de

Acessibilidade à Escola e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado no Estado o Programa Metropolitano de Combate à Evasão

Escolar e Garantia de Acessibilidade à Escola.
Paragrafo único - O Programa tem como finalidade assegurar o acesso à escola

aos  estudantes  regularmente  matriculados  em  escolas  públicas  estaduais  e  que
residam em Municípios diversos dos de suas unidades escolares.

Art. 2º - Os estudantes que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no artigo
anterior  farão  jus  ao  desconto  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  tarifa
correspondente ao percurso de ida e volta entre sua residência e a escola.

§ 1° -  O benefício instituído por  esta lei  será concedido,  preferencialmente,  aos
estudantes cujas famílias sejam beneficiárias de outros programas sociais, conforme
critérios a serem definidos em regulamento.

§ 2° - O benefício instituído por esta lei será válido exclusivamente para as linhas de
transporte público coletivo intermunicipal e convencional de passageiros que atendam
às regiões metropolitanas do Estado.

§ 3° -  O benefício será suspenso em caso de frequência escolar inferior  a 80%
(oitenta por cento) do calendário escolar.

Art. 3º - Fica criado o Fundo Estadual de Auxílio ao Acesso Escolar, de natureza
contábil,  com autonomia administrativa  e financeira,  com a finalidade de captar  e
gerenciar os recursos necessários à execução desta lei.

§ 1º - Constituem recursos do Fundo Estadual de Auxílio ao Acesso Escolar:
I  -  recursos  do  Tesouro  Estadual  correspondentes  às  dotações  que  lhe  forem

consignadas na Lei Orçamentária Anual, após previsão na respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

II - recursos provenientes de outras fontes, mediante convênios ou transferências
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fundo a fundo, nos termos da legislação vigente;
III  -  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  recursos  provenientes  de  publicidade

veiculada nos ônibus de transporte coletivo intermunicipal.
Art. 4º - Fica criado o Conselho Estadual de Auxílio ao Acesso Escolar, que terá a

função de acompanhar a concessão dos benefícios e a gestão do Fundo Estadual de
Auxílio ao Acesso Escolar e contará com representantes do Estado, da Assembleia
Legislativa e de estudantes, conforme regulamento.

Art. 5º - O art. 2º da Lei nº 14.786, de 19 de setembro de 2003, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 2º - A receita líquida advinda da publicidade a que se refere o art. 1° desta lei
será distribuída da seguinte forma:

I - 75% (setenta e cinco por cento) da receita serão destinados ao Fundo Estadual
de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans -;

II - 25% (vinte e cinco por cento) da receita serão destinados ao Fundo Estadual de
Auxílio ao Acesso Escolar.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que cria  o  Programa Metropolitano  de Combate  à  Evasão Escolar  e  Garantia  de
Acessibilidade à Escola e dá outras providências.

Sabe-se que a Constituição Federal  de 1988 garante aos brasileiros  o direito  à
educação. Contudo, a distância geográfica entre a residência do estudante e a escola
em que ele se encontra matriculado pode ser impeditivo insuperável para o efetivo
exercício desse direito.

Neste contexto, este projeto de lei  visa assegurar o amplo acesso à escola aos
estudantes  matriculados  em  escolas  públicas  estaduais  distantes  de  suas
residências,  contemplando,  especificamente,  os  deslocamentos  entre  residência  e
escola, para que não haja evasão escolar por falta de recursos financeiros para o
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transporte.
Importa  reforçar  que a  proposta  contempla  tais  deslocamentos  justamente  para

garantir  o  direito  constitucional  de  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e
permanência na escola,  conforme o art.  206,  I,  da  Constituição Federal  de 1988,
priorizando  os  matriculados  em  instituições  públicas  e  em  especial  aqueles  que
apresentem condições socioeconômicas mais desfavoráveis.

Como  se  vê,  a  proposta  visa  equacionar  uma  dificuldade  que  impede  muitos
estudantes de concluir  seus estudos,  sobretudo aqueles  que residem nas regiões
metropolitanas  do  Estado  e  precisam  se  deslocar  para  outros  Municípios  para
estudar.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto, uma vez que se reveste de interesse público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.727/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  dos  Moradores  do  Cocais,

Bertoldos e Timirim, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural dos Moradores do

Cocais, Bertoldos e Timirim, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que declara de utilidade pública a Associação Cultural  dos Moradores do Cocais,
Bertoldos e Timirim, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Trata-se  de  entidade  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1997,  que  desenvolve
atividades sociais com o intuito de fomentar a cultura, a filantropia e a preservação do
patrimônio histórico e cultural na região desse Município. Ela atua também junto a
órgãos  públicos  e  particulares  visando  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos
moradores da região e à preservação do meio ambiente.
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Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.728/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Liga  Fabricianense  de  Damas,  com  sede  no

Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Fabricianense de Damas, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Paulo Lamac
Justificação:  Submetemos  à  apreciação  desta  Casa  Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que declarada de utilidade pública a Liga Fabricianense de Damas.
Fundada no ano de 2009, a Liga Fabricianense de Damas é uma entidade sem fins

lucrativos,  que  atua  na  realização  de  atividades  damísticas,  difundindo  e
desenvolvendo o jogo de damas no Município de Coronel Fabriciano, bem como na
promoção de campeonatos e confraternizações entre os adeptos do jogo.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.729/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e

Integração Social - Aelis -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Educação, Esporte,

Cultura,  Lazer  e  Integração  Social  -  Aelis  -,  com  sede  no  Município  de  Coronel
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Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Educação,  Esporte,  Cultura,
Lazer e Integração Social - Aelis.

Fundada no ano de 2011, a Aelis é uma entidade sem fins lucrativos, que atua na
promoção da  assistência  social,  jurídica  e  de  educação  integrada  da  criança,  do
adolescente, do jovem, do idoso e da família, no Município de Coronel Fabriciano.

A entidade também atua realizando ações em defesa da preservação do patrimônio
histórico,  cultural e  artístico, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável,
econômico e social.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.730/2013
Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde

do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:
Art. 82 - (...)
“§ 3º- Consideram-se submetidos ao controle e fiscalização sanitária, sem prejuízo

das disposições complementares estabelecidas em legislação estadual ou municipal,
os banheiros públicos ou de uso público.”.

Art. 2º - O art. 83 da Lei n.º 13317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:

“§ 1° - Os banheiros públicos ou de uso público individuais e coletivos utilizarão
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torneiras,  porta-papel,  dispensadores de sabão,  válvulas  de  descarga e portas de
entrada principal, com sistemas que dispensem o uso das mãos pelo usuário.

§ 2° - No lugar das portas de entrada principal dos banheiros públicos ou de uso
público  individuais  e coletivos,  poderão ser  adotadas soluções  arquitetônicas  com
paredes paralelas que assegurem os mesmos efeitos do ponto de vista do controle
dos riscos de contaminação dos usuários, ou seja, não possuir qualquer obstáculo
que necessite de maçaneta (fechadura) para o acesso.

§ 3° - No controle e fiscalização do disposto nos parágrafos anteriores os órgãos
estaduais  de  Vigilância  Sanitária  atuarão  supletivamente  aos  órgãos  municipais
responsáveis por obras e edificações.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Paulo Lamac
Justificação:  Submetemos  à  apreciação  desta  Casa  Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código
de Saúde do Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei  proposto traz medida simples,  mas extremamente relevante, no
campo  da  saúde  pública.  Prevê  que  os  banheiros  públicos  ou  de  uso  público
individuais e coletivos utilizem sistemas que dispensem os usos das mãos pelos seus
usuários,  evitando a  contaminação por  bactérias  e outros  agentes causadores de
doenças.

Cabe registrar ainda que, para assegurar um prazo razoável para a adaptação dos
estabelecimentos às regras , está previsto prazo de um ano para a plena aplicação da
lei.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto, revestido de interesse público.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Saúde  e  Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.731/2013
Dá a denominação de Rodovia Geraldo Leopoldo Ribeiro ao trecho da Rodovia

LMG-841 que liga o Distrito de Mercês de Água Limpa, no Município de São Tiago, ao
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Município de Nazareno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Geraldo Leopoldo Ribeiro o trecho da Rodovia

LMG-841 que liga o Distrito de Mercês de Água Limpa, no Município de São Tiago, ao
Município de Nazareno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Rômulo Viegas
Justificação:  Geraldo  Leopoldo  Ribeiro,  nascido  em  12/5/27,  filho  de  Joaquim

Ribeiro  Neto  e  Maria  da  Conceição  Ribeiro  de  Carvalho,  casado  com Conceição
Andrade Ribeiro havia quase 60 anos, faleceu em 12/12/2012 aos 85 anos, na cidade
de Nazareno, deixando esposa, nove filhos casados e dezoito netos.

Conhecido carinhosamente pelo apelido de “Nonô do Quinzinho”, herdou de seus
pais  a Fazenda Sumaré, localizada às margens do Rio das Mortes e da Rodovia
LMG-841, por onde é escoada a produção leiteira da fazenda, de aproximadamente
quatro  mil  litros  diários.  Com  a  denominação  pretendida  da  referida  rodovia,
pretendemos prestar justa homenagem ao ilustre fazendeiro.

De forma simples e humilde, juntamente com sua esposa, criou seus nove filhos na
fazenda,  passando-lhes  seus  ensinamentos  de  homem  do  campo,  sempre  com
respeito à terra e aos animais. Esses ensinamentos também foram passados aos
netos, o que faz da Família de Nonô um exemplo de união e trabalho.

Foi  de  sua  Fazenda  Sumaré  que  saíram  as  primeiras  matrizes  leiteiras  que
colaboraram para  o melhoramento genético do gado holandês na região,  fazendo
com que a cidade de Nazareno seja destaque como bacia leiteira.

A pavimentação da mencionada rodovia, há muito aguardada por todos da região,
teve o empenho pessoal do Sr. Geraldo para sua concretização. Portanto, ele se faz
merecedor dessa homenagem, pois representa de forma digna o homem do campo, o
pai de família e também a maioria do povo mineiro, pois foi cidadão honrado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.732/2013
Altera a Lei Estadual nº 20.369, de 8 de agosto de 2012.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2º do art. 1º da Lei nº 20.369, de 8 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo para atividades que:
I - interfiram nas atividades regulares da escola;
II - tenham objeto ilícito;
III - tenham caráter político-partidário.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2013.
Rosângela Reis
Justificação: Este projeto visa sanar equívoco cometido pela Lei Estadual nº 20.369,

de 8 de agosto de 2012.
Na oportunidade, cabe registrar que a utilização de espaços públicos por todas as

entidades sem fins lucrativos constitui reconhecimento democrático à laicidade e ao
pluralismo do Estado Brasileiro. Além disto, cabe ressaltar que sempre houve estreita
colaboração entre as comunidades religiosas e a rede escolar no tocante à cessão de
espaço físico de paróquias e templos religiosos para a suplência de salas de aula
para escolas, assim como uso desses espaços para finalidades de interesse público,
tais como campanhas de vacinação e promoção da saúde pública, ou até uso de
capelas como zonas eleitorais. Finalmente, a proibição de utilização por quaisquer
entidades sem fins lucrativos do espaço físico de escolas constitui discriminação e
tratamento desigual perante a lei, afinal o espaço é público.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa
Legislativa para a aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo
José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.694/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.733/2013
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Porto
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Firme - Consep -, com sede no Município de Porto Firme.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Porto Firme - Consep -, com sede no Município de Porto Firme.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Sargento Rodrigues
Justificação:  O  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de  Porto  Firme  -

Consep  -,  fundado  em  17/10/2002,  é  uma  associação  civil,  sem  fins  lucrativos,
políticos ou religiosos e de utilidade pública, com duração por tempo indeterminado,
que  adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,
economicidade  e  eficiência.  A  entidade  funciona  com  sede  e  foro  na  Rua  São
Geraldo, 54, Centro, em Porto Firme.

A  referida  entidade  tem  por  objetivo  básico  executar  atividades  de  natureza
assistencial e de promoção humana; articular a comunidade, visando à solução de
problemas  ambientais  e  sociais,  que tragam  implicações  de segurança;  colaborar
com  outros  órgãos  competentes,  nas  questões  de  defesa  social,  especialmente
àquelas  ligadas  à prevenção criminal  e  que visem ao bem-estar  da  comunidade;
promover  palestras,  conferências,  fóruns  de  debates  e  implantar  programas  de
instrução e  divulgação visando  projetos  e  campanhas  educativas  de interesse da
segurança pública.

Além disso, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, a
Consep está em pleno e regular funcionamento desde 2002, sendo a sua diretoria
constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que
desabone sua conduta. Além disso, não remunera os membros de sua diretoria pelo
exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a
dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Assim, por preencher
os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
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do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.734/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí -
APDU -, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pessoas  com

Deficiência de Unaí - APDU -, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí - APDU -, fundada

em 9/12/2009, é uma entidade civil sem fins lucrativos, políticos ou religiosos e de
utilidade pública que adota os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado.

A  APDU  tem  por  objetivo  básico  congregar  os  deficientes  físicos  de  Unaí,
promovendo  ações  socioculturais,  assistenciais,  promocionais,  recreativas  e
educacionais, sem objetivo político ou partidário. Seu escopo e a promoção humana;
a representação dos assistidos junto aos órgãos públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, na defesa de seus interesses; e o desenvolvimento de uma política
social  voltada para  sua reabilitação e a promoção de sua independência na  vida
diária.

A referida entidade,  pelo que se infere da  leitura dos documentos anexados ao
processo, está em pleno e regular funcionamento desde 2009, sendo a sua diretoria
constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que
desabone sua conduta.  Outrossim,  a entidade não remunera os membros de sua
diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Assim,
por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da
Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,
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inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.735/2013

Dá nova redação ao § 3º do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3º do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 113 - (…)
§ 3º - O produto da arrecadação da taxa a que se refere a Tabela B anexa a esta

Lei  será  integralmente  aplicado  no  reequipamento  da  unidade  operacional  de
execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais sediada no Município onde
foi gerada a receita.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2013.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição visa alterar dispositivo da Lei nº 6.763, de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências. O dispositivo que
se pretende alterar modifica o percentual do produto da arrecadação da taxa pela
utilização  potencial  do  serviço  de  extinção  de  incêndios  a  ser  aplicado  no
reequipamento da unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais onde foi gerada a receita.

Alterando o § 3º do art.  113, constante do capítulo que dispõe sobre a taxa de
segurança  pública,  pretende-se  garantir  que  a  integralidade  dos  recursos
arrecadados  sejam  destinados  ao  reequipamento  da  unidade  operacional  de
execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais sediada no Município onde
foi gerada a receita.

A proposição tem por fundamento a necessidade urgente de reaparelhamento do
Corpo  de  Bombeiros  Militar  para  que  sua  atuação  seja  mais  efetiva,  tanto  na
prevenção, por meio da fiscalização das edificações, quanto no combate a incêndios,
nas buscas, nos salvamentos e na defesa civil, evitando-se tragédias como a ocorrida
recentemente no Município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aquela ocorrida
no Canecão Mineiro, em Belo Horizonte.
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A situação atual do Corpo de Bombeiros pode ser considerada dramática. A única
plataforma para resgate no Estado está sem condições de uso há três meses em
virtude de uma pane elétrica.

Dessa forma, com o intuito de garantir que o produto da arrecadação da taxa de
incêndio seja realmente utilizado no custeio e investimento do Corpo de Bombeiros,
apresentamos  esta  proposição  e  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para
garantir sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 10/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  4.199/2013,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
implantação de força-tarefa junto aos órgãos de segurança pública do Estado a fim de
que haja fiscalização regular e mais  rígida de casas noturnas, cinemas,  boates e
locais de aglomeração de pessoas no Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.200/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Patrus  Ananias  pela  extrema sensibilidade  ao
redigir  sua  homenagem  ao  Sr.  Sérgio  Miranda.  (-  À  Comissão  de  Administração
Pública.)

Nº 4.201/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Ten.-Cel. PM Alexandre Nocelli por sua posse como
Comandante do 56º Batalhão da PMMG. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.202/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Pe.  Darci  José  Nicioli,  natural  do  Município  de
Jacutinga, por sua nomeação como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Aparecida. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 4.203/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  José  Gomes  de  Morais  Filho,
localizada no Município de Albertina, pelos 15 anos de destacado trabalho na área de
educação. (- À Comissão de Educação.)
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Nº 4.204/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de  congratulações com a  comunidade de São João da Mata pelos  50  anos
desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.205/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Matias Gonçalves de Abreu por sua posse no
cargo de Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 4.206/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os estudantes Anderson Sasaki, Felipe de Souza, Paulo
Martins, Renan Ramos e Rodrigo Nascimento, que compõem a equipe Xeque-Mate
do Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação. do Município de
Santa Rita do Sapucaí, pelo 3º lugar na etapa nacional do Desafio Sebrae, realizada
em Salvador (BA). (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.207/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Jesimar de Oliveira Sandi, proprietário do sítio São
Joaquim, localizado no Município de Conceição das Pedras,  pela conquista do 1º
lugar no 2º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil "Cup of Excellence Natural Late
Harvest  2013",  promovido  pela  Associação  Brasileira  de  Cafés  Especiais.  (-  À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.208/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Ten.-Cel. PM Silvano Pereira da Silva por sua posse
como Comandante do 20º Batalhão da PMMG.

Nº 4.209/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Cel. PM Sérgio Henrique Soares Fernandes por sua
posse como Comandante da 8ª Região de PMMG. (-  Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 4.210/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Paraisópolis  pelos 140 anos desse
Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.211/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Governador do Estado pelo lançamento do programa Farmácia
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de Minas em Casa. (- À Comissão de Saúde.)
Nº  4.212/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  pedido  de  providências  com  vistas  à
realização de obras para construção de acostamento na Rodovia MG-167, no trecho
que liga a Rodovia BR-267 à BR-381, compreendendo os Municípios de Cambuquira
e Três Corações. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.213/2013, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com André Henrique Humberto, do Município de Varginha, pela
medalha de ouro conquistada no judô, no Festival Olímpico da Juventude, disputado
na Austrália, em janeiro de 2013. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  4.214/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o número de
servidores da área de educação efetivados em 2007 e o número de servidores desse
grupo  exonerados  ou  demitidos;  sobre  o  número  de  pensões  concedidas  sob  o
regime da Lei Complementar nº 100, de 2007; sobre o número de cargos atualmente
vagos  na área de educação;  sobre  os  cargos  em que os  servidores  da  área de
educação foram efetivados; sobre as estratégias que o governo do Estado adotará na
defesa dessa categoria de servidores; sobre o número de cargos vagos na área de
educação antes de 2007; sobre a forma como foi aprovado o concurso público para
provimento  de  cargos  na  Unimontes,  o  número  de  vagas  abertas  e  o  prazo  de
validade  do  concurso;  e  sobre  o  cronograma da  Seplag  para  o  recebimento  dos
representantes  do  ensino  superior  do  Estado  para  discutir  a  situação  das
universidades estaduais. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  4.215/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG e ao DNIT documento em que se manifeste a posição
contrária dessa Comissão em relação à instalação de praça de pedágio em Nova
Lima, por se constituir em área metropolitana, extensamente utilizada por moradores
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  seja  realizado  ciclo  de
debates com a finalidade de debater e divulgar a norma operacional básica aprovada
pelo  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  por  meio  da  Resolução  nº  33,  de
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12/12/2012.
Da Deputada Liza Prado em que solicita sejam alterados os arts. 1º, "caput", e 2º,

"caput", da Deliberação da Mesa nº 1.910, de 2000, que regulamenta o art. 221 da
Resolução nº 800, de 1967, para que haja reajuste e atualização anual do auxílio-
educação devido aos servidores ativos e inativos desta Casa. (- Distribuídos à Mesa
da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  da  Comissão  de  Direitos
Humanos,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (2),  da  Bancada  do  PDT  e  dos
Deputados Paulo Guedes (4) e Ulysses Gomes.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Deputados

e  Deputadas;  senhores  e  senhoras  que  estão  nas  galerias  da  Assembleia,
especialmente os servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; bancada da
imprensa, minha saudação. Um grande abraço no Presidente do Sindpol, Denilson,
aqui presente, por quem cumprimento os demais companheiros da Polícia Civil.

Sr. Presidente, como retomamos os nossos trabalhos hoje, neste terceiro ano desta
legislatura, os assuntos se acumularam. Tentarei falar de alguns deles, mesmo que
de forma breve, mas tenho de fazê-lo no início da sessão legislativa, porque, sem
sombra de dúvida, são assuntos de interesse imediato do povo de Minas Gerais. Eu
não poderia deixar de tratar disso no início deste ano.

O primeiro assunto diz respeito à questão educacional. Está aqui hoje a Presidenta
da Central Única dos Trabalhadores - CUT - e Coordenadora do Sind-UTE, recém-
reeleita,  Profa.  Beatriz  Cerqueira,  que  me  solicitou  a  leitura  de  uma  carta  que
expressa bem como iniciamos mal o ano de 2013 nas escolas públicas estaduais.
Depois,  falarei  também  sobre  a  segurança  pública,  aproveitando  a  presença  do
Denilson. Também iniciamos mal nessa área este ano.

Lerei  a  carta  da  Profa.  Beatriz,  por  solicitação  do  Sind-UTE:  (-  Lê:)  “Caos  na
educação marca início do ano letivo na rede estadual. O ano letivo da rede estadual
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de  Minas  Gerais  começou  no  dia  4  de  fevereiro.  Entretanto,  pais,  estudantes  e
profissionais  da  educação  enfrentam  situação  de  caos  na  educação  mineira.  As
escolas  não  têm  o  quadro  completo  de  profissionais  para  o  início  das  aulas.  A
ausência  de  professores  tem  ocasionado  salas  superlotadas,  alunos  dispensados
antes do término do turno de aula ou ficando na escola sem aula, apenas cumprindo
horário. A nomeação dos concursados, que deveria ter ocorrido antes do início do ano
letivo, não aconteceu, e a Secretaria de Educação não informa quando ocorrerá. Isso
significa que, após o início do ano letivo, a escola passará por uma reorganização,
com mudança de professores. Além disso, as vagas divulgadas no edital do concurso
estão sumindo do quadro das escolas e das superintendências regionais de ensino.
As designações, que são as contratações temporárias para mais de 70 mil cargos,
não foram autorizadas pela Secretaria de Educação antes do início do ano letivo. As
designações  para  Auxiliar  de  Serviços  da  educação  básica  ainda  não  foram
autorizadas na maioria das superintendências regionais de ensino. As designações
para professores ocorreram sem respeitar  a  regra da  publicidade das vagas com
antecedência,  como  na  Superintendência  Metropolitana  B,  em  Belo  Horizonte.  A
Secretaria de Educação, por meio da Resolução 2.253, aumentou a carga horária do
professor,  criando  mais  horas  de  exigência  curricular,  principalmente  para  os
professores dos anos iniciais do ensino fundamental. No ensino médio, foi prometido
coordenador  para  o  projeto  Reinventando o  Ensino  Médio,  mas  o  preenchimento
dessa  função  não  foi  autorizado  pela  Secretaria.  Os  conservatórios  de  música
continuam  com  um  quadro  de  pessoal  aquém  das  suas  necessidades.  Aos
professores  que  adoeceram  em  2012  foi  exigida  nova  perícia  médica  para
contratação em 2013. No entanto, não há mais vagas para agendamento de perícias
antes do cronograma de designações. Desde novembro de 2012, o Sind-UTE solicita
uma reunião com as  Secretarias  de Educação e de  Planejamento e Gestão para
discutir esses problemas, mas nenhuma agenda foi confirmada até o momento.”

Essa  é  a  carta  que  o  Sind-UTE  me  pediu  para  levar  ao  conhecimento  dos
Deputados, das Deputadas e do Estado de Minas Gerais.

Queria acrescentar que estive pessoalmente com a Profa. Beatriz no Mineirão, na
inauguração,  com  o  intuito  de  falar  com  o  Governador  Anastasia.  Na  ocasião,
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entreguei ao Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho, uma solicitação de audiência. Na
semana passada, reiterei esse pedido ao Governador durante a abertura dos nossos
trabalhos  deste  ano  aqui,  na  Assembleia  Legislativa.  Gostaria  de  reiterar  a
necessidade dessa reunião com o Governador porque também existe um quadro de
insegurança em relação aos professores -  a chamada Lei  100 -  e,  é claro,  há  a
situação dos professores concursados que até agora não foram nomeados e estão
concorrendo a vagas que já deveriam ser deles. Esse caos na educação a que o
Sind-UTE se  refere  é  uma  verdade.  Evidentemente  que  isso  trará  prejuízos  aos
estudantes,  pois,  como  sabemos,  tem  sido  recorrente  nas  escolas  estaduais  do
governo Anastasia, assim como foi no governo Aécio Neves.

Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado este primeiro assunto aqui. Pediria a V.
Exa. para constar em ata a carta do Sind-UTE, que solicita reunião com o Governador
do  Estado  para  que  ele  nos  dê  uma  resposta  e  marque  com  os  professores  a
audiência. Infelizmente o diálogo entre a Secretaria de Educação e a categoria tem
sido muito difícil.

Rapidamente gostaria de tratar de um segundo assunto com os nobres Deputados
e Deputadas. Trata-se da situação dos policiais civis, que, mais uma vez, vieram aqui
reclamar  porque  até  hoje  não  aprovamos  a  lei  orgânica  da  Polícia  Civil.  É  uma
promessa antiga que ainda não foi executada. Peço aos Deputados e às Deputadas
que  agilizemos  isso.  Existe  um  substitutivo  que  o  Denilson,  como Presidente  do
Sindpol, já entregou aos Deputados da situação e também da Oposição. Inclusive,
você tem meu apoio, viu Denilson? Na verdade, o governo enrola, e as Comissões
não andam. A base do governo ajuda a enrolar a Polícia Civil. Sei que lá, assim como
na educação, o quadro é de caos. Então, o segundo assunto que coloco em pauta já
desde o início deste semestre é a resolução dos problemas da Polícia Civil. Por isso,
mais uma vez,  no início dos nossos trabalhos, saúdo todos os presentes aqui  na
Assembleia Legislativa.

Sr. Presidente, o terceiro assunto que gostaria de abordar diz respeito ao Mineirão.
Fui  à  sua inauguração assistir  ao  jogo de Atlético e Cruzeiro.  Não tratarei  desse
assunto  porque  o  meu time perdeu.  O governo inaugurou o  estádio  e  disse  que
estava tudo resolvido, mas, Deputado Sávio Souza Cruz, o que vi lá é o mesmo caos
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da educação. Deve ser tudo choque de gestão, não é mesmo? Choque de gestão na
educação, choque de gestão na segurança pública e, agora, choque de gestão no
Mineirão, doado por Aécio no processo de privatização. Um caos absoluto, Deputado
Sávio Souza Cruz. Fui com a esposa e filhos. Ainda bem que todos são maiores de
idade,  porque,  se  fossem  crianças,  algo  de  mais  trágico  poderia  ter  ocorrido.
Impressionante o que vimos lá: duas horas para chegar até o estádio; não havia água
em lugar algum; não havia estacionamento nem bar funcionando. Pode-se ver que o
material usado era de terceira qualidade. Não sei onde enfiaram R$700.000.000,00
dentro  do  Mineirão.  Eu  e  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  estamos  pedindo  aos
Deputados uma comissão parlamentar de inquérito para investigar onde foi colocado
o recurso  do  Mineirão.  Gostaria  do apoio dos Deputados e das Deputadas desta
Casa. Não é possível enxergar como o Mineirão foi doado e como tanto dinheiro foi
gasto - um dinheiro público, porque era do BDNES. O governo diz: “não foi dinheiro
público”. Ora, tudo era dinheiro público. O próprio governo do Estado poderia ter feito
esse empréstimo e a obra. Mas ele, em vez de dar lucro para a Minas Arena, já se
mostrou completamente incompetente, fazendo o que fez com os torcedores. Podia
ele administrar o Estado, em vez de dar lucro para empresas de amigos do Senador
Aécio Neves e de empreiteiras que o ajudaram na sua campanha eleitoral,  como
sempre fizeram. Esse absurdo tem de ser verificado. O Ministério Público Federal
colocou o dedo na ferida, e, agora, o Ministério Público Estadual também o fará e já
vem anunciando isso nos dois casos do Mineirão.

Esse  é  outro  assunto  que  tenho  para  tratar  aqui.  Além  de  requerimentos  de
audiência  pública  pelo  acontecido  no  jogo,  o  fundamental  é  a  criação  de  uma
comissão parlamentar de inquérito para averiguar a doação do Mineirão para a Minas
Arena e o tipo de contrato feito, que é secreto. O Deputado Sávio Souza Cruz fez a
solicitação, para conhecimento do decreto, e o filho do Prefeito Marcio Lacerda, que
agora  é  Secretário  da  Copa  do  Mundo,  disse  que  não  o  mostrará,  porque  foi
celebrado entre entidades privadas. Ou seja, o Aécio doou o Mineirão mesmo, porque
nem o Secretário tem condições de mostrar um documento que deveria ser público.

Solicito  também  em  nosso nome,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  essa comissão
parlamentar de inquérito.
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Terminando, comunico também às nobres Deputadas e aos nobres Deputados que,
a partir  de hoje, o Líder da Bancada do PT é o Deputado Paulo Guedes. Queria
agradecer à Bancada a confiança que teve em mim durante esses dois anos em que
fui Líder, aos companheiros do PT a convivência e a todos os demais Deputados
desta Casa, com quem tive uma relação, embora às vezes com atrito político, sempre
respeitosa.  Enfim,  agradeço a todos  a  Liderança que exerci,  a  qual  passo agora
oficialmente ao Deputado Paulo Guedes.

Congratulo-me também com os novos Deputados que aqui estão chegando e o faço
aqui,  em razão do tempo exíguo,  na pessoa do Deputado Mário Henrique Caixa,
torcedor do Clube Atlético Mineiro - grande abraço, Caixa -, do PCdoB, que compõe
também conosco a Bancada do PT.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Rogério Correia.
Falarei rapidamente, porque, neste início dos trabalhos legislativos, a palavra está
muito concorrida nesta Casa, e há muitos assuntos a serem atualizados.

Gostaria,  rapidamente,  de  cumprimentar  o  pessoal  do  Sinjus,  que  se  encontra
presente - há várias pautas de interesse dos servidores desse sindicato -; o Denilson
Martins, Presidente do Sindpol; e os trabalhadores da Polícia Civil, reivindicando o PL
nº  023/2012,  a  aprovação  da  nova  lei  orgânica.  A Polícia  Civil  enfrenta  muitas
dificuldades no Estado, há muita precariedade. Quero parabenizá-lo pelo trabalho de
toda a sua diretoria, Denilson Martins, e especificamente pelo seu trabalho à frente do
Sindpol.  Quero  também  saudar  a  Bia  e  deixar  toda  a  nossa  solidariedade  aos
trabalhadores da educação e ao Sind-UTE, que é o sindicado dos trabalhadores da
educação no Estado.

Deputado Rogério Correia, quero dizer rapidamente, pois não temos tempo para
aprofundar essa discussão - ainda traremos este debate de maneira muito forte -, que
teremos agora o terceiro ciclo de revisão tarifária da Cemig.  Esse ciclo ocorre de
cinco  em  cinco  anos,  e  há  um  confronto  de  contas,  um  balanço  das  contas  da
empresa. A nossa expectativa era de que, além da redução de cerca de 20%, o que
conseguimos com muita  luta,  contando com a  sensibilidade da Presidenta  Dilma,
teríamos agora na revisão tarifária uma redução também. Infelizmente o relator desse
processo da Cemig que tramita na Aneel, Sr. Edvaldo Santana, um dos diretores da



400
____________________________________________________________________________

agência,  sugere  em  seu  relatório  um  aumento  de  11,23%  na  conta  de  luz  dos
consumidores  residenciais.  Isso  é  um  absurdo.  Na  verdade,  até  o  estamos
denunciando no Ministério de Minas e Energia e na Aneel. Já protocolamos, tanto eu
quanto o Deputado Weliton Prado, o impedimento desse diretor. Na nossa opinião,
existe favorecimento, tráfico de influência. O Sr. Edvaldo já havia dito na imprensa, no
ano passado, que defenderia a Cemig e que era contra o processo da redução das
contas de luz proposto pela Presidenta Dilma, principalmente no caso particular da
Cemig, que deixou de fora três grandes usinas. Isso é um absurdo.

Começaremos  agora  uma grande  campanha  no  Estado.  Desde  o  dia  31,  essa
proposta da Aneel está sob consulta. Lutaremos para que esse aumento não ocorra.
Infelizmente,  isso  é  lamentável  e  decepcionante,  mas  iremos  até  às  últimas
consequências para evitarmos esse prejuízo aos consumidores. Teremos uma grande
audiência pública aqui, em Belo Horizonte. Vamos mobilizar todo o Estado em defesa
da população e dos consumidores.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Rogério Correia o encerramento do seu
pronunciamento.  Solicito  a V.  Exa.  a formalização do requerimento para  que seja
incluída  a  carta  do Sind-UTE e  também o requerimento  em que V.  Exa.  trata  do
assunto do Mineirão.

O Deputado Rogério Correia* - Tudo bem, Sr. Presidente.
Aqui na Casa, no semestre passado, para se despedirem de suas lideranças, vários

Deputados falaram durante quatro, cinco horas seguidas. Não houve nenhum corte
no pronunciamento deles. Assim, mais uma vez, solicito apenas o acréscimo de 1
minuto para conceder aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz, que foi Líder comigo,
ele no PMDB e eu no PT.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.
O  Deputado  Gustavo  Corrêa*  -  Boa  tarde,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados.

Cumprimento os telespectadores da TV Assembleia, que foi criada pelo Deputado
Alencar da Silveira Jr. há alguns anos. Cumprimento o público presente nas galerias
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Venho, hoje, a esta tribuna, quando retornamos aos nossos trabalhos legislativos,
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para  trazer  dois  assuntos  que,  tenho  certeza,  são  de  suma  importância  para  a
população mineira e brasileira.

Antes  de  entrarmos  nos  assuntos  sobre  os  quais  pretendo  fazer  algumas
ponderações, cumprimento e dou boas-vindas aos novos Deputados que aqui estão.
Alguns estão retornando, como o Deputado Juarez Távora e Leonídio Bouças; outros
estão chegando, como o Deputado Cabo Júlio, Caixa e outros que aqui estão. Então,
desejo-lhes sucesso nesta caminhada. Tenho certeza de que, como todos os demais
Deputados, irão honrar a confiança do povo mineiro nesta Casa.

Cumprimento  a  nova Mesa da  Assembleia  Legislativa,  na  pessoa do Deputado
Dinis Pinheiro. Tenho certeza de que o futuro lhe reserva algo melhor e maior.

Mas gostaria de dizer, Deputado Sávio Souza Cruz, Deputado Rogério Correia, que
falou anteriormente, que, nos meus quase 10 anos de mandato, jamais subi a esta
tribuna para fazer o que farei nesta tarde de hoje. Vou falar aqui não como Deputado
eleito pelo povo mineiro, mas, sobretudo, como cidadão mineiro.

Tenho certeza de que todos os senhores e as  senhoras devem estar cansados
deste assunto, até porque foi ele tratado por todos os órgãos de imprensa ontem e
hoje. Refiro-me ao assunto sobre o Mineirão, estádio que traz, para mim, sobretudo,
uma  recordação,  até  porque  fui  Secretário  de  Esportes,  com  muito  orgulho,  do
governo  Aécio  Neves,  Deputado  Rogério  Correia.  Acompanhei  todos  os  esforços
feitos pelo governo do Estado para entregar aos mineiros o mais moderno, o mais
seguro e o mais confortável estádio para a população do nosso Estado.

Ao contrário do que foi dito pelo orador que me antecedeu, o governo do Estado
jamais alocou R$1,00 sequer. O dinheiro alocado ali foi fruto de financiamento feito
pelos empreendedores junto ao BNDES, órgão vinculado ao governo federal,  que,
diga-se de passagem e com o perdão dos senhores e das senhoras presentes, é
sócio  de  grandes  empresas  que,  estas  sim,  contribuíram nas  últimas  campanhas
eleitorais.  O governo do Estado não entregou o Mineirão para qualquer amigo do
Senador Aécio. Ali foi feita uma licitação de que todas as empresas do País e mesmo
do exterior poderiam participar.

Aproveito para fazer justiça ao empenho do Governador Anastasia, que não mediu
esforços  e,  de  forma  rápida,  já  multou  a  empresa  vencedora,  que  causou  os
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transtornos que ali sucederam. A esse respeito, quero dizer que ontem pela manhã,
quando me inscrevi para falar,  não imaginava que o governo do Estado seria tão
rápido.  De  qualquer  forma,  tenho  de  subir  a  esta  tribuna  para  falar  desses
transtornos, ainda que, como os Deputados e as Deputadas sabem muito bem, não
haja  um  Deputado  mais  governista,  que  valorize  e  reconheça  mais  os  trabalhos
implementados em Minas Gerais nos últimos anos. Mas, como milhares de mineiros,
também sou um cidadão que, desde a última quinta-feira, Deputado André Quintão,
acessou a internet para comprar o ingresso. Gastei mais de 24 horas para encontrar
um  lugar  para  comprar,  o  que  fiz  como  todos  os  mineiros,  pagando  todos  os
impostos,  como  tinha  de  ser  feito.  Mas,  no  último  sábado,  quando  me  dirigi  ao
Mineirão para trocar o meu papel pelo ingresso, deparei-me mais uma vez com uma
desordem, que,  como quero  deixar  claro,  é de responsabilidade da empresa que
administra  o  estádio.  Quando  chegamos  ao  estádio,  milhares  de  atleticanos  e
cruzeirenses,  vimos  que,  mais  uma  vez,  a  Assembleia  de  Minas  dava  uma
demostração de solidariedade ao povo mineiro ao promover ali o Assine + Saúde,
que, se implementado, com certeza nos dará condições de melhorar o atendimento
em saúde no nosso Estado e talvez até em nosso país.

Daqui a pouco concederei aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz, mas antes quero
dizer que o público, que voltava ao Mineirão de forma ordeira, hospitaleira e alegre,
enfrentou, em um primeiro momento, alguma dificuldade para entrar no estádio, como
pode atestar o Deputado Caixa, que estava ao meu lado. Lembrando que é natural
alguma  desorganização,  logo  que  este  parlamentar  adentrou  o  Mineirão,  ficou
surpreso, Deputado Bonifácio Mourão: todos os bares do estádio estavam fechados.
É algo inadmissível e que desrespeita o ser humano - deixar-nos três horas debaixo
do sol e no calor da emoção sem sequer um copo de água para beber. Foi isso o que
aconteceu  comigo  e  com  os  milhares  de  torcedores  ao  meu  lado,  alguns  com
problemas de saúde. Quantos torcedores que ali estiveram passaram mal por causa
disso? Eu, por exemplo, Deputado Hélio Gomes, tive de dar quase uma volta inteira
no estádio para conseguir comprar uma latinha de refrigerante ao preço de R$10,00.
Isso é inadmissível!

Mas,  felizmente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  o  governo  do  Estado  agiu
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rapidamente, e espero que ele continue atento e fiscalizando. Se aquelas empresas
que ali  estão não têm competência para gerir o estádio e proporcionar conforto e
segurança ao torcedor, que o Estado de Minas tome as medidas necessárias. Como
eu  disse,  não  é  de  hoje  que  o  Senador  Aécio  e  o  Governador  Anastasia  têm
empreendido todos os esforços para entregar ao povo mineiro, como fizeram, um
estádio bonito e confortável.

O torcedor também fez a sua parte, ali esteve para torcer pelo seu time. Não houve
brigas, porque o governo do Estado alocou ali a Polícia Militar, a fim de dar segurança
aos  torcedores.  Infelizmente  não  podemos  dizer  o  mesmo  a  respeito  do  hoje
administrador do estádio.

Deputado André Quintão, V. Exa. é, como eu, um frequentador assíduo do estádio,
e,  embora  não  tenhamos  sido  felizes  no  último  domingo,  temos  certeza  de  que
teremos inúmeras alegrias neste ano de 2013. Espero que o administrador tome as
providências e que não sejamos obrigados a passar pela humilhação que passamos
no último domingo. O que poderei dizer aqui é que este parlamentar, este cidadão,
assim  como milhares  de  pessoas  que  ali  estavam,  foi  humilhado pela  gestão  do
estádio Mineirão.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Gustavo  Corrêa,
primeiramente  eu  gostaria  de  expressar,  de  forma  renovada,  não  só  a  minha
admiração pelo político Gustavo Corrêa, pelo seu senso democrático, pela rapidez
em me conceder um aparte, o que eu gostaria de ter feito durante a fala do Deputado
Rogério Correia.  Registro ainda a minha admiração,  também renovada, porque V.
Exa., manifestamente, declaradamente um Deputado governista, posta-se ao lado do
povo mineiro contra o que ocorreu no domingo, no Mineirão.

Quero,  rapidamente,  prestar  uma  homenagem  aos  quatro  Deputados  que
assumiram o mandato. Dois deles são do PMDB, da minha Bancada: o Deputado
Leonídio Bouças e o Deputado Cabo Júlio. Os outros dois são os Deputados Juarez e
Mário Henrique. Quero cumprimentar o Deputado Rogério Correia e manifestar-lhe
meu reconhecimento ao papel destacado e fundamental que ele teve na revitalização
dos trabalhos desta Assembleia, no seu retorno, nos dois anos em que exerceu a
liderança. Quero, ainda, desejar sucesso ao seu sucessor, Deputado Paulo Guedes.
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Quero também anunciar que, neste mesmo momento, com a minha saída, o PMDB
renova a liderança, voltando a liderança sempre destacada do Deputado Adalclever
Lopes.

Por fim, Deputado Gustavo Corrêa, quero dizer que precisamos, com esse mesmo
espírito de compromisso com o povo de Minas, analisar o que têm sido as chamadas
PPPs do governo do PSDB. Uma delas, a MG-050, deu no que deu: o mais caro
pedágio, o pior serviço. A segunda, o Mineirão, como tão bem abordou V. Exa., julgo
que será um tema recorrente nesta Casa. E a terceira, a das penitenciárias, não se
pode avaliar ainda, mas elas já se anunciam como “spas” de luxo para alguns presos
privilegiados, ao custo de R$2.700,00 por preso. Ou seja, nessa parceria o Estado vai
pagar por preso o valor pago a dois professores. Isso comprova aquilo que, em tom
de  brincadeira,  costumo dizer,  ou  seja,  que  PPP,  para  este  governo,  significa:  é
público, pode pegar.

Quero  dizer  ao  Deputado  Rogério  Correia  que  o  caos  na  educação  que  ele
anunciou na carta do Sind-UTE reproduz-se também nas outras áreas do governo.
Hoje a imprensa registra que em Minas Gerais houve um crescimento de 20% nos
crimes violentos, só no mês de janeiro. É a segurança em estado de caos. E a Polícia
Civil encontra-se aqui presente, aguardando que esta Casa dê alguma resposta a um
dos seus pleitos. Na saúde, o Estado de Minas também bate um recorde este mês: já
são mais de 13 mil casos de dengue, um recorde histórico. Portanto, o caos da saúde
se reproduz na educação e na segurança, caracterizado pelo absoluto fracasso das
PPPs no Estado, com exceção da parceria sempre permanente do governo com a
publicidade. Esta, sim, tem funcionado, mas com alto custo para o erário.

Termino como iniciei, agradecendo a V. Exa. e louvando-o pelo espírito público e
pela devoção ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Gostaria de dizer ao Deputado Sávio Souza Cruz
que é recíproca a admiração deste parlamentar. Tenho certeza de que, durante este
ano de 2013, teremos condições de discutir as questões apresentadas por V. Exa.

Particularmente  tenho uma visão um  pouco diferente  de  alguns  assuntos,  mas,
antes  de  conceder  um  aparte  ao  Deputado  Bonifácio  Mourão,  à  Deputado Luzia
Ferreira  e  ao  Deputado  João  Leite,  até  porque  o  tempo  da  minha  fala  já  se
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encaminha para o encerramento, gostaria apenas de dizer que o segundo assunto
que  quero  tratar  na  tarde  de  hoje  é  algo  que  com  certeza  preocupa  todos  os
brasileiros.  Infelizmente  a  Petrobras,  que  sempre  foi  a  empresa  reconhecida
nacionalmente como orgulho de todos os brasileiros, jamais teve um resultado líquido
tão baixo como nestes últimos anos, tendo o PT no governo federal. Espero e desejo,
Deputado Bonifácio Mourão, que possamos exatamente subir nesta tribuna daqui a
algum tempo para poder dizer que o PT parou de intervir na direção da Petrobras,
parou de alocar seus apadrinhados políticos, e a Petrobras voltou a ser a empresa de
que todos nós, brasileiros, sempre gostamos.

Apenas para exemplificar algo que me foi passado hoje por um economista amigo
meu, Deputado João Leite, em 2008, com as ações da Petrobras - não quero aqui
fazer propaganda alguma -, conseguia-se comprar quatro promoções do Big Mac do
McDonald's; hoje, com as ações da Petrobras não se consegue comprar nenhuma
promoção do McDonald's.  Sinal  de  que,  infelizmente,  a direção da Petrobras não
sabe exatamente dirigir a empresa da forma que todos nós esperamos e desejamos.

* - Sem revisão do orador.
O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Sr. Presidente. É de estranhar que,

logo no primeiro dia em que estamos retornando aos trabalhos, nosso colega João
Leite já chegue tão esquentado e turbinado. O que foi, João?

Quero inicialmente comunicar a esta Casa que estou assumindo a Liderança do PT
na Assembleia. Além disso, parabenizar o Deputado Rogério Correia, meu colega,
que,  de  forma brilhante,  nesses dois  últimos anos  realizou um belíssimo trabalho
como Líder nesta Casa. Como Líder do PT, pretendo seguir o mesmo caminho. Quer
dizer, ser vigilante e ajudar na fiscalização da mesma forma e com a mesma conduta
com que nosso partido tem conduzido o processo, assim como os Líderes do PT que
já passaram por esta Casa. Aliás, um processo diferenciado, por exemplo, do PSDB,
que, às vezes, Rogério, faz uma oposição que fala para fora de uma forma totalmente
diferente da com que age aqui.  Democracia no PSDB é só mesmo na visão dos
tucanos,  porque  aqui  não  se  respeita  nada,  ou  seja,  em  Minas  Gerais  há  essa
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mordaça na imprensa.
Deixou-me muito preocupado uma matéria publicada hoje no jornal “Hoje em Dia”.

Deputado Rogério Correia, o Estado de Minas Gerais contratará uma consultoria de
R$12.000.000,00 para avaliar as secretarias, o choque de gestão. Esse é o resultado
do choque de gestão, ou seja, 10 anos de tudo que se começa e não dá certo. Os
exemplos estão aí para todos verem. Já surgiram inúmeros problemas na Cidade
Administrativa, que mal, mal foi inaugurada. Agora há a questão do Mineirão, que é
mais  um recente  problema.  Anunciaram-no como se fosse a sétima maravilha do
mundo, e deu no que deu. Há reclamação até de Deputados governistas que me
antecederam, como o Deputado Gustavo Corrêa, que veio aqui testemunhar o que V.
Exas. acabaram de falar sobre a situação da inauguração do Mineirão.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Sr.  Presidente,  esse  processo  do
Mineirão  não  é  isolado  da  nova  etapa  daquilo  que  a  Secretária  Renata  Vilhena
costuma dizer,  que é a terceira etapa do choque de gestão. Agora é a etapa das
privatizações, ou seja, o retorno das privatizações. O Mineirão é um deles, já que foi
praticamente  doado  à  Minas  Arena,  pois  o  recurso  era  todo  do  BNDES,  recurso
público - aliás, uma parte do recurso pequena do governo do Estado; e o restante, do
BNDES.

O próprio governo do Estado poderia ter feito a construção e a reforma do estádio,
sem superfaturamento - que foi o caso -, fazendo licitação, o que não foi feito.

O Deputado Paulo Guedes - Quanto foi o projeto, Deputado Rogério Correia?
O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Foi  R$17.800.000,00,  sem licitação,

apenas o projeto de engenharia e arquitetura.  Isso foi  denunciado pelo Ministério
Público  Federal  e  será  denunciado  pelo  Ministério  Público  Estadual.  Por  isso  a
Bancada  do  PT  está  solicitando  CPI,  para  verificar  em  que  gastaram
R$700.000.000,00. Quem pagará isso é o Estado, porque ele dá garantia de lucro à
Minas Arena.

Então, o governo doou o Mineirão. Aécio quebrou Minas e doou o Mineirão. Esse é
o sistema de privatização tucano. Criaram também a prisão privatizada. Agora temos
preso privado. Cada preso custa R$2.700,00. Esse é o preso dos tucanos, que custa
R$2.700,00, ou seja, duas vezes o que custa um professor ou uma professora do
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Estado. Agora, Aécio Neves inaugurou.
O Deputado que me antecedeu  na tribuna  veio  atacar  a  Petrobras.  V.  Exa.  se

lembra que Fernando Henrique queria a Petrobrax? Ele queria privatizar a Petrobras
e transformá-la em Petrobrax. O Aécio chiou porque a Dilma diminuiu a conta de luz,
porque ele queria proteger a “privataria” nas empresas elétricas. Agora estão falando
da “privataria” na Petrobras. Atacam a Petrobras para criar as condições da Petrobrax
privatizada. A Petrobras deu R$12.000.000.000,00 de lucro esse ano. Por que? O
aumento da gasolina no governo Lula foi de 17%. Deputado Paulo Guedes, V. Exa.
sabe quanto foi o aumento de gasolina no governo Fernando Henrique Cardoso? Foi
de 110% no mesmo período. No governo Lula, foi de 17%. Eles querem a Petrobrax,
porque assim podem aumentar à vontade os preços nas empresas privatizadas deles,
e, assim, vão privatizando o País.

Aécio Neves trouxe novamente para o Brasil a pauta falida na Europa, a pauta da
privatização e do neoliberalismo. Isso é lamentável! É um candidato das antigas, que
quis imitar Juscelino Kubitschek 50 anos depois, criando a Brasilinha. Essa política
não tem mais guarida na sociedade brasileira, o que tem feito o PSDB se desesperar,
ficar antidemocrático e, quem sabe, até sonhar com golpes, o que é próprio da UDN,
a origem do PSDB.

Parabéns pela  liderança.  Estamos  juntos,  com a  bancada unida,  continuando a
nossa luta. O Deputado Paulo Guedes tem todo o nosso apoio para um belo trabalho.

O Deputado Paulo Guedes* - Lembrando, Deputado Rogério Correia, do modelo do
choque de gestão, de indigestão ou gestação - temos de apelidar isso, porque tem
trazido tantos problemas para Minas -, eles poderiam até mesmo falar dos pedágios
da MG-050, que são caríssimos. Tudo que é choque de gestão é para meter a mão
no dinheiro  público,  é para deixar  o povo em situação difícil.  Quando se fala em
reduzir  a  energia  para  o  consumidor,  Aécio  vai  lá  xingar  a  Dilma.  Agora  estão
preocupados  até  com  a  cor  da  roupa  que  a  Presidente  usa.  Chiaram  porque  a
Presidente apareceu em cadeia nacional vestida de vermelho, como se fosse proibido
vestir  roupa vermelha  no  Brasil.  Quero  dizer  que  o  que  está  acontecendo  é  um
absurdo.

Estou vendo aqui  o  pessoal  da  Polícia Civil.  Cadê o compromisso do governo,
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Deputado Rogério, que ficou de enviar o projeto da lei orgânica da Polícia Civil? Há
quanto tempo! Esse é o choque de gestão.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Gostaria de falar de duas coisas.
Sobre a privatização, o Brasil tem de mudar, e não apenas Minas. Todos dizem que
viajo  muito.  Viajo  e  aprendo  muito,  Deputado.  Outro  dia  estava  na  Espanha,  e
mostraram-me  a  parceria  privada  de  lá.  Foi  construída  uma  grande  estrada  de
Barcelona a Rasa. Hoje temos a estrada privada e a particular. Como é isso lá? É o
que a Dilma tem de fazer. Ou seja, dar a estrada ao empresário para construí-la e
explorá-la pelo resto da vida. Tem de ser feito dessa forma. Aqui no Brasil, não. A
Dilma ou o governo mineiro faz a estrada e a entrega prontinha para a iniciativa
privada. Isso não pode acontecer. Ela faz a estrada e o empresário a explora. Assim,
Deputado Rogério Correia, é como acontece no mundo inteiro. Por que o governo
federal não faz dessa maneira? Isso não diz respeito apenas ao governo estadual.

O Mineirão não deixa nada a desejar a nenhum estádio do mundo. A inauguração
dele foi  precipitada, tinha de estar tudo organizado. O torcedor  pagou caro e não
recebeu pelo serviço que pagou. Mas temos de levar em conta outra coisa também.
Por exemplo, quando V. Exa. muda de casa, até saber onde ou em qual gaveta está
sua  cueca,  demora  dois  dias.  Vejam a  dificuldade  que  é  administrar  o  Mineirão.
Tivemos problemas no trânsito. Temos de lembrar que, no mundo inteiro, nos grandes
jogos, onde não existe metrô, todas as pistas vão para um sentido só, do centro ao
estádio de futebol. Por exemplo, em Roma, no Olímpico. Aqui, não. Aqui continua
tudo da mesma forma.  Cadê a  BHTRANS e a  administração municipal? Para  as
pessoas voltarem dos jogos, deveriam fechar todas as pistas do centro ao bairro.

Deputado, falta engenharia de trânsito. Então não podemos deixar a situação dessa
forma. O governo fez certo: aplicou R$1.000.000,00 em multa. Fico curioso em saber
como ela será paga. Será que depois vai haver perdão? Ela será paga em outros
jogos? Como isso será feito? A Minas Arena já deve tanto ao governo e vai dever
muito mais.

O Mineirão está de parabéns. A multa foi aplicada corretamente. E temos de falar
em iniciativa privada.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Alencarzinho. Vou usar o
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tempo que me resta, mais uma vez, para contrariar o meu colega João Leite, que não
cansa de subir a esta tribuna para dizer que faltam investimentos federais em Minas.
Só para lembrá-lo, Deputado João Leite, Minas nunca foi tão bem tratada como no
governo do Lula e principalmente agora no governo da Presidenta Dilma.

Quero  convidar  o  Deputado  João  Leite  para,  na  quinta-feira,  acompanhar  o
Governador  Anastasia  até  Pirapora  e  Jaíba,  pois  é  nosso  convidado.  Deputado
Rogério,  só do  Ministério  da  Integração,  o  governo federal  está  investindo quase
R$1.000.000.000,00 na secretaria.  O Governador Anastasia vai lá porque não tem
nada  para  anunciar.  Então  tem  que  pegar  carona  mesmo nas  obras  do  governo
federal em Minas. Faço questão de convidar o Deputado João Leite para acompanhar
o Governador Anastasia na visita a Pirapora, às 9 horas da manhã. Vou pedir ao
Presidente Dinis para providenciar o avião da Assembleia. Assim V. Exa. pode levar
sua comitiva.

O Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  (em aparte)*  -  O  avião  da  Assembleia  está
parado há seis meses.

O Deputado Paulo Guedes* - Presidente, peço que desconte o meu tempo, pois
estou sendo interrompido sem conceder aparte.

Quero fazer um convite ao Deputado João Leite para acompanhar o Ministro da
Integração Nacional,  o  Ministro  Fernando Pimentel  e o Governador  Anastasia  até
Pirapora.  O  Alberto  Pinto  Coelho  também  estará  na  comitiva.  Serão
R$1.000.000.000,00, R$600.000.000,00 para construir a barragem do Jequitaí, mais
de  R$200.000.000,00  para  salvar  a  Secretaria  do  Norte  de  Minas,  Vale  do
Jequitinhonha e Mucuri - o Deputado Carlos Pimenta está aqui e não me deixa mentir
-,  que Anastasia  criou  e que não tem um tostão.  Sabem qual  é o  orçamento  da
Secretaria do Gil Pereira? Seriam R$13.000.000,00 para o ano inteiro. Então a Dilma
ficou  com  dó  e  colocou  R$250.000.000,00  para  levar  água  àquela  região.  Caso
contrário, o Gil não teria dinheiro nem para andar ou pagar os funcionários.

Então o Deputado João Leite está convidado.  Sei  que V.  Exa. voltou um pouco
nervoso, que essas articulações que o Aécio tentou fazer não deram certo, que o
Márcio Lacerda não está dando muito ouvido ao Aécio, que também está falando
besteira sobre a redução da conta de energia. Enfim, tudo isso deixa o colega João
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Leite um pouco nervoso.
Mas entendemos. Para refrescar a cabeça, Deputado João Leite,  o convite está

feito.  Vamos  para  Pirapora,  onde  veremos  o  Ministro  da  Integração  Nacional,  a
mando  da  Dilma,  liberar  R$1.000.000.000,00  para  construção  da  importante
Barragem de Jequitaí, que gerará mais de 15 mil empregos para aquela região do
Norte de Minas. Ela é importantíssima. Faço questão de convidar o Deputado João
Leite, assim como nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão, o Alencarzinho e toda a
equipe para acompanhar o Ministro Fernando Bezerra, o Ministro Fernando Pimental,
o Governador Anastasia e o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que virou porta-
voz de coisas ruins. Ele foi escalado pelo Aécio para xingar a Dilma no anúncio da
redução da conta de energia, Deputado Rogério. Coitado do Alberto Pinto Coelho!
Não deveriam dar uma tarefa  tão ruim  ao Vice-Governador,  que deveria anunciar
coisa boa. O papel de rebater a redução da conta de energia não cabe ao Alberto
Pinto Coelho. Tenho certeza de que isso não tem nada a ver com o Alberto Pinto
Coelho.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Paulo  Guedes,
primeiramente eu o saúdo pela sua Liderança, que, com certeza, será desempenhada
com sabedoria e equilíbrio.

V.  Exa.  convidou  o  Deputado  João  Leite  e  outros  para  ir  a  Pirapora  e  ver  os
Ministros do governo federal. Gostaria que V. Exa. os convidasse também para visitar
a  BR-381,  no  trecho entre  Belo  Horizonte e  Governador  Valadares,  cuja obra  foi
adiada inúmeras vezes. Deveria dizer ao Ministro Paulo Passos que não viesse a
Minas Gerais, como veio, fazer teatro na Cidade Administrativa, quando anunciou o
início  das  obras  da  BR-381  para  março  deste  ano.  Foi  publicado  edital,
posteriormente adiado pela 10ª ou 20ª vez sem qualquer razão plausível. Sequer se
sensibilizaram com a situação de uma estrada na qual mais morre gente no Brasil
atualmente. Refiro-me ao trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Por  que V.  Exa.  não convida esse Ministro para que possamos,  junto com ele,
iniciar  as  obras  já  tão  anunciadas  pela  mineira  Dilma  Rousseff?  V.  Exa.  deveria
convidá-lo para isso. Por que V. Exa. não convidou mais pessoas, além da Presidente
da República Dilma Rousseff, para assistir à inauguração do Mineirão, esse gigante
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da  Pampulha,  que  ficou  maravilhoso?  Hoje,  Deputado  Paulo  Guedes,  está-se
discutindo o acessório, e não o principal. Precisamos nos lembrar que o principal é o
Mineirão, que ficou maravilhoso para a disputa da Copa das Confederações e da
Copa do Mundo de 2014. Esta, sim, é uma das grandes obras do governo Anastasia,
que serve não só ao grande Cruzeiro, vitorioso do último domingo, mas também a
todo o povo de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Favor concluir,
Deputado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Já estou terminando. Quanto à obra do
Mineirão,  não  estou  defendendo  o  que houve  lá.  Estou  dizendo  que  está  sendo
discutido, na tribuna desta Casa, o acessório, a administração, que pertence a uma
empresa particular,  com o esquecimento da grande obra do governo Anastasia, o
Mineirão.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão, que, em sua
fala,  já  disse  que o  Ministro Paulo  Sérgio  afirmou que a  previsão é  para  março.
Estamos em fevereiro ainda. Deixe março chegar para só então criticar o Ministro. Ou
V. Exa. não está querendo que a obra saia? Vamos com calma.

Registro a presença, Presidente, do Prefeito de Janaúba, Yuji Yamada, que está
assumindo agora  essa cidade.  Ele  receberá  R$58.000.000,00 de investimento  do
Projeto Gorutuba,  também do governo federal,  da Codevasf.  Receberá também a
extensão da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, assim como a escola
técnica, com ordem de serviço de R$7.000.000,00, nos próximos dias. Para Janaúba,
serão mais de 100 milhões...

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.
O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Boa  tarde,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados. Começamos o ano de uma forma bastante acalorada, e
isso é importante. O parlamento é assim mesmo. Gostaria de dar boas-vindas ao
pessoal  da  Polícia  Civil,  que  também veio  a  esta Casa.  É uma alegria  para  nós
recebê-los e lutar junto a vocês, para que suas reivindicações sejam atendidas.

Gostaria de cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia, os ouvintes da
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Rádio Assembleia e os nossos colegas que estão tomando posse agora. Desejo-lhes
que  consigam  honrar  os  votos  recebidos  dos  mineiros.  Também  gostaria  de
cumprimentar o Deputado Paulo Guedes, que é o nosso novo Líder, substituindo o
Deputado Rogério  Correia,  a  quem também  cumprimento  e  parabenizo  pelo  belo
trabalho  realizado  durante  os  dois  anos  em  que  foi  Líder  da  Bancada  do  PT.
Cumprimento também, de forma especial, o Deputado Ulysses Gomes, que assume a
Liderança da Minoria. Fui Líder da Minoria até o final do ano passado. Decidimos, por
unanimidade, que o Deputado Ulysses Gomes, a partir de agora, seria o novo Líder
da Minoria.  Com certeza,  ele  fará um trabalho brilhante.  Isso  é  o que todos nós
esperamos e desejamos.

Sr. Presidente, também quero aproveitar este nosso primeiro dia de trabalho do ano
de 2013 para falar um pouco sobre a situação do Lago de Furnas na região Sul de
Minas e também sobre os lagos de hidrelétricas de maneira geral. Todos sabem que,
com a estiagem prolongada do ano passado, os lagos de hidrelétricas tiveram uma
baixa muito grande do nível, especialmente o maior lago do nosso Estado, o Lago de
Furnas.  Só  no  ano  passado,  ele  perdeu  14m  do  seu  nível,  causando  prejuízo  e
tristeza  para  toda a  região Sul  de Minas.  Só no entorno do Lago de Furnas,  34
cidades são banhadas pelas águas desse lago. A baixa no nível das águas trouxe,
além de grande preocupação, muitos prejuízos.

Na semana passada, estive na Agência Nacional de Águas - ANA -, falando sobre o
nível  do Lago de Furnas e de outros  lagos de hidrelétricas do nosso Estado.  Fui
acompanhado pelo novo Presidente da Alago, o Prefeito de Coqueiral, Sr.  Arnaldo
Figueiredo,  e também pelo Comitê Federal  de Bacia Hidrográfica do Rio  Grande,
recém-criado e do qual também sou Conselheiro; pelo Prof. Alexandre Augusto, da
Universidade Federal de Itajubá, pelo Fausto Costa, Presidente do Lago de Furnas, e
por muitos Prefeitos da região.

Fomos à ANA buscar respostas para o rebaixamento do lago. Há 15 dias, estivemos
no Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS -, falando com o seu Presidente, Dr.
Hermes Chipp. Fomos buscar resposta para saber por que o lago baixou tanto e por
que as termoelétricas demoraram tanto a entrar em operação. Também reivindicamos
a criação de uma indenização para os agentes econômicos que tiveram prejuízos
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com a baixa das águas. Felizmente, com as chuvas de dezembro, janeiro e fevereiro,
que vieram tardiamente, o lago começou a recuperar o seu nível.

Deputado Rogério, perdemos 14m no nível das águas, mas já recuperamos mais de
5m.  Com  a  continuação  das  chuvas  nos  meses  de  março  a  abril,  esperamos
recuperar pelo menos 60% a 70% do nível das águas.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Pompílio,  quero
cumprimentá-lo,  pois,  neste  período  em  que  ficamos  juntos,  eu  como  Líder  da
Bancada e V. Exa. como Líder da Minoria, da Oposição, fizemos uma dobradinha de
trabalho interessante. Hoje, V. Exa. também passa o bastão - vamos falar assim - ao
Deputado Ulysses Gomes; portanto, parabenizo-o pelo trabalho realizado.

Realmente, percebi a preocupação de V. Exa. com o nível das águas de Furnas. De
fato, essa preocupação não foi apenas de V. Exa., mas de todo o Brasil. Aliás, houve
as aves agourentas que quiseram aproveitar o momento para falar de privatizações e
defender que as contas de luz permanecessem altas. A principal ave agourenta foi o
Senador  Aécio Neves.  Ele apregoou, pelo Brasil  afora,  que as contas de luz não
poderiam ser diminuídas. Ainda aproveitou o momento para tentar alfinetar o governo
com o argumento de que as hidrelétricas não aguentariam os preços mais baixos e,
evidentemente,  fez  a  sua  propaganda da  privatização.  Ou seria  “privataria”?  É  o
mesmo que faz agora com a Petrobras, e já me referi a esse discurso.

As aves agourentas torceram para não chover, torcem contra o Brasil e implicam
até com a roupa da Presidenta Dilma. A Presidenta foi com uma roupa vermelha, mas
alguns estilistas falaram que é cor-de-rosa-choque-ping-pong, para que o PSDB não
tentasse cassar seu mandato. Os estilistas disseram que a roupa é rosa-choque-ping-
pong, e não, vermelho-PT. Então, até essa polêmica tivemos de travar no STF com o
PSDB, que implicou com a roupa da Presidenta Dilma.

Apesar disso tudo, V. Exa. abordou uma preocupação correta: o nível das águas.
Não era admissível que as águas chegassem àquele nível. Anteriormente, poderiam
ter sido usadas outras formas de eletricidade, as termelétricas, para não deixar que o
nível das águas baixasse. Essa cobrança tem de ser feita de Furnas e do próprio
governo federal.

Parabenizo  V.  Exa.  O  fato  de  V.  Exa.  ser  da  região  faz  com  que  conheça  as
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necessidades de tantos agricultores familiares e dos que vivem do turismo na região
do Sul de Minas quando tudo isso acontece. Portanto, receba a minha solidariedade.
Parabéns por mais uma vez colocar essa bandeira em boas mãos.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Pompílio. Não
poderia deixar de saudá-lo e de reconhecer a importância da sua atuação à frente da
Liderança  da  Minoria,  assim  como  a  do  Deputado  Rogério  Correia  à  frente  da
Liderança da nossa Bancada. Agradeço a ambos o empenho e o esforço e desejo
sucesso  ao  nosso  novo  Líder,  Deputado  Paulo  Guedes,  e  ao  Líder  da  Minoria,
Deputado  Ulysses  Gomes.  Tenho  certeza  de  que  são  Deputados  à  altura  do
empenho, da dedicação e da qualidade que V. Exa. e o Deputado Rogério Correia
demonstraram no primeiro biênio deste nosso mandato.

Deputado Pompílio,  solidarizo-me com V. Exa. em relação à questão dos lagos.
Realmente,  é  algo  bastante  preocupante.  Ao  nosso  lado  está  a  Deputada  Maria
Tereza Lara. Segundo os companheiros que têm uma visão um pouco prejudicada,
ela estaria trajando uma roupa vermelha ou quase vermelha. Como sempre, ela está
muito bem-trajada, e certamente ninguém pedirá o seu mandato. Tenho certeza, ou,
pelo menos, esperança de que isso não aconteça.

Foi dito algo há pouco que me deixou preocupado. Um dos Deputados que me
antecedeu disse não saber como o pessoal pagará a multa, supostamente muito alta,
que foi aplicada à empresa, que é marinheira de primeira viagem, pois gerencia o
estádio pela primeira vez. Eles tinham um parceiro que disse saber lidar com estádios
de futebol, a Luso Arenas. Esse parceiro se retirou, e ficou à frente do nosso estádio
um pessoal que não tem experiência anterior de gestão de grandes estádios, pois o
parceiro  que  teria  essa  experiência  se  retirou.  Então,  receberam  uma  multa  de
R$1.000.000,00.

Vi  aqui  a  ansiedade  de  alguém:  como  farão  para  pagar?  Não  precisam  se
preocupar,  porque  simplesmente  descontarão  R$1.000.000,00  das  parcelas  que
receberão do governo do Estado, cujo valor é de R$11.000.000,00. São 300 parcelas
mensais, ou seja, 300 meses. Não há com que se preocupar, porque, certamente,
eles  têm muito de onde tirar  o valor  dessa multa recebida pelo não cumprimento
adequado das obrigações.
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Como dito aqui antes, o pessoal está chegando agora, não sabe onde guardar as
cuecas. Afinal de contas, são marinheiros de primeira viagem, nunca administraram
estádios.  Quem  dera!  Não  é  todo  mundo  que  tem  essa  oportunidade,  Deputado
Pompílio. Temos de compreender isso. Poucos têm a oportunidade de administrar um
estádio como o Mineirão, que recebeu maciço investimento financiado pelo governo
federal. Disseram que foi obra do governo Anastasia, mas o financiamento foi feito
pelo BNDES, pelo governo federal,  a  juros baixos. E,  de lambuja, receberam 300
prestações  mensais  de  R$11.000.000,00.  Eles  podem pagar  essa multa  rindo  de
orelha a orelha.  Parabéns!  Sucesso!  O Deputado Rogério Correia está pedindo a
cobrança do recibo.

O Deputado Pompílio Canavez - É verdade. Haveremos de cobrá-lo todos os dias,
porque  esse  é  o  nosso  papel.  Além  de  propor  leis,  é  papel  dos  parlamentares
fiscalizar. É nossa obrigação. Não apenas os Deputados da Oposição, mas todos os
demais têm o dever de fazer essa cobrança.

Quero elogiar a nossa companheira Maria Tereza Lara, com o seu traje rosa-ping-
pong, como disse o Rogério.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Rosa-choque-ping-pong.
O Deputado Pompílio Canavez - Rosa-choque-ping-pong. Ela está tão bem vestida

como a Dilma fica, de vermelho. Dilma, a vermelha, está surpreendendo o mundo
todo.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  O  ano  de  2013  está  deixando  os
tucanos nervosos.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  É  um  ano  especialíssimo.  Deputados  Elismar
Prado e Rogério Correia, também devemos falar bastante sobre a água e a energia.
Foi um gesto histórico da Presidenta Dilma, do governo do PT baixar o custo da tarifa
de energia elétrica não apenas para os consumidores domésticos, mas também para
as indústrias. Aqui em Minas o valor não baixará mais porque o governo do Estado e
a  Cemig  não  entenderam  a  importância  desse  esforço  para  enfrentar  a  crise
atravessada pelo mundo inteiro e para dar uma chance para o nosso país continuar
crescendo.  O  Estado  de  Minas  Gerais  e  a  Cemig  não  estão  participando  como
deveriam desse esforço para baixar a conta de luz não apenas para os consumidores
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domésticos, mas sobretudo para as indústrias. Essa medida é importante porque traz
realmente uma possibilidade muito forte de desenvolvimento econômico.

Deputado Elismar Prado, antes de conceder aparte a V. Exa., acho que seria o caso
de perguntar aos mineiros se concordam com isso - que a Cemig e o governo do
Estado não tenham entendido a importância desse gesto, o alcance dessa medida.
Quando o consumidor receber em sua casa a próxima conta de luz, verá que ela
poderia ter baixado mais se a Cemig e o governo estadual tivessem entendido e não
politizado essa questão.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Pompílio. Como o
tempo está se esgotando, gostaria apenas de dizer que, além do que V. Exa. disse
ser  muito  importante  -  o  gesto  da  Presidenta  Dilma  reconhecendo  a  nossa  luta
histórica em Minas Gerais e incluindo os consumidores residenciais no programa de
redução -, temos agora o terceiro ciclo de revisão tarifária da Cemig, que ocorre a
cada cinco anos. Teremos uma grande audiência pública da Aneel aqui no Estado.
Desde o dia 31 de janeiro está aberta a consulta pública. Todo cidadão de Minas
Gerais pode participar.

O relator do processo da Cemig é o Sr.  Edvaldo Santana, um dos Diretores da
Aneel. Aliás, estamos com uma representação contra ele no Ministério de Minas e
Energia,  na  Aneel,  por  tráfico  de  influência,  por  já  ter  declarado  anteriormente  a
defesa que faz em relação à Cemig. Ele afirma que realmente não está agindo de
maneira  independente,  autônoma  -  como  deveria  ser  o  papel  de  um  diretor  de
agência reguladora -, e propôs um aumento de 11,23% na conta de luz. Na verdade,
esse reajuste já acontece todos os anos. Trata-se de um pedido da Cemig que ele
está  atendendo.  É  lamentável.  Por  isso  contamos  com  V.  Exa.  e  com  todos  os
parlamentares  para  a  grande  mobilização  sob  a  liderança  do  Deputado  Weliton
Prado, que foi membro efetivo da comissão e que reduziu a conta de luz, para que
realmente façamos justiça a todos os consumidores de Minas Gerais. Contamos com
a sua participação.

Solicitamos a todos que entrem no “site” da Aneel para que possam participar e
colocar  a  sua  manifestação  e  a  sua  contribuição.  Isso  é  muito  importante  para
evitarmos esse reajuste anual. Muito obrigado, Deputado Pompílio Canavez.
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O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Gostaria  de  agradecer  a  paciência  do  Sr.
Presidente e dizer que em abril teremos uma reunião no Sul de Minas com a Aneel,
com a Agência Nacional de Águas - ANA - e também com o Parlamento mineiro, para
debatermos essa questão da energia elétrica em nossa região.

Sr. Presidente, muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima
reunião.

A Presidência vai proceder à leitura de decisão proferida pela Presidência na data
de 1º/2/2013 (- Lê):

“DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do art. 115 do Regimento Interno, designa os Deputados

Durval Ângelo, Paulo Lamac, Duarte Bechir, Glaycon Franco e Rômulo Viegas para
realizar atividades previstas em requerimentos aprovados pela Comissão de Direitos
Humanos desta Casa no biênio 2011-2012. Os parlamentares indicados exercerão
essa  atribuição  até  que  sejam  designados  os  membros  efetivos  e  suplentes  da
Comissão de Direitos Humanos para o biênio 2013-2014, nos termos do inciso XIX do
art. 82 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 1º de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente.”.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno, determina

o arquivamento, por perda de objeto, do Projeto de Lei nº 3.453/2012, do Governador
do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.



418
____________________________________________________________________________

Mesa da Assembleia, 5 de fevereiro de 2013.
Hely Tarqüínio, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 4.215/2013, da Comissão
de  Desfesa  do  Consumidor.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do  Regimento
Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pela  Comissão de Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  38ª  Reunião
Ordinária, em 19/12/2012, dos Requerimentos nºs 4.032 a 4.035, 4.050, 4.093, 4.103,
4.104, 4.107, 4.109, 4.110 e 4.121/2012, da Comissão de Participação Popular; pela
Bancada  do  PDT -  indicando  o  Deputado  Carlos  Pimenta  para  Líder  da  referida
Bancada; e pelos Deputados Paulo Guedes (4) - informando sua indicação para Líder
da  Bancada  do  PT  e  indicando  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  os  Deputados
Pompílio Canavez e Rogério Correia para Vice-Líderes da referida Bancada; e pelo
Deputado Ulysses Gomes - informando sua indicação para Líder da Minoria (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a

inclusão em ordem do dia  da  Proposta  de  Emenda à Constituição nº  31/2012.  A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado
João Leite.

O Deputado João Leite  (art.  164)  -  Muito obrigado,  Deputado Hely Tarqüínio,  a
quem  quero  render  as  minhas  homenagens.  V.  Exa.  sabe  do  carinho,  do
reconhecimento,  da  admiração  que  tenho  por  V.  Exa.,  pela  sua  história  como
parlamentar e médico, como médico da população mais carente das nossas Minas
Gerais; V. Exa. sabe de minha amizade. Mas tenho também amizade pela verdade e
pelas  coisas  que  vivi.  É  inaceitável  o  que  ouvimos  aqui  nesta  tarde.  Até  posso
concordar com a ideologia da Oposição na Assembleia Legislativa em achar que o
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Estado, o governos federal, estadual e municipal dão conta de todas as coisas. Até
posso pensar diferentemente.

Eu, por exemplo, fui Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes do Estado e
vi  a  situação do quadro  de funcionários  do  Mineirão,  vi  a  cobrança do Ministério
Público para a recuperação do quadro de funcionários da Ademg. O Estado fez uma
opção  e  colocou  isso  publicamente  com  uma  licitação.  É  interessante  alguns
cobrarem  e  perguntarem  porque  não  foi  entregue  para  os  clubes.  A resposta  é:
porque não pertence a ninguém, não pode ser entregue a ninguém, tem de haver um
certame,  uma licitação.  E  foi  feita  a  licitação pública,  que foi  vencida  pela  Minas
Arena. Todos poderiam ter concorrido. Agora temos a oportunidade. Se a Minas Arena
não  fez  a  logística,  a  hotelaria  e  a  gestão  corretas...  O  governo  do Estado está
cobrando R$ 1.000.000,00 da Minas Arena.

Quem cobra o dinheiro da morte do Zé Carneiro, líder dos caminhoneiros, na BR-
040, local em que ele apontava permanentemente a necessidade de uma rampa de
escape? O governo federal veio a esta Casa e disse que não colocaria a rampa na
BR-040 porque as pessoas roubariam a brita e a areia. Quem paga a família de Zé
Carneiro? Quem paga a família das pessoas que estão morrendo na BR-040 e na
BR-381 para Governador Valadares? Quem paga as mortes  e o prejuízo no Anel
Rodoviário? Há quanto tempo aguardamos que seja feito o Rodoanel Norte? Nem
prometem mais, nem falam mais nele.

É isso que quero debater. Temos como cobrar da Minas Arena, porque faltou água,
porque faltaram coisas. Quem cobra do governo federal? Fomos à Procuradoria para
culpar o governo federal das mortes nas estradas de Minas Gerais, porque nada é
feito. Quem cobra? Quem multa? Ninguém cobra e ninguém multa.

O que mais lamento aqui na fala da Oposição é o desrespeito ao tratar  o meu
partido. Não fazemos assim. Posso fazer uma crítica ao governo federal, mas não
vou fazer crítica às pessoas. Dizer desta tribuna que meu partido está metendo a mão
no dinheiro público. Dizer que o modelo das PPP's, com a Secretária Renata Vilhena,
é meter a mão no dinheiro público é muita irresponsabilidade. Sr. Presidente, peço
que isso seja retirado dos anais da Assembleia Legislativa. É muito desrespeito.

Vêm aqui falar da lei orgânica da Polícia Civil, vêm jogar aqui para a galera, para a
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torcida.
Precisamos recompor o quadro da nossa Polícia Civil. Precisamos de uma Polícia

Civil em Minas Gerais valorizada. (- Palmas.) Ela é muito importante. Tem um papel
investigativo  fundamental.  Precisamos  da  inteligência  dessa  instituição  para  lutar
contra o crime organizado. Não podemos abrir mão da nossa Polícia Civil. Repito, é
importante recompor os quadros, bem como a lei orgânica dessa instituição. Todos os
policiais e sindicalistas que estão aqui sabem que estão sendo feitos entendimentos.
Essa lei orgânica não é uma questão fácil de se resolver. Há várias áreas ainda em
que se está em busca de entendimento.

Se temos problemas nos quadros da Polícia Civil, temos problemas seriíssimos na
Polícia Federal. O Deputado Sargento Rodrigues fez uma apresentação aqui dizendo
que o quadro da Polícia Federal é o mesmo da Polícia Civil de Minas Gerais, isso
para cuidar dos portos, dos aeroportos do Brasil inteiro. Entram drogas e armas no
Brasil pelas fronteiras, e são as Polícias Civil e Militar que têm de enfrentar aqui esse
problema. Imagine o caso do patrulheiro rodoviário federal. Há um patrulheiro para
cuidar de 700km.

Eu quero discutir é isso. Não quero discutir quem meteu a mão no dinheiro público.
É tão triste ver essa discussão aqui.

Questões de Ordem
O  Deputado  João  Leite  -  Solicito,  Sr.  Presidente,  que  sejam  retiradas  essas

afirmações  contra  o  meu  partido,  contra  o  governo  a  que  servi.  Estou  aqui
defendendo o governo a que servi. Eu estava lá e sei como são as pessoas, como é o
Governador Antonio Anastasia. Vários dos que estamos aqui servimos ao governo.
Deputado Bonifácio Mourão, Deputado Lafayette de Andrada, que foi Secretário de
Governo,  quando atacam o governo estão  nos  atacando,  pois  estivemos  lá.  Não
roubamos, não deixamos roubar. Não aceitamos isso. Espero que a nossa relação
seja outra aqui. Não adianta. Vamos resistir e não vamos aceitar essas acusações.
Desculpe-me, Sr. Presidente, ter extrapolado o tempo, mas não posso permitir, não
permitirei e nem aceitarei que meu partido, o PSDB, e o governo a que servi, reeleito
pelo povo em primeiro turno, sejam tratados dessa maneira. Lamento também essa
questão da conta de luz, ao dizerem que nosso partido não quer que a conta seja
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mais  baixa.  Quero.  Não queremos,  como fez o governo federal,  é  o  aumento  do
combustível.  Vamos ver  o  frete crescendo,  os  produtos  encarecendo.  É isso  que
devemos  discutir,  e  não  atacar  os  partidos  da  maneira  como  estão  fazendo.
Desculpe-me, mais uma vez, ter extrapolado o tempo, espero que iniciemos o ano
respeitando uns aos outros nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado João Leite que faça o requerimento para a
retirada das palavras.

O Deputado João Leite - Farei, Sr. Presidente, o requerimento solicitando a retirada
desses termos contra o meu partido e contra o governo.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, solicitei a palavra para registrar que o
Deputado João Leite fala dessa maneira, mas, quando tocamos na ferida, lembramos
alguma irregularidade cometida pelo partido dele, pelo governo dele, parece que se
assanha e fica muito nervoso. Ele é muito bom para acusar. Nos últimos anos, temos
visto o Deputado João Leite acusar o nosso partido, o Presidente Lula, a Presidenta
Dilma. Queremos discutir, sim. Não temos medo de discutir os problemas, não. Coisa
errada é para ser discutida, seja quem for que cometeu os erros. Agora, V. Exa. não
pode se recusar a discutir. Não é possível que esta Casa seja proibida de discutir, de
falar em quem mete a mão ou que faz alguma coisa errada com o dinheiro público.
Temos de discutir, sim. Se há erros na administração do Mineirão, temos de discutir.
Se há erro na não aplicação dos 12% dos recursos da saúde, temos de discutir. Tem
de ser discutido o TAG pelo qual o governo não queria aplicar os 25% na educação.
Temos de discutir tudo isso, Deputado João Leite, como as altas taxas de pedágio
cobradas em Minas Gerais, como, por exemplo, na MG-50. São muitas coisas para
serem discutidas, como o modelo do PSDB que entregou à iniciativa privada e aos
seus amigos o patrimônio público do Brasil. Tudo isso precisa ser discutido. Mas se
pretende que as coisas sujas fiquem todas debaixo do tapete. Não podemos permitir
isso.  Vocês,  que  já  controlam  a  imprensa  e  parte  do  Judiciário,  agora  querem
controlar a tribuna da Assembleia? Não vamos permitir. A tribuna da Assembleia é o
nosso instrumento, e estamos aqui postos pelo povo; todos os que estão aqui foram
votados e são representantes da população mineira. Assim, ninguém vai nos calar ou
impedir de falar as verdades que precisam ser ditas desta tribuna. Não atingi daqui a
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figura  de  qualquer  parlamentar.  Falei  das  questões  de  governo,  e  a  função  do
parlamentar é fiscalizar. Fui eleito para ser um fiscal nesta Casa e é assim que me
sinto. Fui eleito para exercer o meu mandato com liberdade - cobrar o que precisa ser
cobrado,  denunciar  o  que  precisa  ser  denunciado  -  e  para  elogiar  iniciativas  do
governo que mereçam elogios. Essa é a função do Parlamento, e é assim que vamos
nos comportar nesta Casa: trabalhando, fiscalizando, propondo novas ideias, leis e
projetos para o Estado. Não podemos correr do debate! Mas o fato é que toda vez
que falamos alguma coisa que incomoda o PSDB, você pede para que seja retirada
dos anais da Casa. Daqui a pouco a censura chega aqui, e ninguém pode falar mais
nada desta tribuna. Você fala muito da lei orgânica, que é muito importante, sim, mas
a  verdade  é  que  ela  está  demorando,  embora  a  promessa  seja  antiga  e  as
reivindicações  continuem.  Foi  assim  no  ano  passado,  e  iniciamos  este  ano
novamente com essas cobranças. E a segurança pública em Minas Gerais não vai
bem. As cidades que fazem fronteira com a Bahia, no Norte de Minas, têm três ou
quatro policiais cada. As Polícias Militar e Civil não têm viaturas, e as cidades não têm
Delegado; quando têm, não têm Detetive, Juiz, Promotor ou Defensor Público. Esta é
a verdade: o caos completo, como disse aqui, em sábias palavras, o Deputado Sávio
Souza Cruz. E se há uma coisa que não podemos perder, Deputado João Leite, é
este direito: o direito de expressar a nossa vontade, o nosso sentimento e os anseios
da população, tanto quando nos referimos às coisas corretas como quando vimos
denunciar coisas erradas. Mais um vez, tenho o prazer de convidar o Deputado a nos
acompanhar a Pirapora na quinta-feira, quando o Ministro Fernando Bezerra voltará a
Minas Gerais para anunciar novamente recursos federais para o Norte de Minas -
para os Projetos Jaíba e Gurutuba -, a ordem de serviço da barragem do Jequitaí e
recursos  do  Água  para  Todos,  para  levar  água  à  região.  Serão  mais  de
R$200.000.000,00 para a Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri  e  do Norte  de Minas,  que no orçamento  aprovado por  esta  Casa só  tem
R$13.000.000,00 ou R$14.000.000,00. Agora, só o governo federal está colocando
mais de R$200.000.000,00 na Secretaria dirigida pelo Gil  Pereira, porque a região
precisa disso. Do contrário, a Secretaria vai ficar só no papel, apenas para que se
possa dizer que existe Secretaria. Então, estamos salvando a Secretaria do Norte de
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Minas; o governo federal, ou seja, a Dilma está salvando a Secretaria que o Aécio e o
Anastasia criaram e que nunca funcionou por falta de dinheiro - quando são feitos
programas, são programas do governo federal, e são federais os recursos colocados
nesta Secretaria para que o Secretário possa ao menos andar e fazer alguma coisa.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer, reiterando que você está convidado a
nos  acompanhar  a  Pirapora,  na  quinta-feira,  quando  quase  R$1.000.000.000,00
serão anunciados para a região.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, quero, com muita satisfação, num dia
especial  em  que  iniciamos  nossos  trabalhos  no  Parlamento,  agradecer  aos
companheiros  da  nossa  bancada  a  oportunidade  da  Liderança  da  Minoria,  uma
conquista do nosso partido, o PT, nesta Casa. E quero também manifestar minha
compreensão  dessa  disputa  de  ideias,  desse  debate  importante  dentro  do
Parlamento,  mas  também  resgatar  muito  daquilo  que  o  nobre  Deputado  Paulo
Guedes,  nosso  atual  Líder,  apresentou.  É  muito  estranha  a  posição  de  alguns
Deputados que não só criticam o governo do ex-Presidente Lula e o governo da
Presidenta Dilma, mas que atacam a pessoa da Presidenta Dilma, a pessoa do ex-
Presidente Lula.  A partir  do momento que nossa ação política aqui levanta algum
problema do governo  do  Estado,  parece até  que  há uma disputa  pessoal.  E,  na
medida do possível, em todo debate que aqui travamos deixamos claras as ações e
os  avanços  do  governo  federal.  Foi  discutida  aqui,  como  ouvimos  de  vários
Deputados,  a  situação em que o  Mineirão  se  encontra,  mas  ninguém criticou  ou
apresentou a importância da obra do Mineirão para Minas, para a Copa do Mundo,
para o Brasil.  Mas é nosso papel,  é nosso dever  cobrar  que o Mineirão esteja a
contento, que ele esteja de fato preparado para atender bem a nossos cidadãos,
àqueles que querem fazer de lá um espaço de lazer para assistir ao esporte, a um
jogo  de  futebol,  mas  que  foram,  sim,  desrespeitados.  Temos  agora  de  fiscalizar,
acompanhar  para  que  tal  multa  seja  paga  e  para  que  tais  problemas  sejam
solucionados. Quando atacam e cobram do governo federal o porquê do aumento do
combustível,  ninguém  apresenta  aqui  o  que fez  o  governo  do  Estado quanto  ao
aumento do diesel, qual o impacto que isso significou no Estado de Minas Gerais, o
aumento da produção, o aumento do custo da produção, do transporte, ou seja, o
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quanto isso é impactante e oneroso para o cidadão mineiro, a diferença da cobrança
do  ICMS no  Estado  em  relação  a  outros  impostos.  Quanto  à  Cemig,  nega-se  a
comparar  que apenas os três  Estados -  o  que parece uma simples  coincidência,
embora não seja - administrados pelo PSDB não aceitaram a proposta do governo da
Presidenta  Dilma,  da nossa Presidenta,  de  reduzir  a  conta  de  energia  em Minas
Gerais. Mais uma vez, o Estado perde a oportunidade de crescer com o Brasil, de
compreender esse avanço do Brasil. Quantos investimentos está havendo do governo
federal em todo o País? E Minas Gerais é privilegiada em quantos investimentos do
governo federal? Sr. Presidente, tive oportunidade de participar, na semana passada,
do encontro da Presidenta Dilma com os Prefeitos do Brasil. A grande maioria dos
Prefeitos de Minas Gerais esteve presente. Quantos deles, ou seja, a maioria deles
saiu de lá batendo palmas, elogiando a Presidenta Dilma pela quantidade de recursos
que o governo federal está disponibilizando para os Municípios. As ações do governo
federal não passam única e exclusivamente por transferência de recurso por via do
governo  do  Estado,  mas  essencialmente  para  onde  as  coisas  acontecem,  nos
Municípios, distribuindo e avançando nos investimentos em equipamentos agrícolas.
Ontem mesmo foi aberto o edital - e todos os Municípios têm de ficar atentos -, que
permanecerá  aberto  até  o  dia  5  de  abril,  para  obras  do  PAC  2  na  área  de
infraestrutura e de saneamento da Funasa, para Municípios com menos de 50 mil
habitantes. São bilhões de investimentos do governo federal para infraestrutura em
Minas Gerais,  para asfalto,  calçamento,  para melhora da mobilidade urbana,  para
tratamento de água e esgoto em muitos lugares onde a Copasa não dá conta de
realizar tal tarefa, mas promete, cobra antecipadamente e não investe os recursos.
Então, são essas as ações do governo federal presentes na vida das pessoas que
queremos aqui comparar. E, se há problemas, é hora de nos unirmos. O governo
esteve aqui  e disse que vai  abrir  licitação em março para obras da 381,  e ainda
ouvimos a Oposição ao governo federal - a Situação aqui no governo -,  que não
consegue enxergar e não aceita os grandes avanços e o montante de recursos que o
governo federal investe em Minas Gerais, que tem contribuído diretamente no Estado.
O Deputado Rogério Correia está dizendo que o nosso Governador tem agradecido a
parceria do governo federal, os investimentos do governo federal. Então, é importante
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dizer que lá na ponta, Sr. Presidente, os nossos Prefeitos e Prefeitas agora eleitos
têm  tido  o  apoio  e  a  parceria  do  governo  federal  para  agir.  Para  encerrar,
diferentemente tive a oportunidade de acompanhar a situação neste mês, visitando
vários Prefeitos. A Polícia Militar, se não tiver o recurso do Prefeito, não tem dinheiro
para  comprar  gasolina;  a  Emater  não  funciona  se  o  Município  não  ajudar;  os
Bombeiros não funcionam se a Prefeitura não ajudar. O fato é que o governo federal
e o governo do Estado vêm cada vez mais impondo os desafios para que os Prefeitos
enfrentem a situação. Obviamente o governo federal, atento a isso, vem acolhendo as
demandas e investindo cada vez mais em seus programas.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Sr.  Presidente,  gostaria
também de parabenizar V. Exa. pela condução dos trabalhos. Vi aqui os nobres pares
tecendo algumas críticas e elogios quanto à situação do governo do Estado e do
governo federal.  Quanto à  situação do Mineirão,  bela  arena,  infelizmente  tivemos
esses contratempos da empresa, e o Governador, no dia mesmo do jogo, convocou a
imprensa  e,  no  outro  dia  pela  manhã,  reuniu-se  com  os  responsáveis  pela
administração do Mineirão cobrando as explicações. Ali foi dado prazo e determinado
que  a  empresa  seria  multada  -  e  vai  pagar  a  multa.  Mas  fico  observando,  Sr.
Presidente, que há alguns parlamentares aqui que parecem aves agoureiras. É como
urubu que fica doido para comer a carniça que está ali, não pode ver alguma coisa
que vai  em cima,  mas não dá um passo,  não move nada para ajudar.  Falam da
Presidente Dilma, mas a Presidente Dilma é Presidente do Brasil e não faz mais que
sua obrigação ao liberar  os recursos que o povo paga.  O governo Anastasia é o
governo do Estado de Minas Gerais e não faz mais do que sua obrigação ao aplicar
corretamente  os  recursos  que  os  mineiros  pagam.  Mas  fica  essa  coisa  de  um
acusando o outro. Desde a época do Lula falam que vão duplicar a BR-381, e todos
os  dias  morre  gente  ali,  todos  os  dias  vidas  são ceifadas,  e  não  há  projeto  em
Brasília,  ficando sempre para o ano que vem. Há 27 anos estamos brigando pelo
metrô aqui. O Lula foi a Uberlândia e falou que ia liberar o recurso para a conclusão
do metrô. Ele saiu, dois mandatos, e a Presidenta que está aí agora veio e falou que
ia  liberar  o  recurso  e  até  agora  só  fala.  A Prefeitura  pediu  para  passar  o  Anel
Rodoviário para a administração do Município, que ela ia tomar a frente e executar; o
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governo do Estado também pediu, mas o governo federal não cede. Enquanto isso as
pessoas estão morrendo, e ninguém move uma palha. Não adianta ficarem falando e
criticando,  queremos  ação.  No  caso  do  que  ocorreu  no  Mineirão,  a  empresa  foi
autuada, o Ministério Público está atuando, o governo do Estado vai cobrar dessa
parceria público-privada, e espero que amanhã mesmo, quarta-feira, a situação seja
outra,  porque  foi  imediata  a  ação  do  governo  cobrando  de  quem  tem  a
responsabilidade de administrar.  Mas vêm aqui falar  de conta de luz, de conta de
telefone, da BR-381, da BR-040, do Anel Rodoviário. Cadê? A Presidente é mineira,
mas não ajuda Minas Gerais.  Por quê? Porque em Minas temos um grande líder
político, com potencial de ganhar as eleições, e por causa disso o povo mineiro é
prejudicado, pois a Presidente não libera os recursos para Minas avançar. E Minas
está  avançando,  porque  quem  administra  com  dificuldade  mostra  a  sua
responsabilidade. Administrar com dinheiro é muito fácil, mas administrar com pouco
recurso é sabedoria, é ética, é transparência, e é isso que o Governador Anastasia
está fazendo. Mas chegar aqui e falar da BR-381, da BR-040, do Mineirão, do metrô...
Queremos é ação. Como falei aqui, aquele Ministro das Cidades, um bigodudo, veio
ao Palácio para dizer que ia assinar um convênio do metrô. Aí o pessoal do PT pediu
ao Governador que me retirasse porque eu ia dizer na cara dele: “Mentira! O que o
senhor veio falar aqui é mentira!”. E não deu outra. Para não ficar constrangido, o
Governador me pediu para não fazer isso. Logo, em consideração a ele, saí. Isso já
ocorreu há oito anos, e não foi feito nada. Ficam criticando a época do Fernando
Henrique,  que  não  liberava  recurso  para  o  metrô.  Liberava  pouco,  mas,  na
administração federal, ou seja, nos dois mandatos do Lula e neste, não se liberou
nada, não foi feito nada. Digo aos nossos colegas da Oposição, que pensam que a
Presidenta é do PT, que a Presidenta é do Brasil, a minha Presidenta, ou seja, a
Presidenta de todos os brasileiros. Então, não temos de ficar aqui puxando sardinha
para a latinha. Queremos é conclusão. O que há é PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha
Vida. Na verdade, casas que foram construídas estão aí caindo, soltando telhado,
sem infraestrutura, sem água, esgoto e calçamento. Então, queremos que se libere o
recurso,  que  se  executem  as  obras  e  que  fiscalizemos.  É  papel  dos  Deputados
Federais  e  Estaduais  e  dos  Senadores  fiscalizar,  propor  leis  justas  que  vão  ao
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encontro do bem comum e nos unirmos todos aqui a fim de cobrarmos o bem para o
povo.  Portanto,  Sr.  Presidente,  todos  os  Deputados  tiveram  oportunidade  de
apresentar  suas  considerações.  Como não  há  quórum  para  dar  continuação  aos
nossos trabalhos, peço-lhe que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão

da  Indicação  nº  56/2012,  uma  vez  que  permaneceu  em  ordem  do  dia  por  seis
reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 5/2/2013, as seguintes comunicações:
Do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.

Therezinha Rabelo, ocorrido em 13/1/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Celinho do Sinttrocel em que notifica o falecimento do Sr. Valzemir

José Duarte, Vereador da Câmara Municipal de Açucena, ocorrido em 4/1/2013, em
Ipatinga. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2013

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/2/2013
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 44/2013 - Projetos de Lei nºs
3.736  a  3.744/2013 -  Requerimentos  nºs  4.216  a  4.240/2013  -  Requerimento  do
Deputado Fred Costa - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão,
João  Leite  e  Bonifácio  Mourão,  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  Deputado
Elismar Prado - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antonio Lerin - Bonifácio
Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon
Franco -  Gustavo Perrella -  Hélio Gomes - Inácio Franco -  Ivair  Nogueira - Jayro
Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques  Abreu -  Paulo Guedes -
Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da
reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Adriano Assunção Moreira, Delegado Titular da 2ª Delegacia Especializada
de Investigação de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, agradecendo voto de
congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento da Comissão
de Segurança Pública, pela atuação dele e de sua equipe na Operação Sepulcro e
solicitando seja o voto estendido à equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão
das Neves.

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.802/2012,  da  Comissão  de  Meio
Ambiente.

Do  Sr.  Alexandre  Humberto  de  Carvalho,  da  Superintendência  de  Vigilância
Sanitária da Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.284/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Antônio A. Caram Filho, Diretor-Geral da Arsae-MG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.693/2012, do Deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Saúde,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.340/2012, do Deputado Marques Abreu.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 2.340/2012.)

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de
Assistência Social, informando a transferência de recursos para o Fundo Estadual de
Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr.  Bruno  Dantas,  Conselheiro  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.675/2012, da Comissão de Administração
Pública.

Do Sr. Carlos Leonardo de Araujo Delgado, Gerente da GTES/Defin/AF do BNDES,
informando a liberação de recursos financeiros em favor da Secretaria de Fazenda,
referentes ao contrato que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.417/2012, da Comissão de Participação
Popular.

Do  Sr.  Danilo  Doneda,  Diretor  do  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor do Ministério da Justiça (substituto), prestando informações relativas ao
requerimento  da  Comissão  de  Defesa do  Consumidor  encaminhado por  meio  do
Ofício nº 2.600/2012/SGM.

Do  Sr.  Dirceu  Baraviera,  Superintendente  de  Serviços  Privados  da  Anatel
(substituto), prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Defesa
do Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 2.599/2012/SGM.

Dos Srs. Adriano Arantes Bozola e Genney Randro Barros de Moura, Promotores
de  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.617/2012,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Dos Srs. Evaldo Jesus de Souza e Marcelo de Freitas dos Reis, respectivamente
Presidentes  das  Câmaras  Municipais  de  Cristiano  Otoni  e  Carmópolis  de  Minas,
informando a composição das mesas diretoras dessas Câmaras na sessão legislativa
em curso.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.346/2012,  do  Deputado  Elismar
Prado, e 2.458 e 2.563/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Noemi da Aparecida Lemes, Superintendente Nacional de Habitação Rural
da  CEF,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.922/2012,  da
Comissão de Assuntos Municipais.
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Do Sr. Julio César dos Santos Esteves, Secretário de Casa Civil em exercício (18),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.331  e  2.904/2012,  do
Deputado Carlin Moura; 3.245/2012, do Deputado Hélio Gomes; 2.829 e 3.371/2012,
da Deputada Liza Prado; 3.332/2012, da Deputada Rosângela Reis; 3.299/2012, da
Comissão de Direitos Humanos; 3.753/2012, da Comissão Especial das Enchentes;
2.685/2012, da Comissão de Meio Ambiente; 2.077/2011 e 3.054/2012, da Comissão
de Participação Popular;  3.463/2012,  da  Comissão das Pessoas  com Deficiência;
3.843/2012,  do  Comissão  de  Política  Agropecuária;  2.228/2011  e  2.948/2012,  da
Comissão de Segurança Pública; 3.137, 3.445, 3.626 e 3.628/2012, da Comissão de
Transporte.

Do  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,  Chefe  do  Detran-MG,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 3.731/2012, da Comissão de Fiscalização Financeira. (-
Anexe-se ao Requerimento nº 3.731/2012.)

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.694/2012, do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário de Defesa Pessoal (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos n° 3.739 e 3.742/2012,  da Comissão de
Segurança Pública.

CARTÃO
Do  Sr.  Moisés  Cordeiro  Santana,  1º-Secretário  da  Câmara  Municipal  de

Tupaciguara, informando a composição da mesa diretora dessa Câmara na sessão
legislativa em curso.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 44/2013

Acrescenta a alínea “h” ao inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido
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da seguinte alínea “h”:
“Art. 161 - (...)
IV - ( ...)
h - o adicional previsto em lei nas alíquotas relativas às operações internas com

bebidas alcoólicas, com cigarros, com produtos de tabacaria e com armas, destinado
ao  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de  Entorpecentes  -
Funpren.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack  (Paulo  Lamac  -  Vanderlei

Miranda - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Liza Prado) - Maria Tereza Lara -
Bosco -  Hely  Tarqüínio  -  Rogério  Correia  -  Gustavo  Valadares  -  Luzia  Ferreira  -
Gustavo Corrêa -  Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes -  João Leite - João Vítor
Xavier  -  Luiz Henrique -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado -  Lafayette de Andrada -
Ulysses Gomes  -  Carlos  Pimenta  -  Bonifácio  Mourão -  Pompílio  Canavez -  Délio
Malheiros - Rômulo Veneroso - Dalmo Ribeiro Silva - Romel Anízio - Gilberto Abramo.

Justificação: Diante do agravamento da questão das drogas no País, consideramos
necessária a inclusão de novas fontes de recursos para o seu combate. Por essa
razão, apresentamos essa proposta de emenda à Constituição visando possibilitar a
destinação dos recursos provenientes do adicional sobre a alíquota do ICMS relativo
às  operações  internas  com  bebidas  alcoólicas,  com  cigarros  e  com  produtos  de
tabacaria  para  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de
Entorpecentes - Funpren.

O Fundo Estadual  de Prevenção,  Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
Funpren - tem o objetivo de possibilitar a obtenção e a administração de recursos
financeiros destinados ao desenvolvimento de ações, visando a combater o uso de
drogas, substâncias entorpecentes e afins, especificados na legislação federal. São
beneficiários do Fundo órgãos ou entidades públicas ou privadas que atuem na área
de prevenção,  fiscalização e  repressão ao uso de entorpecentes e  que destinem
recursos para a realização de programas de prevenção do uso de entorpecentes; o
desenvolvimento, em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, de projetos
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de formação profissional para tratamento e recuperação de dependentes, bem como
para repressão e controle de uso ou tráfico de drogas, entre outros.

Por  esse motivo,  contamos com o apoio dos nobres pares para que o Funpren
possa receber maior aporte de recursos para atuar na prevenção e no combate ao
uso de drogas.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.736/2013
Acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei n° 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que

dispõe  sobre  a  prevenção  contra  incêndio  e  pânico  no  Estado  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l° - O art. 2° da Lei n° 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a

prevenção  contra  incêndio  e  pânico  no  Estado  e  dá  outras  providências,  fica
acrescido do seguinte  parágrafo 2°,  passando seu parágrafo único a  vigorar  com
parágrafo 1°:

“Art. 2° - ( ... )
Parágrafo  2°  -  Ficam  expressamente  proibidos,  em  ambientes  fechados,  a

utilização, o manuseio, a instalação, a montagem e a queima de fogos de artifício e
de sinalizadores independentemente de sua classificação, assim como a realização
de “shows” pirotécnicos no Estado.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Gustavo Perrella
Justificação: A presente proposta visa, entre outras medidas, evitar o uso de fogos

de artifícios, de sinalizadores e “shows” pirotécnicos com o objetivo de se evitarem
acidentes, incêndios, tragédias e episódios similares.

A utilização desses dispositivos tem provocado recorrentes incidentes de grandes
proporções. Como as legislações que regram tais situações têm sido descumpridas
de  forma  sistemática,  enquanto  não  tivermos  meios  de  fiscalização,  controle  e
segurança eficazes para o uso desses materiais, por medida de precaução, a opção

/
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correta é proibi-los.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio

Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.699/2013 nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.737/2013
Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a programas de recuperação de
dependentes químicos no Estado e altera o art. 2° da Lei n° 12.462, de 7 de abril de
1997,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de
Entorpecentes - Funpren - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  O  crédito  tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Operações  relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - inscrito em dívida ativa há
mais de doze meses contados da data de requerimento do sujeito passivo poderá ser
quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das multas e dos
juros  de  mora,  desde  que  o  sujeito  passivo  apoie  financeiramente  programa  de
recuperação de dependentes químicos no Estado, nos termos desta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito
em  dívida  ativa  decorrente  de  ato  praticado  com  evidência  de  dolo,  fraude  ou
simulação pelo sujeito passivo.

Art.  2º - Poderão ser beneficiados por esta lei  programa ou serviço de atenção,
tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional e redução de danos sociais
e à saúde de pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias
psicoativas,  realizado  no  âmbito  hospitalar  ou  extra-hospitalar,  por  entidade  ou
organização pública, não governamental ou privada, inclusive por meio de parceria ou
convênio, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação federal e
estadual para o seu funcionamento e cadastramento.

Art. 3º - Para fazer jus ao desconto de que trata o “caput” do art. 1º desta lei, o
sujeito  passivo,  observados  os prazos,  a  forma e  as  condições  estabelecidos  em
regulamento, deverá:
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I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;
II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do

valor  dispensado ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e  Repressão de
Entorpecentes - Funpren.

§ 1º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do “caput” importa
confissão do débito tributário.

§  2°  -  Os  valores  repassados  ao  Funpren serão destinados  exclusivamente  ao
financiamento  de  programas  específicos  de  tratamento,  recuperação  e  reinserção
social de dependentes químicos de que trata esta lei.

§ 3° - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de
que  trata  o  §  2°  poderão,  a  critério  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ser
efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

Art. 4° - Sobre o valor do desconto de que trata o “caput” do art. 1°, bem como
sobre  os  valores  repassados  nos  termos  do  §  2°  do  art.  3°,  não  serão  devidos
honorários advocatícios.

Art.  5°  -  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do
benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa
correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções
civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do
crédito tributário dispensado nos termos do “caput” do art. 1.

Art. 6° - As entidades representativas das associações de prevenção, tratamento,
reinserção social e ocupacional, redução de danos sociais e à saúde e pesquisa terão
acesso à documentação referente aos programas financiados nos termos desta lei.

Art. 7° - O “caput” do art. 2° da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V que segue:

“Art. 2° - São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas ou privadas
que atuem na área de prevenção, recuperação, fiscalização e repressão ao uso de
entorpecentes e que destinem recursos para:

(...)
V - a realização de programas de tratamento, redução de danos sociais e à saúde,

reinserção social e ocupacional de dependentes.”.
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Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack.
Justificação:  O  uso  abusivo  de  drogas,  tanto  lícitas  quanto  ilícitas,  tem  sido

preocupação  constante  de  toda  a  sociedade.  O  problema atinge  não  apenas  as
famílias dos dependentes, mas também a todos nós que sofremos com a violência
gerada pelo tráfico de drogas. A solução dessa questão está intimamente relacionada
à recuperação desse dependente, uma vez que, além de trazer benefícios óbvios no
âmbito familiar, permite a redução da demanda por drogas.

O objetivo do projeto ora apresentado é justamente proporcionar recursos para as
instituições responsáveis pelo tratamento de pacientes com esse tipo de transtorno,
ao  conceder  incentivo  fiscal  às  empresas  que  apoiarem  financeiramente  essas
instituições. Salientamos que a nossa iniciativa está em consonância com a política
nacional sobre drogas (arts. 24 e 68 da Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad - e
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas), bem como com a estadual (art. 5°, V, do Decreto
nº 44.360, de 24 de julho de 2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas e cria
o Sistema Estadual Antidrogas).

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos
tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a
arrecadação  corrente  do  imposto.  Além disso,  como já  aconteceu no passado,  a
possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral
são de difícil recebimento.

A alteração  do  art.  2°  da  Lei  nº  12.642,  de  1997,  que  cria  o  Funpren,  faz-se
necessária  para  estabelecer  como  beneficiárias  de  recursos  desse  Fundo  as
entidades  que  promovam  programas  de  tratamento  de  dependentes  químicos.
Salientamos que essa previsão constitui uma das diretrizes da Política Estadual sobre
Drogas.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para a solução
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desse grave problema que aflige toda a sociedade.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 218/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.738/2013
Acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 6.763 de 26 de dezembro de 1975, o seguinte

art. 12-B:
“Art. 12-B - Fica criado adicional de um ponto percentual nas alíquotas previstas

para as operações internas com bebidas alcoólicas, com cigarros e com produtos de
tabacaria,  inclusive  quando  estabelecidas  no  regulamento  do  imposto,  a  ser
destinado  ao  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de
Entorpecentes - Funpren -, nos termos do disposto na alínea “h” do inciso IV do art.
161 da Constituição do Estado.

§ 1° - O valor do imposto decorrente do adicional de alíquota de que trata o “caput”
não será utilizado ou considerado para efeitos do cálculo de quaisquer benefícios ou
incentivos fiscais financeiro-fiscais ou financeiros.

§ 2° - A forma e as condições de destaque, escrituração, apuração e recolhimento
do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o “caput” serão estabelecidas
em regulamento, o qual poderá prever o destaque, a escrituração, a apuração e o
recolhimento, em separado, do referido valor.

§ 3° -  A responsabilidade por  substituição tributária  prevista no art.  22 desta lei
aplica-se ao adicional de alíquota de que trata o “caput” deste artigo.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no
exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua  publicação,  observado o  disposto  na
alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack
Justificação:  O  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de
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Entorpecentes - Funpren -, tem o objetivo de possibilitar a obtenção e a administração
de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de ações, visando a combater
o  uso  de  drogas,  substâncias  entorpecentes  e  afins,  especificados  na  legislação
federal. São beneficiários do Fundo órgãos ou entidades públicas ou privadas que
atuem na área de prevenção, fiscalização e repressão ao uso de entorpecentes e que
destinem  recursos  para  a  realização  de  programas  de  prevenção  do  uso  de
entorpecentes;  o  desenvolvimento,  em  conjunto  com  os  diversos  segmentos  da
sociedade, de projetos de formação profissional para tratamento e recuperação de
dependentes, bem como para repressão e controle de uso ou tráfico de drogas; o
incentivo à formação de grupos de apoio para atendimento aos usuários de drogas e
aos  seus  familiares  e  a  confecção  de  textos  educativos  para  divulgação  junto  a
grupos  de  risco,  com  informações  sobre  prevenção  e  tratamento  de  uso  de
entorpecentes.

Tendo em vista a importância da finalidade e do crescente agravamento da questão
das drogas no País, consideramos necessária a inclusão de novas fontes de recursos
para o seu combate. Por essa razão, propomos o presente projeto, que, juntamente
com a proposta de emenda constitucional,  possibilitará a destinação dos recursos
provenientes do adicional sobre a alíquota do ICMS para o Funpren. Ressaltamos
que a proposição se encontra em conformidade com os princípios constitucionais da
anterioridade e da anterioridade nonagesimal.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para o combate
desse grave problema.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.739/2013
Dispõe  sobre  a  proibição  do  uso  de  materiais  perigosos  em  casas  noturnas  e

similares no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibido  o  uso  de  materiais  perigosos,  como os  empregados  em

“shows” pirotécnicos e outros, nas casas noturnas e similares do Estado.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, entendem-se por casas noturnas e similares
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os estabelecimentos que exploram a atividade de bar, boate, danceteria, clube, teatro,
casa de “shows” ou espetáculos e congêneres.

Art. 2º - Os estabelecimentos mencionados no art. 1º desta lei deverão:
I - garantir a integridade física e moral dos consumidores;
II - disponibilizar laudo de vistoria, bem como informação sobre a capacidade total

do ambiente, na entrada do estabelecimento, em local visível ao público;
III  -  contratar  bombeiros  civis,  em  quantidade  compatível  com  o  número  de

frequentadores;
IV - não usar comandas para a venda de bebidas e alimentos, de forma a facilitar a

evacuação do local em caso de incidentes, na hipótese de público superior a 250
pessoas;

V - divulgar internamente, por meio de cartazes, plano de emergência, que deverá
ser apresentado e aprovado pela Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Art. 3º- A fiscalização dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
art. 1º e a autuação dos infratores caberão à Seds.

Art.  4º  -  Os valores das multas serão expressos em moeda corrente nacional e
serão proporcionais ao porte do estabelecimento e cobrados em dobro em caso de
reincidência

I  -  casas  noturnas  e  similares  com  capacidade  para  até  trezentas  pessoas:
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

II  -  casas noturnas e similares  com capacidade de trezentas e um a oitocentas
pessoas: R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

III  -  casas noturnas e similares  com capacidade de oitocentas e uma pessoas:
R$6.000,00 (seis mil reais).

Parágrafo  único  -  A multa  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  será  atualizada
anualmente  pela  variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA -,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, acumulada no
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro
índice criado pela legislação federal que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art.  5º - O estabelecimento autuado terá direito a ampla defesa, que deverá ser
apresentada no prazo de trinta dias, a partir do recebimento do auto de infração.
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Art.  6º  -  No caso de decisão condenatória,  o autuado terá direito  a recorrer  da
decisão no prazo de trinta dias contados a partir da ciência da condenação, conforme
regulamentação específica.

Art.  7º  -  Os  recursos  interpostos  das  decisões  não  definitivas  terão  efeito
suspensivo  relativo  ao  pagamento  da  penalidade,  sem  prejuízo  da  realização  de
novas autuações por reincidência ou continuidade de dano.

Art.  8º  -  Fica  garantido  ao  autuado  o  direito  a  ampla  defesa,  em  processo
administrativo, na forma do decreto que regulamentar a matéria.

Art.  9º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art.10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa resguardar a integridade

física e moral das pessoas que frequentam casas noturnas e similares, bem como
garantir maior fiscalização desses estabelecimentos.

A tragédia ocorrida na boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 27/1/2013, abalou o
Brasil e alertou as autoridades ao deixar milhares de mortos, sendo que dezenas de
pessoas ainda estão internadas.

A medida é uma resposta à tragédia, uma tentativa de mudar a situação atual dos
estabelecimentos  que  não  seguem  as  determinações  de  segurança,  mediante  o
estabelecimento de parâmetros mínimos para o funcionamento de boates e casas de
“show” e a proibição do uso de materiais perigosos.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres colegas  na aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Alencar
da Silveira Jr. e Tiago Ulisses. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.696/2013, nos termos
do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.740/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis do Estado de afixar

cartazes informando a diferença entre os preços da gasolina e do álcool (etanol).
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os proprietários de postos de combustíveis obrigados a afixar nesses

estabelecimentos cartaz informando aos consumidores a diferença entre os preços da
gasolina e do álcool (etanol).

Parágrafo  único  -  A informação  de que  trata  o  “caput”  deste  artigo  refere-se  à
diferença percentual  entre o valor  do litro  da gasolina e o valor  do litro  do álcool
(etanol).

Art. 2º - Compete ao Procon-MG implantar e gerenciar as medidas previstas nesta
lei e criar mecanismos necessários à sua implementação.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Ana Maria Resende
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo possibilitar ao consumidor o

direito de escolher entre o álcool  (etanol)  e a gasolina, analisando a diferença de
preço entre um e outro.

Somente desta forma é que se pode garantir o direito do consumidor de entender
se naquele momento é melhor abastecer com álcool (etanol) ou com gasolina.

O projeto é de extrema relevância, uma vez que está de acordo com o Código de
Defesa  do  Consumidor  e,  portanto  merece  prosperar,  colaborando  com  os
consumidores do Estado de Minas Gerais.

Cálculos feitos pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - Cepea
-,  da  USP,  uma  das  maiores  referências  do  País  em  relação  ao  álcool  (etanol),
demonstram que o motorista não deve abastecer o veículo flexfuel com álcool (etanol)
se o preço do litro superar 70% do valor da gasolina. Tal percentual reflete o menor
rendimento  do  álcool  (etanol),  que  faz  o  veículo  rodar  menos  quilômetros  que a
gasolina com um mesmo volume de combustível.

A conta, simples de ser realizada, estabelece a divisão do preço do álcool (etanol)
pelo preço da gasolina. Se o valor da conta for inferior a 0,7000, o abastecimento com
álcool (etanol) é mais vantajoso, caso contrário deve-se abastecer com gasolina.
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Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.741/2013
Dispõe  sobre  a  isenção  de  pagamento  das  tarifas  de  pedágio  pelos  usuários

residentes  ou  trabalhadores  dos  Municípios  em  que  se  encontram  as  praças  de
cobrança de pedágio no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam isentos do pagamento das tarifas de pedágio os usuários residentes

ou trabalhadores dos Municípios em que se encontram as praças de cobrança de
pedágio no Estado.

Art.  2º  -  Para  usufruir  da  isenção  da  tarifa  na  praça  de  cobrança  de  pedágio
localizada no Município em que reside ou trabalha, o usuário deverá ter seu veículo
credenciado pelo poder concedente ou pelo concessionário responsável pela via.

Parágrafo único - As normas para o credenciamento a que se refere o “caput” deste
artigo e sua aplicação serão fixadas pelo órgão competente da administração pública
estadual.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  isentar  do  pagamento  das  tarifas  de

pedágio  os  usuários  residentes  ou  trabalhadores  dos  Municípios  em  que  se
encontram as praças de cobrança de pedágio no Estado de Minas Gerais.

Entendemos ser absurda a imposição de tal cobrança a moradores de zona rural, a
moradores de tais Municípios e a trabalhadores que para lá se dirigem diariamente,
ficando obrigados  a passar  várias  vezes  pela  praça de pedágio,  sendo onerados
sobremaneira  com a  possível  cobrança,  o  que tornará  impossível  a  moradores  e
trabalhadores continuar desenvolvendo suas atividades diárias.

Sendo  assim,  consideramos  justa  a  isenção,  desde  que  devidamente
regulamentada pelo poder público estadual e para tanto contamos com o apoio de
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nossos nobres pares.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 849/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.742/2013
Dispõe sobre o serviço Disque Idoso no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado manterá serviço de atendimento telefônico Disque Idoso, gratuito

e ininterrupto, atendendo às seguintes finalidades:
I  -  prestar  informações  ao  idoso  ou  a  seu  cuidador  sobre  a  existência  e  o

funcionamento dos principais serviços sociais disponíveis na sede de seu Município
ou no polo regional a que ele pertença;

II - orientar os idosos sobre seus direitos e deveres;
III  -  receber  denúncias  da  população  referentes  ao  idoso  desaparecido,

abandonado, desmemoriado, em perigo de vida, em situação de violência física ou
psicológica, ou em outra situação que mereça ser denunciada.

Art.  2º -  O recebimento de denúncias será efetuado sem qualquer identificação,
com sigilo absoluto, mediante um número de protocolo, preservando-se integralmente
os dados do denunciante.

Art.  3º  -  O  Estado  poderá  celebrar  convênios  com  os  municípios,  visando  à
instituição de uma política  conjunta  de  apuração das  denúncias  formuladas  e  ao
encaminhamento destas aos órgãos fiscalizadores competentes.

Art.  4º  -  O  Estado  divulgará  um  número  de  telefone  para  contato  direto  da
população.

Art. 5º - O serviço de que trata esta lei será instituído no prazo seis meses, contado
da data de publicação desta lei.

Art.  6º - O custeio do serviço previsto nesta lei  será feito por meio de dotações
orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  do  Estado,  e  de  recursos
oriundos de convênios e acordos celebrados com entidades públicas e particulares.

Art.  7° -  O Estado promoverá ampla divulgação das medidas contidas nesta lei,
afixando nos prédios públicos e nos veículos de transporte coletivo, em local visível,
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cartaz contendo o número do serviço do Disque Idoso.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: A implantação do Disque Idoso tem por objetivo prestar informações ao

idoso ou a seu cuidador sobre a existência e o funcionamento dos principais serviços
sociais a seu dispor na sede de seu Município; orientar sobre direitos e deveres e
receber denúncias da população referentes a idosos desaparecidos, abandonados,
desmemoriados, em perigo, em situação de violência física ou psicológica.

Apesar dos esforços em privilegiar os idosos por todo o país, existem muitos que,
por ignorância ou desinformação, sofrem com a solidão, doenças, abandono, maus
tratos e até violência explícita. Daí a necessidade da instalação do Disque Idoso, que
servirá para facilitar a inserção desses idosos nos serviços sociais existentes.

De  acordo  com  o  projeto  de  lei,  o  recebimento  de  denúncias  será  feito  sem
qualquer  identificação  do  denunciando.  As  despesas  com  a  execução  do  Disque
Idoso correrão por  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementares  se
necessário.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste
projeto, que julgamos importante para os idosos em nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.743/2013
Dá a denominação de Rodovia Luiza Garcia de Carvalho ao trecho da Rodovia MG-

176 que liga o Município de Luz ao de Lagoa da Prata.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Luiza Garcia de Carvalho o trecho da Rodovia

MG-176 que liga o Município de Luz ao de Lagoa da Prata.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Fabiano Tolentino
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a denominação de
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Rodovia Luiza Garcia de Carvalho ao trecho da Rodovia MG-176 que liga o Município
de Luz ao de Lagoa da Prata, passando pelo Distrito de Esteios.

Considerada a maior diplomata de que Luz tem notícia,  matriarca de numerosa
família,  Luiza Garcia de Carvalho era fazendeira no Município de Luz,  no Centro-
Oeste de Minas Gerais. Casada com o produtor de leite Luiz Gonzaga de Carvalho,
com quem teve 11 filhos,  28 netos e 27 bisnetos, mantinha influência também na
Igreja e Política local e estadual.

Dona Luiza  Garcia,  como era  carinhosamente  conhecida  na  cidade,  ficou  viúva
ainda cedo, tendo de levar à frente os negócios e atividades rurais, antes feitos em
comunhão com o marido. Sem se deixar abater por isso, ela levantava sempre de
madrugada para acompanhar a ordenha do leite, além da administração da casa e do
escritório da fazenda.

Considerada de influência decisiva na política luzense e regional, apesar de não ter
ocupado cargo eletivo ao longo da vida,  Luiza era amiga de Dona Risoleta e Dr.
Tancredo Neves,  liderando suas campanhas políticas entre fazendeiros e pessoas
populares do Município e também de cidades e distritos  próximos,  como Córrego
Danta, Baú, Cipó, Limoeiro e Esteios.

Luiza recebia, na sede da Fazenda Cipó, cravada no coração do Pé da Serra do
Urubu, Bispos, sacerdotes, Deputados e variados políticos, entre eles, Dr. Tancredo
Neves, que em estima visitava a família Garcia de Carvalho. Vale ressaltar que entre
o final dos anos 1960 e meados dos anos 1980, os tempos políticos não eram fáceis.
Ela  participou  ativamente  do  período  de  redemocratização  do  Brasil,  apoiando  a
candidatura de Tancredo Neves ao Governo do Estado, inclusive recebendo-o para
importante comício regional, o que mudou os rumos da história democrática em Luz e
região.

Seu irmão Euclydes Garcia de Lima, conhecido por Dr. Garcia, era figura eminente
da histórica São João del-Rei. O jovem médico era responsável pela saúde do nobre
Dr. Tancredo e de toda a família Neves. Também os filhos de Dr. Garcia, os médicos
Dr. Euclides e Dr. Diomedes, seguiram cuidando da família Neves, compromisso que
selou amizade fraternal entre as famílias Garcia e Neves. Também consta do rol de
sobrinhos de Luiza Garcia o Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
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Dr.  Rogério  Medeiros  Garcia  de Lima,  e a apresentadora de  TV Adriana Spinelli,
ambos de São João del-Rei  .  Nota-se a extrema habilidade tanto de Dr. Eyclides
como de Dona Luiza Garcia em manter laços duradouros, tanto os familiares, como
os de amizade e políticos.

A influência  e  diplomacia  de  Luiza  sempre  lhe  renderam  status  de  líder.  Foi
convidada,  por  algumas  vezes,  a  se  encontrar  com  o  presidente  Juscelino
Kubitschek, na década de 1970, tendo a oportunidade de aproximar laços de ajuda
para o Município de Luz, que precisava de desenvolvimento. Os sobrinhos de São
João del-Rei, Euclides e Diomedes, eram confidentes de JK.

Além  de  sua  veia  política  e  diplomática,  Luiza  também  era  responsável  por
importantes articulações com a Igreja, instituição em que atuou ativamente como forte
religiosa. Era comadre dos dois primeiros e grandes Bispos da Diocese de Luz, Dom
Manoel e Dom Belchior. De suas fazendas provinham mantimentos para ajudar nas
despesas do seminário e das igrejas de Luz. Por isso, talvez, ela tenha sido aclamada
“madrinha” de Padres da Diocese. Patrocinou a formação de vários deles.

Atuante  na  comunidade,  ajudou  na  formação  do  Hospital  Municipal,  sempre
preocupada em dar auxílio aos mais pobres. Sua casa estava aberta a todos que dela
precisassem, fossem para contar problemas simples, complexos ou até amorosos.
Luiza direcionava as pessoas carentes para escolas, creches e abrigos, além de levar
consciência política e de cidadania às pessoas.

Em outro episódio da vida política de Luz, Luiza interveio junto ao sobrinho Ronaldo
Costa Couto para conseguir a canalização do córrego Açudinho, que corta a cidade.
Costa Couto sempre ouviu os pedidos, ajudando nas obras para melhorar a qualidade
de vida do povo de Luz. Ele exerceu cargos importantes na política brasileira, como o
de Secretário de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, no Governo Faria Lima,
e de Minas Gerais,  no Governo Tancredo Neves. Ronaldo também foi Ministro do
Interior no Governo José Sarney, função acumulada com a de Governador do Distrito
Federal. Exerceu, ainda, o cargo de Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República, cargo exercido simultaneamente com o de Ministro do Trabalho.

Citada no livro “Vida de Nossas Vidas” (autoria de Cândida Corrêa Côrtes Carvalho
e Eduardo Carvalho Brandão) das páginas 92 à 103, a história de Luiza Garcia de
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Carvalho  é  contada,  por  ser  exemplo  para  a  comunidade.  “Um  caso  curioso  de
homonímia, Luiz e Luiza nasceram ambos em 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga.
Ele, em 1902; ela, em 1909”. Em outros trechos, a ser transcritos a seguir, nota-se a
importância do casal para a sociedade de Luz. “Ele, fazendeiro, trabalhador, homem
de palavra,  soube transmitir  essas  qualidades  aos  onze filhos.  Gostava muito  de
caçar e, como bom caçador,  sempre era herói.  Ela, gente fina, educada, bonita e
elegante. Vivia para a família, para a comunidade e para a igreja. Pessoa inteligente,
amante da boa leitura”.

Ainda hoje, quase 14 anos após sua morte, o túmulo de Dona Luiza é visitado por
pessoas que oram por sua intercessão.

Uma mulher  à  frente  de  seu tempo,  Dona  Luiza,  como é  conhecida,  trabalhou
efetivamente na pacificação sociopolítica.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.744/2013
Proíbe  a  utilização  de artefatos  pirotécnicos  e  inflamáveis  em estabelecimentos

fechados  de  uso  coletivo  tais  como  cinemas,  teatros,  casas  de  “shows”  e  de
espetáculos em geral no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida  a  utilização  de  artefatos  pirotécnicos  e  inflamáveis  em

estabelecimentos  fechados  de  uso  coletivo  tais  como cinemas,  teatros,  casas de
“shows” e de espetáculos em geral no Estado.

Art.  2º  -  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de  afixação  de  avisos  contendo
informações  sobre  as  saídas  de  emergência  e  mapa  para  sua  localização  nas
dependências dos estabelecimentos de que trata o art. 1º, em local estratégico, que
facilite a visualização pelos frequentadores.

Art.  3º  -  A inobservância  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às  seguintes
sanções:

I - multa;
II - suspensão do evento;



449
____________________________________________________________________________

III - interdição do local.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2013.
Tadeu Martins Leite
Justificação:  Esta  proposição tem por  objetivo  proibir  no  Estado a  utilização de

artefatos  pirotécnicos  e  inflamáveis  em  estabelecimentos  fechados  tais  como
cinemas, teatros, casas de “shows” e de espetáculos em geral e criar condições para
a clara visualização pelos frequentadores das saídas de emergência

O Brasil foi cenário de uma das piores fatalidades em território nacional e também
mundial, quando da realização de “show” em uma casa noturna denominada Kiss,
situada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cerca de trezentos jovens morreram
devido  ao  incêndio  ocorrido  no  local,  supostamente  provocado  pelo  uso  de  um
artefato pirotécnico conhecido como Sputnik.

Seja por falta de informação, seja pela inobservância das normas em vigor, seja por
possível falha dos órgãos competentes para a fiscalização, não há como restituir a
vida das pessoas que ali estavam nem como trazer conforto aos familiares e amigos
dos vitimados. Diante disso, é nosso dever evitar que outras tragédias como essa
aconteçam novamente.

Assim, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta proposição.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio

Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.699/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 4.216/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais da Casa do artigo “Sérgio Miranda, Suave Guerreiro”, de autoria da jornalista
Tereza Cruvinel, publicado na revista "Retrato do Brasil", nº 66, de janeiro de 2013. (-
À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.217/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra.  Tereza Cruvinel  pela autoria  do artigo "Sérgio
Miranda, Suave Guerreiro", publicado na revista "Retrato do Brasil", nº 66, de janeiro
de 2013.
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Nº 4.218/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a revista “Retrato do Brasil”  pela publicação do artigo
"Sérgio  Miranda,  Suave  Guerreiro",  na  edição  nº  66,  de  janeiro  de  2013.  (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.219/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Conceição das Pedras pelo transcurso
do 50º aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.220/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Associação Cultural e Produções Artísticas Band Aid
pela conquista do Prêmio Economia Criativa, na categoria Modelos de Gestão, com a
iniciativa Incubadora Cultural do Vale da Eletrônica. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.221/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Cordislândia pelo transcurso do 50º
aniversário desse Município.

Nº 4.222/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Turvolândia pelo transcurso do 51º
aniversário desse Município.

Nº 4.223/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Senador José Bento pelo transcurso
do 50º aniversário desse Município.

Nº 4.224/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Piranguinho pelo transcurso do 50º
aniversário desse Município.

Nº 4.225/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com a  comunidade  de  Piranguçu  pelo  transcurso  do  50º
aniversário desse Município.

Nº 4.226/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itajubá  pelo  transcurso  do  194º
aniversário desse Município.

Nº 4.227/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelo transcurso do 264º
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aniversário desse Município.
Nº 4.228/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itapeva  pelo  transcurso  do  50º
aniversário desse Município.

Nº 4.229/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ingaí  pelo  transcurso  do  50º
aniversário desse Município.

Nº 4.230/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Inconfidentes pelo transcurso do 50º
aniversário desse Município.

Nº 4.231/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Albertina  pelo  transcurso  do  50º
aniversário desse Município.

Nº 4.232/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Marmelópolis pelo transcurso do 50º
aniversário desse Município.

Nº 4.233/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Consolação pelo transcurso do 50º
aniversário desse Município.

Nº 4.234/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Monte Sião pelo transcurso do 164º
aniversário desse Município.

Nº 4.235/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de  congratulações com a  comunidade de São Sebastião  da Bela  Vista pelo
transcurso do 50º aniversário desse Município.

Nº 4.236/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Caldas  pelo  transcurso  do  200º
aniversário desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.237/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Marcelo Matte, diretor da Rede Globo Minas, pelos 30 anos
do telejornal MGTV. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº 4.238/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado,
pela inauguração das obras de reforma e modernização do Mineirão. (- À Comissão
de Esporte.)

Nº 4.239/2013, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  informações  sobre  a
fiscalização da segurança em estabelecimentos abertos ao público, especialmente: 1
- se o número de agentes é suficiente para fiscalizar a segurança e se há e quais são
os projetos e metas em andamento visando ao aumento desse quantitativo;  2 - o
número de vistorias e inspeções e de autos de infração ou de interdição lavrados em
decorrência dessas ações nos últimos 12 meses; 3 - o total dos valores das multas
aplicadas  nos  últimos  12  meses;  4  -  as  medidas  que  vêm  sendo adotadas  para
intensificar  a  fiscalização,  especialmente  dos  alvarás  dos  estabelecimentos.  (-  À
Mesa da Assembleia.)

Nº 4.240/2013, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja encaminhado
à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que seja dada especial atenção
à  investigação  e  ao  combate  aos  recorrentes  assaltos  a  propriedades  rurais  nos
Municípios de Três Pontas, Boa Esperança, Campos Gerais e Santana da Vargem. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

Do Deputado Fred Costa em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da
Frente Parlamentar de Combate às Doenças Raras e Genéticas.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

telespectadores que acompanham a nossa TV Assembleia por toda Minas Gerais, é
com alegria que subo a esta tribuna na 3ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura.
Aproveito  a  ocasião  para  cumprimentar  principalmente  os  novos  Deputados  que
assumem o mandato: Deputados Juarez Távora, Rômulo Veneroso, Mário Henrique
Caixa,  Leonídio  Bouças  e  Cabo  Júlio,  extensivo  também  aos  companheiros  e
companheiras desta Assembleia.

Gostaria  de  iniciar  o  meu  pronunciamento  trazendo  algumas  reflexões  sobre  a
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importância deste ano de 2013 para Minas e para o Brasil. Do ponto de vista do País,
temos  um desafio  muito  importante:  continuar  e  avançar  no  quadro  econômico e
social de intensificação do crescimento econômico, de controle da inflação, mantendo
alto  o  nível  de  emprego  e  de  renda.  Pesquisas  e  levantamentos  recentes
demonstraram que o Brasil está no rumo certo com a menor taxa de desemprego. A
renda  média  está  subindo,  portanto,  é  necessário  um  esforço  para  que  esses
indicadores se mantenham em um quadro de melhorias, principalmente no nível do
crescimento econômico e, vinculado a isso, de distribuição de renda e erradicação da
miséria - talvez seja o objetivo mais nobre e mais importante a ser perseguido no
curto prazo.

A Presidenta Dilma colocou o desafio da erradicação da pobreza extrema até o ano
de  2014.  Pelo  último  levantamento  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social,  há,
ainda, aproximadamente 600 mil famílias nessa situação no País inteiro. A intenção
da  Presidenta  é,  até  o  final  de  2013,  e  não  em  2014,  antecipar  essa  meta  de
erradicação da pobreza.

Por que 2013 é muito importante na reafirmação desse rumo? Esse rumo, essa
conquista  para  o  País  não  depende  simplesmente  ou  tão  somente  do  governo
federal. É muito importante uma convergência federativa entre Estados, Municípios e
o governo federal, principalmente em um ano em que não haverá eleição. Aliás, o
calendário de nosso país prejudica muito o andamento administrativo. Por isso que
em 2013, ano em que novas gestoras e novos gestores municipais assumem e em
que não haverá eleições, sinto que o terreno será muito propício para iniciativas que
consolidem  essa  rota  de  crescimento  com  distribuição  de  renda,  erradicação  da
miséria e aumento dos níveis de emprego. Para isso há uma agenda a ser cumprida
pelo País e, obviamente, em se tratando de uma Assembleia Legislativa, com ênfase
no papel de Minas nessa agenda.

Em  primeiro  lugar  está  a  questão  da  infraestrutura  e  da  mobilidade  urbana.
Sabemos que os investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento
básico são muito importantes para a elevação do nível de crescimento econômico e
de emprego, com repercussão direta na economia e também na vida das pessoas. É
muito importante a efetivação de obras estruturantes. Existe em Minas Gerais, há um



454
____________________________________________________________________________

bom tempo, um cronograma de obras que precisa ser cumprido em nossas BRs, no
metrô e no anel rodoviário. Precisamos somar esforços e não simplesmente fazermos
disputa  político-partidária  ou  eleitoral  em  torno  dessas  obras,  porque  elas  são
fundamentais para a vida das pessoas e também para o desenvolvimento econômico
do Estado.

Há  também  investimentos  federais  com  contrapartida  estadual  na  questão  dos
nossos aeroportos. É muito importante que esse plano de melhoria, reforma e até
construção de novos aeroportos em Minas Gerais, estimulando a aviação regional,
seja também efetivado.

Do ponto de vista do Estado, esta Casa, com muita prudência e contando com a
Oposição,  permitiu  que  o  Estado  tenha  um  volume  de  até  R$9.400.000.000,00
também  para  investimentos  nas  áreas  de  infraestrutura,  logística  e  saneamento,
particularmente para o programa Caminhos de Minas, que trata de asfaltamento de
rodovias importantes para o desenvolvimento regional. É importante efetivarmos os
investimentos  federais  nas  obras  em  nossas  BRs  e  aeroportos,  bem  como  o
programa Caminhos de Minas no Estado. Na área de saneamento básico, são muito
importantes  investimentos  que  visem  à  universalização  do  acesso  à  água,
principalmente no semiárido mineiro.

Aproveitando a presença do Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo, queria
expor  uma  questão:  hoje  sinto-me  eticamente  impedido  de  votar  um  projeto  de
criação de cargos para a Arsae, agência de regulação de saneamento, enquanto não
houver nesta Casa uma explicitação clara e objetiva por parte do governo estadual do
seu  planejamento  integrado  para  atingir  a  universalização  do  acesso  à  água  no
semiárido.

Temos, hoje, uma pulverização de ações da Copanor, da Sedru, da Secretaria dos
Vales.  A  Copanor,  ao  arrepio  da  lei  que  esta  Assembleia  votou,  num  critério
inaceitável, reduziu sua área de atuação para Distritos e comunidades com mais de
200 habitantes.

Então,  na  tramitação  desse  projeto  da  agência  reguladora  do  saneamento,
queremos saber sobre a estratégia de universalização do governo, que contará com o
nosso total apoio. É importante fiscalizar o que está sendo feito e é preciso efetivar
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uma política de saneamento.
É importante também, nessa convergência federativa, o Minha Casa Minha Vida; as

obras  de  habitação  são  importantes.  É  fundamental  que  os  Municípios  sejam
proativos,  que apresentem projetos  nessa linha.  É um programa social,  mas com
repercussão econômica. Temos, também, duas metas que considero absolutamente
fundamentais e que estão inclusive previstas em lei. Uma delas é a erradicação dos
lixões até 2014, com a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis.
É importante que o governo federal e os Municípios assumam essa bandeira, não
apenas por uma questão legal, pois é um absurdo que cidades, por exemplo, do porte
de Januária, ainda tenham lixões a céu aberto. Aliás, a cidade de Januária, que tem
um novo Prefeito,  o Manoel Jorge, foi  incluída no PPAG para tratar a questão do
resíduo sólido. Há mais de 300 Municípios com lixões. Assim, essa é uma bandeira e
uma questão importante.

Há também, até 2016, a meta de universalização do ensino infantil de até 3 anos na
creche e de 4 a 6 anos na pré-escola.  É importante que,  com o governo federal
principalmente,  mas  contando  também  com  a  parceria  do  Estado,  os  Municípios
assumam essa questão.  Está comprovado que, se a criança entrar mais cedo na
escola, terá um resultado muito mais favorável posteriormente, além de liberar a mãe
para o mundo do trabalho. Essa é uma temática que a Assembleia também deve
assumir.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é muito importante que, no âmbito da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, tenhamos uma situação de absoluta estabilidade
ambiental  e  econômica.  Quero  referir-me  ao  conflito  entre  atividade  minerária  e
preservação ambiental.  Já discuti  esse assunto com o Presidente da Assembleia,
Deputado Dinis Pinheiro, até porque sou autor de um projeto de diretrizes do Sinclinal
da Moeda, de uso e preservação ambiental daqui até as proximidades de Congonhas,
abrangendo principalmente a chamada Área de Proteção Ambiental Sul - APA Sul.
Precisamos  de  uma  regulamentação  mais  definitiva.  Não  podemos  deixar  esse
conflito minerário e ambiental à mercê do jogo de pressões. É preciso bom-senso; é
necessário  encontrarmos  o  caminho  adequado para  que  consigamos  também  na
Região Metropolitana preservar o meio ambiente,  estimular o turismo, garantir  um
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microclima  melhor  e,  obviamente,  proteger  as  águas  que  abastecem  milhões  de
pessoas nessa região.

Quero  acelerar  a  tramitação  desse  projeto,  que,  obviamente,  tem  sintonia  com
todos os segmentos envolvidos: ambientais, econômicos e residenciais.

A Assembleia  Legislativa  tem  um  calendário  importante  para  seu  planejamento
estratégico, neste semestre, sobre a mobilidade urbana, para que os Municípios se
adéquem aos  planos municipais  de  mobilidade urbana.  Daremos  continuidade ao
trabalho de enfrentamento e combate às drogas, que será objeto de uma comissão
permanente nesta Casa. Cobraremos o cumprimento das 153 emendas populares
aprovadas ao Plano Plurianual.

Já  acertamos  com  o  Presidente  da  Assembleia  a  realização  de  um  seminário
internacional sobre boas práticas de participação popular no Legislativo, por ocasião
dos  10 anos  da Comissão de Participação Popular,  que se completam este  ano.
Portanto,  é o momento de refletir  sobre o que fizemos e,  principalmente,  projetar
avanços  mais  duradouros  e  inovadores,  tendo  como  referência  experiências
nacionais e internacionais.

Também  temos  de  discutir  as  PPPs.  Como comentei  com  o  Deputado  Adelmo
Carneiro Leão, acompanhei atentamente o debate sobre o Mineirão, onde também fui
penalizado com a falta de água no domingo. Mas o que temos de fazer é estudar o
contrato de gestão e acompanhar o cumprimento de suas cláusulas, como fizemos
com  o  contrato  da  MG-050,  quando  constatamos  que  muitas  das  previsões
contratuais não estavam sendo cumpridas. Daqui a pouco a estreia do Mineirão fica
no esquecimento, mas temos de lembrar que o contrato é de 25 anos. Problemas
como a falta de água e o atraso na abertura do estacionamento têm de ser resolvidos,
sim - é um absurdo que tenham acontecido -,  mas isso é café-pequeno para um
contrato  de  25  anos  que  remunera  muito  o  consórcio.  Então,  como  o  sistema
penitenciário privado, a MG-050 e outras PPPs que vierem a se constituir a partir da
lei estadual, essa é uma temática que tem de ser discutida.

Portanto, Sr. Presidente, este é um ano de muito trabalho em Minas, no País e nos
Municípios.  Com  os  colegas  Deputados  e  Deputadas,  após  a  distribuição  das
Comissões,  vou  trabalhar,  também  desta  tribuna,  para  traduzir  cada  um  desses
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assuntos em iniciativas objetivas, como projetos de lei e emendas ao orçamento, e
cobrar responsabilidade dos poderes estadual ou federal.  E começamos com uma
agenda muito extensa e já propositiva, contando mais uma vez com todo o aparato
desta Casa, o apoio da Mesa e das lideranças partidárias, para que a Assembleia de
Minas Gerais possa efetivamente dar a sua contribuição. Tenho certeza de que o PT,
que tem novo Líder - o Deputado Paulo Guedes -, fará a sua parte como oposição no
Estado  e  como  base  do  governo  federal,  mas  principalmente  com  Deputados  e
Deputadas representativos de toda Minas Gerais. Essa é a nossa obrigação em 2013
e até o fim desta legislatura. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O  Deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, pessoas que acompanham das galerias a reunião
desta tarde, iniciamos este ano com muitas preocupações em nosso país. Ouvimos
agora um apanhado feito pelo Deputado André Quintão, que trata de uma questão
importante para o Brasil e para Minas Gerais: a ausência total de infraestrutura para
que o País possa efetivamente experimentar um crescimento.

E vemos, Sr. Presidente, infelizmente, alguns equívocos que estamos vivendo no
País  neste  momento.  Talvez  a  grande  preocupação  dos  brasileiros,  conforme
conversa com algumas pessoas, seja em relação a nossa maior empresa, que é a
Petrobras. Hoje,  por  exemplo,  as  notícias  divulgadas em relação à Petrobras são
impressionantes. Ontem, aqui, ouvimos muita discussão a respeito do Mineirão, mas
para  nós  é  impensável  que,  neste  momento  pelo  qual  passa  a  Petrobras,  essa
empresa destine  R$400.000.000,00 para  a  construção do Itaquerão,  o estádio  do
Corinthians.  Isso  é  impensável.  A Petrobras  passa por  dificuldades  por  causa da
expectativa gerada pelo pré-sal. Fizeram uma propaganda muito grande em relação
ao pré-sal, de que iriam distribuir o dinheiro do pré-sal, o qual seria levado para a
educação.  Fizeram  uma  grande  capitalização  para  a  Petrobras,  cujas  ações
alcançaram  um  valor  altíssimo,  dada  a  expectativa  colocada  não  apenas  para  a
população brasileira,  mas também de forma internacional.  E o que vemos agora?
Absolutamente nada. Diante de toda a expectativa gerada ou daquela propaganda
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oficial, daquele entusiasmo, daquela fala de que o Brasil seria o grande país a partir
do pré-sal, da Petrobras, infelizmente o que vemos agora é uma grande decepção.

Isso que estamos vivendo é culpa exclusivamente da falta de investimentos. Temos
aproximadamente sete refinarias, entre elas a nossa Gabriel Passos e a Reduc, em
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mas o Brasil teria de ter
pelo menos mais sete refinarias. Quer dizer, hoje o Brasil vende petróleo e compra
gasolina dos Estados Unidos. Ou seja, vendemos petróleo, “commodities”, num preço
barato e compramos gasolina cara.

Quero aqui lembrar da legislação, de minha autoria e aprovada por todos nós, que
obriga os postos de gasolina a colocarem o percentual de diferença entre o preço da
gasolina e do álcool. Isso faz com que a pessoa tenha condições de fazer a conta
para saber qual combustível é melhor ao abastecer, devido ao preço, especialmente
para o proprietário de carro “flex”. A informação é a de que teremos novamente o
álcool como a melhor opção para abastecer o carro, em vez da gasolina. E isso, Líder
Bonifácio Mourão, porque a essa altura não temos como responder mais, pois não
temos  refino  do  petróleo,  então  vemos  as  coisas  despencarem.  Imaginem  que  a
Petrobras hoje vale aproximadamente 50% do que ela valia no ano passado. Isso dói!
Vimos  aqui  uma  crítica  ideológica  fortíssima,  de  que  o  PSDB,  o  nosso  partido,
entregaria o patrimônio público para o setor privado, o particular. E sabemos que não
é isso, que se trata de uma concessão, de uma concessão com responsabilidade, em
que, se for mal como ocorreu no Mineirão, há multa; se continuar mal, poderá perder
a concessão. Trata-se de um contrato sério, de coisa séria.

Por  outro  lado,  estamos  vendo  uma  empresa  brasileira,  uma  empresa  dos
brasileiros, ser tratada dessa maneira. Soltaram foguetes para se vangloriarem do
pré-sal,  uma expectativa  sobre  uma empresa que  não  investiu  na  construção de
novas refinarias; e agora enfrentamos esse momento de dor em relação àqueles que
sonham tanto com a Petrobras.

Mas, Líder Sebastião Costa e Líder Bonifácio Mourão, o que me impressiona é a
Petrobras, neste momento delicado da empresa, designar R$400.000.000,00 para o
estádio do Corinthians, Corinthians que recebeu recentemente R$40.000.000,00 da
Caixa Econômica Federal.  Botou “Caixa Econômica Federal”  para jogar no Japão,
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como se alguém fosse abrir uma conta da Caixa no Japão. E por que só um time foi
escolhido? O Brasil tem vários clubes, a nossa Pantera de Governador Valadares,
mas  foi  escolhido  o  Corinthians.  Agora  foi  escolhido  o  Corinthians  para  receber
R$400.000.000,00 da Petrobras. Meteram a mão nos cofres da Petrobras e vão dar
R$400.000.000,00 para o Corinthians, Líder Bonifácio Mourão. Isso é um escândalo.
A  companhia  já  vale  praticamente  50%  do  que  valia,  e  agora  vão  dar
R$400.000.000,00 para o Corinthians.  Quero ouvir  o meu Líder Bonifácio Mourão,
porque sei que trará brilho ao meu pronunciamento.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Deputado João Leite,  V.  Exa.  está
abordando um assunto de fundamental importância, mas acabou de exemplificar o
empréstimo, ou, sei lá, doação, de R$400.000.000,00 para o Corinthians. Eu acho
que se justifica porque o Lula é corintiano. Talvez esteja aí a justificativa. Mas parece
que ele é atleticano também. Quem sabe o Atlético pode reclamar isso?

O Deputado  João  Leite*  -  Acho  que  ele  é  americano.  O  Deputado  Alencar  da
Silveira Jr. se anima, não é?

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Isso precisa ser apurado porque o
fundamento principal da doação para o Corinthians nós já sabemos. Mas o que é de
se  notar  também,  Deputado  João  Leite,  é  que  a  Petrobras  está  devendo
R$133.000.000.000,00 e está doando dinheiro, emprestando. É o mesmo caso do
Brasil, em que todos os Estados brasileiros pagam juros altíssimos - está ali o nosso
Presidente  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  Deputado  Adelmo  Carneiro
Leão. Todos os Estados brasileiros pagam juros além dos limites ao governo federal,
e o governo federal está emprestando dinheiro para a Bolívia, para o Gabão, para
Cuba, e assim por diante. Parece-me a mesma situação, Deputado João Leite.

V. Exa. mostra que a empresa Petrobras hoje vale 50% menos, e já foi lembrado
aqui  também que uma ação da Petrobras hoje está custando menos do que um
sanduíche do McDonald's, o que é extremamente lamentável. E é a maior empresa
brasileira, uma das grandes empresas do mundo. Quando se fala, por exemplo, na
fase do pré-sal, lembrado por V. Exa.,  queremos lembrar também, Deputado João
Leite,  que  os  “royalties”  do  petróleo  precisam  ser  redistribuídos  por  questão  de
justiça, porque o pré-sal ou a extração do petróleo não pertencem nem à Praia de
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Copacabana nem à Praia do Morro. Então, por que é só do Rio e do Espírito Santo?
Com certeza, pertence a todos os brasileiros, e a Presidenta Dilma vetou. Agora há
necessidade de mobilização dos Prefeitos, das lideranças brasileiras de modo geral,
para derrubar o veto da Presidenta Dilma Rousseff.

Então,  Deputado  João  Leite,  estamos  aqui  assinando  embaixo  o  seu  protesto
contra  essa  situação  da  Petrobras,  porque  é  extremamente  lamentável  ser  uma
empresa que tinha tudo para ser autossustentável, tudo para o Brasil não importar
nada  relativo  a  combustível,  conforme  V.  Exa.  assinala,  e  estarmos  importando,
pagando muito mais caro e aumentando o preço da gasolina para os brasileiros.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Sabia que V.
Exa. traria a todos nós uma grande contribuição.

Quero  apenas  lembrar  que a  Petrobras  está  disponibilizando  R$400.000.000,00
para o estádio do Corinthians porque a Odebrecht ameaça paralisar a obra se eles
não forem colocados para o Corinthians.

Então os manos recebem essas polpudas homenagens do governo federal.
Quero falar um pouco sobre a gestão desastrosa do Presidente Gabrielli à frente da

Petrobras. Assim como eu, muitos dos meus colegas tiveram oportunidade de tratar
dessa  questão.  Aliás,  aquele  Gabrielli  que esteve  em Minas  Gerais  para  levar  a
fábrica de acrílicos que seria construída em Ibirité para a Bahia, onde é candidato a
Governador do Estado. Depois de deixar a Petrobras, foi para uma Secretaria, onde
se encontra hoje, ou melhor, foi para a Secretaria de Fazenda do governo do PT na
Bahia. Então esse Gabrielli tirou de Minas Gerais uma parte da Petrobras, ou melhor,
do crescimento dela, da Refinaria Gabriel Passos, que está na divisa de Betim com
Ibirité. Observem que impressionante! O Presidente da Petrobras Gabrielli comprou
uma refinaria belga nos EUA.

Líder  Sebastião  Costa,  qual  foi  o  prejuízo  da  Petrobras  com  essa  compra?
US$1.000.000.000,00. Esse é o prejuízo que sofreu a Petrobras com esse negócio
feito pelo Presidente Gabrielli.  Caímos no conto do vigário. Estão rindo de nós até
hoje. Por quê? Porque a Petrobras agora conseguiu vender essa refinaria belga nos
EUA por US$180.000.000,00 e não por US$1.000.000.000,00 conforme foi comprada.
Essa foi a venda da refinaria. Observem o negócio que foi feito com uma empresa
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pública!
Ouvimos aqui falarem sobre concessão pública e contratos. Os contratos têm de

ser acompanhados. O que essas pessoas fazem com uma empresa pública! Pegar
400 milhões para dar para o Corinthians, pegar 1 bilhão e tanto para comprar uma
refinaria belga nos EUA! À época, a Presidente era Ministra-Chefe da Casa Civil e
presidia  o  Conselho  de  Administração da Petrobras.  Dizem até  que a Presidente
Dilma não gostou, mas não pôde evitar o que o Presidente Gabrielli fez, assim como
não se pôde evitar a retirada do polo acrílico de Minas Gerais da nossa Ibirité.

Lamento  muito  a  forma  como  temos  sido  tratados.  Acompanhando  os
acontecimentos, outro dia vi a Ministra Ideli Salvatti chegando a Criciúma e a outras
cidades para levar a Via Rápida e outras obras para Santa Catarina. Gostaria também
de ver os Líderes dos partidos que compõem a base do governo federal chegarem
aqui com obras para Minas Gerais, assim como para a BR-381. No entanto, o que
vemos é um ataque permanente ao nosso governo - aliás, esse é o discurso - e ao
mais querido Senador Aécio Neves, e nada, absolutamente nada para Minas Gerais.

Para finalizar, Sr. Presidente, ontem fui convidado para ir... Houve o aviso de mais
investimentos  para  Minas  Gerais,  no  entanto  esses  recursos  não  chegaram  até
agora. Quero muito que cheguem e espero que não ocorra o que acorreu no caso da
transposição  do  São  Francisco,  que  já  devia  estar  pronta  há  mais  tempo.  Tive
oportunidade de ir até lá e visitar as obras, e tudo está parado. É um dinheiro público
muito maldirecionado. Lamentavelmente essa é a verdade do governo federal. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a

esta  tribuna  para  fazer  algumas  considerações  acerca  da  apresentação  do  Sr.
Governador  Antonio  Augusto  Anastasia  na  última sexta-feira,  1º  de  fevereiro,  que
prestou contas da sua administração do ano de 2012. Nós, que estamos aqui atentos,
ficamos impressionados com o sistema de governo adotado por S. Exa. o Governador
Antonio  Augusto  Anastasia.  Se  considerarmos,  por  exemplo,  o  trabalho  realizado
desde  a  época  do  choque  de  gestão,  passando  pelo  Estado  para  Resultados,
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chegando à Gestão para Cidadania e Estado em Rede, vamos chegar à conclusão de
que o sistema de gestão em Minas Gerais está dando certo. Quando falamos disso,
não o fazemos como Líder de Governo nem Deputado da base de apoio do governo
Anastasia, e sim baseados em avaliações de agências internacionais de classificação
de  créditos,  como a  Moody's  e  Standard  &  Poor's,  que  deram,  na  avaliação  de
desempenho da economia do governo do Estado de Minas Gerais, o grau AAA, grau
máximo.  Ao avaliarem economias,  como a  da  Espanha,  Portugal,  Itália,  Grécia  e
outras, essas empresas internacionais baixaram inteiramente as notas desses países.

Qual é a consequência de uma classificação alta como a do governo Anastasia? A
consequência é que o crédito internacional do Estado aumenta sobremaneira. Por
isso,  tivemos  condições  de  aprovar,  só  no  ano  passado,  incluindo  instituições
externas,  empréstimos  de  aproximadamente  R$9.500.000.000,00,  dos  quais
R$5.000.600.000,00 já estão contratados para serviços em Minas Gerais. Onde serão
esses serviços? Nos programas Caminhos de Minas, em que teremos 7.000km de
estradas asfaltadas. Das obras, 63 trechos foram iniciados em 2012, e os projetos de
engenharia para outros 93 trechos já foram autorizados. Mas não precisamos falar
apenas  das  obras  de  infraestrutura.  Se  partirmos,  por  exemplo,  para  a  área  da
educação,  verificaremos  que  Minas  Gerais,  de  acordo  com  o  Ideb,  índice  do
Ministério  da Educação para medir  a qualidade da educação básica no Brasil,  foi
classificada, Deputados João Leite e Luzia Ferreira, em 1º lugar para os primeiros
anos do ensino fundamental básico, e, em 2º lugar para os últimos anos do ensino
fundamental básico.

Se  o  Ministério  da  Educação  fez  essa  classificação  para  Minas  é  porque  este
governo tem feito um bom trabalho na educação. Não precisamos ficar falando sobre
as vantagens dos programas Professor da Família e do Educar para Crescer, com
mais de 200 mil alunos matriculados, sobre o grande trabalho feito pela Secretária de
Educação,  Ana  Lúcia  Gazzola,  e  toda  sua  equipe,  sobre  a  situação  da  saúde,
Deputadas  e  Deputados,  porque  o  governo  Anastasia  implementou  mais  300
Programas de Saúde da Família. Atualmente, há aproximadamente 5 mil programas.
Somente nos últimos 10 anos, incluindo os governos Aécio e Anastasia, houve um
aumento de 50% no Programa de Saúde da Família em Minas Gerais. Os hospitais
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regionais para atendimento de urgência e emergência estão sendo construídos em
inúmeras  cidades-polo  do  Estado.  Para  quê?  Para  evitar  que  as  ambulâncias
continuem transportando pacientes e mais pacientes para a Capital, para estancar
esse transporte permanente de pessoas carentes que não têm tratamento adequado
no interior do Estado.

Se partirmos  para  a  assistência  social,  encontraremos os  programas  Travessia,
Porta a Porta e tantos outros de fundamental importância construídos no governo
Antonio Augusto Anastasia. Poderíamos falar também sobre os programas da área da
telefonia, da segurança pública e assim por diante. Em resumo, o que queremos dizer
é que, entre tantas e tantas obras, o Mineirão foi totalmente reconstruído. Ontem a
construção do Mineirão não foi objeto de debate nesta tribuna, Deputado João Leite,
mas a sua manutenção, que é completamente diferente.

Precisamos falar  sobre o Gigante da Pampulha, que ficou uma maravilha. Fui à
inauguração do estádio, como tantos outros, inclusive a Presidenta Dilma Rousseff.
Todos ficaram impressionados com a maravilha do Mineirão, estádio que abrigará a
Copa das Confederações e boa parte da Copa do Mundo de 2014. Isso é que é
fundamental. A manutenção compete a uma empresa privada e merece reparos, mas
a obra  de  Antonio  Augusto Anastasia,  a  reconstrução do Mineirão,  não pode ser
esquecida nunca. Ela foi feita e entregue dentro do prazo, sem o famoso aditivo que
já se tornou regra em quase todas as construções. Sem nenhum acréscimo em seus
custos, o Mineirão foi entregue. Lembro essas questões, Deputado Ulysses Gomes,
porque  se  esqueceram  do  principal.  Falaram  somente  dos  acessórios  e  de  sua
manutenção. Não podemos cometer tamanha injustiça.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte)  -  Obrigada, Deputado Bonifácio Mourão.
Queria aproveitar que V. Exa. faz referência a projetos tão importantes e vitoriosos do
Governador Anastasia em Minas Gerais para trazer uma notícia muito importante: o
início do recebimento da doação de medula óssea no Centro de Tecidos Biológicos -
CTBio. Na saúde e nas políticas públicas, uma das coisas mais importantes para
fazer uma revolução no Brasil é exatamente um governante capaz de planejar ações,
de ter uma visão de longo prazo e de realizar ações coordenadas não só para o
presente ou o universo de quatro anos de seu mandato, um tempo muito curto, mas
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para  o  nosso  Estado  e  o  nosso  país  para  que  tenhamos  um  ciclo  virtuoso  de
crescimento e de desenvolvimento social.

O Deputado Adelmo, membro da Comissão de Saúde, estava presente. Tivemos
oportunidade de realizar uma audiência pública para conhecer os procedimentos e a
implantação do CTBio, que é o primeiro da América Latina a atuar de forma integrada.

Esse banco, que o governo de Minas está fazendo e que é o primeiro do Brasil, terá
sede em Lagoa Santa e atenderá não apenas Minas Gerais, como também o País e o
mundo - já que esses bancos são interligados por meio da informática, de sofisticada
tecnologia. Poderá também, naquilo que é novidade, auxiliar na promessa de cura de
várias doenças, por exemplo, com a terapia celular, com o uso de células-tronco, com
o armazenamento de ossos e pele. Vivemos essa tragédia em Santa Maria, e no
Brasil não há a tradição de banco de pele para facilitar a terapia de queimados, assim
como não há banco de ossos, para o caso de acidentes graves ou mesmo de câncer.

Em  Minas,  além  de  haver  o  CTBio,  funcionando  de forma  integrada,  haverá  o
armazenamento de peles, ossos, cordão de sangue umbilical, medula óssea, válvulas
cardíacas, sangues raros e plasmas. Esse é um avanço muito importante, que pode
representar  diminuição do  tempo de espera  quando se  busca  compatibilidade  de
transplante  de  medula  óssea e  de  uso  de  células-tronco.  Estamos  apostando no
futuro, naquilo que é mais moderno.

Registro que, apesar de a sede física do CTBio estar em construção, a equipe que
o comandará já está testando, Deputado Adelmo, os procedimentos e realizando as
certificações junto à Anvisa.  No Centro de Especialidades Médicas, já existe uma
equipe  trabalhando  em  prol  da  definição  de  parâmetros  de  procedimento  para
certificação. Assim, quando o Centro estiver completo, não será necessário gastar
mais tempo com isso. Foi recebida ontem a primeira doação de medula óssea, por
meio do CTBio. Faço esse registro porque, desde quando eu era Vereadora, trabalho
com esse tema,  pois  acredito  que o  futuro  da  área médica  depende também do
investimento em tecnologia.  Tenho a  alegria de comunicar  que Minas está sendo
pioneira nessa área.

Se me permite falar por mais um minuto, gostaria de dizer que a Itália é o único país
do mundo que permite que o cidadão que possui dupla cidadania e que mora fora da
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Itália  possa  votar  e  ser  votado  para  o  Parlamento  italiano.  Lá  existe  o
parlamentarismo. O Parlamento foi desfeito após uma crise, com a renúncia recente
do Mário Monti no final de dezembro, mas novas eleições foram convocadas para 24
e 25 de fevereiro. Na América Latina, está o maior número de italianos. No Brasil,
reside o maior número deles. São cerca de 30 milhões, mais 350 mil eleitores. Refiro-
me àqueles que têm cidadania dupla e, logo, são eleitores.

Aproveito  a  oportunidade  e  peço  o  apoio  de  todos  os  senhores  para  nossa
companheira, Renata Bueno, de Curitiba, ex-Vereadora. Ela, que é do PPS e possui
experiência, é cidadã italiana e está concorrendo a uma das vagas de Deputada ao
Parlamento italiano. O cidadão que tem cidadania recebe a cédula em casa, já com
selo para postagem de retorno ao consulado. Peço apoio para a Renata Bueno nas
eleições para o Parlamento italiano. Muito obrigada.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço o aparte da Deputada Luzia Ferreira. O
que V.  Exa.  acaba de mostrar é mais uma obra do Anastasia na área da saúde.
Parabenizamos também o Município de Lagoa Santa.

Quanto  aos  hospitais  regionais,  nosso  Município  de  Governador  Valadares,
Deputado João Leite, receberá um hospital regional, com recursos inteiramente do
Estado de Minas Gerais, no valor de R$83.400.000,00 só em construção, sem falar
em equipamentos, que serão da ordem de R$400.000.000,00. As obras terão início
no máximo em um mês. Não só Valadares está recebendo hospital regional,  mas
também  Uberlândia,  Divinópolis,  Sete  Lagoas,  Lafaiete,  Teófilo  Otôni  e  outros.
Inúmeros Municípios-polo os receberão, com o objetivo de conter o êxodo para a
Capital, que ocorre permanentemente.

Na agropecuária, verificamos que nos últimos anos houve avanços. Em 2012, por
exemplo,  ocorreu  avanço  da  produção  agrícola  de  Minas  Gerais.  A  agricultura
particularmente passou a representar 13% do PIB nacional.

Esse avanço, nos últimos 10 anos, aumentou em 50% a produção. Se olharmos
também para os investimentos externos nos últimos anos em Minas Gerais, vamos
verificar que nos dois últimos anos foram investidos cerca de R$17.500.000.000,00
nas empresas que se instalaram aqui no Estado de Minas Gerais. Isso, com certeza,
Presidente  Hely  Tarqüínio,  é  resultado  de  um  governo  sério,  organizado  e
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administrado por um dos maiores executivos - senão o maior do Brasil  -, que é o
nosso Governador Antonio Augusto Anastasia.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara* -  Cumprimento o Deputado Hely Tarqüínio,  que

preside esta reunião, lembrando que estamos iniciando a 3ª Sessão Legislativa.
O  Líder  da  nossa  Bancada  agora  é  o  Deputado  Paulo  Guedes,  e  o  Deputado

Ulisses é o Líder da Minoria. Queria, mais uma vez, relembrar nesta Casa que para
mim é um orgulho muito grande saber que pela primeira vez uma mulher preside esta
nação - a Presidenta Dilma Rousseff. Isso não é só por ela ser mulher, mas porque
sempre a acompanho de perto e  vejo que os objetivos mais  importantes  que ela
persegue diariamente são o investimento e a prioridade à educação.

No dia 28 de janeiro, estivemos em Brasília no Encontro Nacional de Prefeitos. Ela
solicitou até mesmo o apoio dos Prefeitos para que 100% dos recursos dos "royalties"
do  petróleo  sejam  aplicados  na  educação  e  reafirmou  a  solicitação.  Ora,  se
pensarmos em termos de médio e longo prazos, não há outra saída para que o Brasil
continue, de fato, sendo cada vez mais reconhecido mundialmente como uma grande
potência, como um grande investidor na educação. Todos nós concordamos com isso,
e também todos os partidos de situação ou de oposição. Não há outro caminho.

Lembro-lhes  de  que  o  Japão,  no  pós-guerra,  aplicou  mais  de  50% do  PIB  na
educação e por isso se tornou uma grande potência. Gostaria de relembrar isso aqui
e de pedir  o apoio de toda esta Casa para que,  de fato,  consigamos investir  em
educação.

Isso vai  beneficiar  não só as  escolas  federais,  mas também as  estaduais  e  as
municipais. Certamente, essa tem de ser uma bandeira de todo o povo brasileiro e de
todos os parlamentares, porque, em termos práticos, não há, em hipótese alguma,
motivo para não apoiarmos a Presidenta nessa sua indicação.

Na época, naquele encontro também, ela falou sobre o tema das creches, que é
uma das suas prioridades como Presidenta. Até mesmo o investimento em creches
deve  continuar  como  uma  de  suas  prioridades.  Ela  incentivou  os  Prefeitos  a
apresentar  projetos para que o governo federal,  Deputado Adelmo, possa investir,
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cada vez mais, em creches e em escolas fundamentais, garantindo que as crianças
sejam  alfabetizadas  no  tempo  certo  e  na  idade  certa.  Além  disso,  sabemos  da
continuidade  de  investimentos  no  ProUni,  nas  universidades  federais  e  nos  Ifets.
Temos isso aqui em Betim e em várias cidades com mais de 50 mil habitantes.

Antes de passar a palavra ao nosso companheiro, Deputado Adelmo, mudando um
pouco o  foco  -  sei  que V.  Exa.  tocará  nesse assunto  -,  gostaria  de  lembrar  que
estamos  às  vésperas  do  Carnaval,  uma  festa  que  poderá  ser  da  alegria  e  da
confraternização,  se  soubermos  aproveitá-la  realmente  com  equilíbrio.  Assim
poderemos criar um ambiente de fraternidade sem violência.

Nesse sentido, Deputado, lembro que em Betim acontece, no período do Carnaval,
o 28º Ano do Rebanhão. É um evento da Renovação Carismática Católica que reúne
mais de 10 mil pessoas para reflexão e confraternização.

Portanto, aproveito publicamente para convidar todos e todas do Estado de Minas
Gerais, sobretudo da Região Metropolitana, que já conhecem, que já participaram do
Rebanhão, a voltar, e os que ainda não o conhecem para que compareçam. Teremos
a  presença  de  muitos  pregadores.  Um  deles  será  Ironi  Spuldaro,  que  é  da
coordenação  nacional  da  Renovação,  um  pregador  conhecido  nacionalmente.  E
principalmente teremos vários “shows” católicos, evangélicos. Com isso, contaremos
com a presença de muitos jovens para participar desses “shows”.

O Deputado Adelmo Carneiro  Leão (em aparte)  -  Deputada  Maria  Tereza Lara,
quero agradecer-lhe a oportunidade. Na sua pessoa, agradeço a toda a Bancada do
PT e, em nome da Bancada, a todos os parlamentares que, em conjunto, me fizeram
Vice-Presidente da Assembleia de Minas. Quero compor esta Mesa com espírito de
solidariedade  e  colaboração,  para  que  nós,  da  Assembleia  de  Minas,  façamos  o
melhor em defesa dos interesses do povo de Minas.

Quero tratar rapidamente, e depois mais profundamente nas comissões e com os
parlamentares diretamente envolvidos, de algumas questões que foram abordadas
nos discursos anteriores. Mais do que tratar da dívida do Estado, quero tratar das
dívidas públicas. Teremos de nos empenhar para que elas não coloquem o nosso
país, o nosso Estado e a nossa gente de joelhos diante do interesse do sistema
financeiro.  O  sistema de  endividamento  do  Estado  consome uma enormidade de



468
____________________________________________________________________________

recursos em detrimento dos investimentos tão necessários na educação, na saúde,
no saneamento básico, enfim, no desenvolvimento do nosso país.

Nosso colega Deputado Bonifácio  Mourão  tratou  da  dívida  da  União,  falou  dos
juros. Nunca podemos esquecer que não é só ela. Uma das piores e mais cruéis
dívidas  do  Estado  é  a  dívida  com  a  Cemig,  que  precisa  ser  esclarecida
definitivamente ao povo de Minas Gerais.

Lembro que a Cemig não é órgão puramente estatal, que eventualmente poderia
estar sendo beneficiada com essa dívida para o seu desenvolvimento. Nela estão
interesses  privados  muito  fortes  que  certamente  se  beneficiarão  mais  do  que  o
interesse público. Portanto, precisamos tratar dessa questão com muita seriedade.

Quero dizer também ao Deputado Bonifácio Mourão, que falou da valorização, da
elevação do conceito de Minas perante as empresas de avaliação, classificação e
desempenho, que vimos recentemente que essas empresas - aliás, uma delas está
sendo multada pelos Estados Unidos - elevaram o padrão referencial de um Estado e
de determinado setor para beneficiar o sistema financeiro. Não foi para beneficiar o
povo. Temos de ter muito cuidado com isso. Por que está classificado em um patamar
mais elevado? Por que o Estado pode ter tomado R$9.000.000.000,00 emprestados?
Temos de saber qual o significado disso. Significa mais ainda: temos de acompanhar
“pari passu” toda a aplicação desses recursos. Que as obras sejam realmente em
benefício do povo e não em benefício de interesses particulares.

Deputada Maria Tereza Lara, quero tratar também do que realmente é belo neste
momento,  o Carnaval,  que é um momento de celebração e alegria.  Mas o tempo
seguinte também tem de ser de alegria. Não podemos ver uma festa, um momento de
celebração ser seguido de choro, sofrimento e dor como estamos vendo. Isso não
acontece só em Santa Maria. Em Santa Maria vimos uma tragédia concentrada, mas,
em pequenas frações, essa tragédia acontece todos os dias em pequenos setores.

Quero destacar a questão do trânsito. Milhares de pessoas morrem a cada ano.
Deputado Hely Tarqüínio,  V.  Exa.  sabe disso,  porque tratamos desse assunto.  As
estatísticas mais conservadoras mostram que 35 mil a 40 mil pessoas morrem por
ano. É uma tragédia nacional que acontece em todos os lugares, todos os dias. No
Carnaval pode acontecer de forma mais intensa. Nesse período, chamo a atenção
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para que o Carnaval seja realmente um momento de celebração, de encontro, de
alegria. E que, no pós-Carnaval, continuemos com o sentimento de estar saindo de
uma festa de grande dimensão, voltando para a casa com nossa família, celebrando
a vida e a alegria, e não vivendo momentos de tristeza.

Aproveito a sua benevolência, Deputada Maria Tereza Lara, para ler o trecho de
uma bela manifestação de D. Helder Câmara, Bispo de Olinda, a qual tem mais de 40
anos  de  idade  e  tratando  do  Carnaval.  Encerro  minha  participação  com  suas
palavras, chamando a atenção das pessoas, que podem se vestir de todas as cores,
azul,  verde,  branco,  amarelo  e  vermelho.  Aliás,  que  o  vermelho  não  seja  nunca
censurado  no nosso processo  de construção e  participação com todas  as  cores.
Disse D. Helder Câmara em 1º/1/75: (- Lê:)

“Carnaval  é  a  alegria  popular.  Direi  mesmo uma das  raras  alegrias  que  ainda
sobram para a minha gente querida. Peca-se muito no Carnaval? Não sei o que pesa
mais diante de Deus: se excessos aqui e ali, cometidos por foliões, ou farisaísmo e
falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o
Carnaval.  Estive  recordando  sambas  e  frevos  do  disco  Baile  da  Saudade:  'Oh,
jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu?... Tu és muito mais
bonita  que  a  camélia  que  morreu'.  Brinque,  meu  povo  querido,  minha  gente
queridíssima. É verdade que, na quarta-feira, a luta recomeça. Mas ao menos se pôs
um pouco de sonho na realidade dura da vida”.

Desejo  ao  povo de Minas  Gerais  que possa brincar,  viver,  celebrar  a  vida com
alegria e continuar assim depois do Carnaval. Que todos sejam muito felizes nesse
momento de celebração da vida aqui  em Minas, no Brasil  e nas nossas queridas
cidades.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Deputado Adelmo. Quero cumprimentá-
lo por representar agora a nossa Bancada do PT na Mesa, como Vice-Presidente.
Estamos muito bem representados. V. Exa. falou muito bem sobre o trânsito, assunto
discutido  pela  Comissão  de  Segurança  Pública,  cujo  Presidente,  Deputado  João
Leite, está aqui. Realizamos um ciclo de debate e discutimos a violência no trânsito o
ano todo. O tema é muito atual. De fato, ocorrem 40 mil mortes por ano. É mais que
uma guerra civil.
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Deputado João Leite,  não poderia deixar de lembrar do seu grande amigo José
Carneiro. Tomei conhecimento do ocorrido por intermédio do jornal “Hoje em Dia”, no
sábado à noite. Fiquei tão assustada, tive dúvidas, mesmo lendo o seu nome, pois
não queria acreditar  que ele havia sofrido um acidente no trânsito e falecido. Por
inúmeras vezes, ele esteve nesta Casa, na Comissão de Segurança Pública, e se
tornou  não  apenas  amigo  do  Deputado  João  Leite,  mas  também  nosso  amigo.
Conclamo todos os 77 Deputados desta Casa a assumirmos essa bandeira, essa luta
contra a violência no trânsito. Que o Deputado Dinis Pinheiro possa nos ouvir e que
esse seja um objetivo institucional. Depois que esse fato ocorreu, temos de continuar
na luta para reverter o quadro.

Lembramos que a Lei Seca está radicalizando.
Tem de radicalizar mesmo, porque, nessa situação, quando há perda da vida, é

irreversível.  Qualquer  outra  violência  menor  pode  ser  revertida,  embora  não
concordemos de forma alguma. A vida é o bem maior que temos, por isso precisamos
unir todos os esforços em uma ação institucional da Assembleia para que tenhamos,
de fato, um trânsito seguro e respeito ao ser humano e à vida. Na verdade, temos de
criar uma cultura no Brasil. Temos de trabalhar a educação e a fiscalização rigorosa
até que se crie uma cultura na sociedade. Como estamos vendo, o próprio tabagismo
já diminuiu muito, e a luta contra a Aids tem sido vitoriosa. Então, essas questões,
bem  como  a  violência  no  trânsito,  deverão  ser  assumidas  por  esta  Casa.  Que
consigamos, a partir de Minas Gerais, reverter esse quadro no Estado e em nosso
país, afinal, são muitas vidas, e o povo mineiro, ou melhor, o povo brasileiro merece
que suas vidas sejam respeitadas.

É isso que queremos deixar, Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio. Gostaria de
dizer a todos os Deputados aqui presentes, representantes desta Casa - Deputados
Elismar  Prado,  Tiago  Ulisses,  André  Quintão  e  João  Leite,  demais  Deputados,  a
bancada feminina: que possamos assumir esse compromisso de defesa da vida e a
defesa de um trânsito onde não haja violência. Como falou muito bem o Deputado
Adelmo Carneiro Leão em seu brilhante aparte:  “Que o Carnaval  seja,  de fato,  a
alegria durante o evento e depois dele. Que não haja mortes”. Então, esse é o grande
desafio que temos pela frente. Muito obrigada.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.
O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, que seja boa a tolerância. Na verdade,

sempre é. Muito obrigado.
Cumprimento  as  Deputadas,  os  Deputados  e  quem  nos  assiste  pela  TV

Assembleia.  Ontem, através dos  apartes,  tentei  falar  aqui,  mas não tive  o  tempo
necessário para  insistir  novamente num tema de extrema importância  e  interesse
para toda a população de Minas Gerais. É uma temática a que já nos dedicamos
desde a primeira eleição do Deputado Weliton Prado - hoje Deputado Federal -, ou
seja, desde 2002. Trata-se da campanha pela redução da tarifa de energia elétrica
aqui em Minas Gerais.

No  decorrer  desses  últimos  anos,  fizemos  uma  mobilização  muito  grande  no
segundo ciclo de revisão tarifária  da Cemig.  Foi  a maior audiência da história  da
Aneel, agência reguladora do setor elétrico. Colhemos 500 mil assinaturas aqui em
Minas  pela  redução  da  tarifa.  Apresentamos  inúmeras  contribuições  técnicas  e
fizemos uma grande audiência pública com muitas contribuições e participação de
movimentos sociais.  Naquela  oportunidade,  tivemos a primeira redução de toda a
história da Cemig, até então, dos 56 anos de história da Cemig: 17,11%. Continuamos
a  nossa luta  tanto  aqui  no  Estado  como em Brasília  e,  no  decorrer  da  proposta
apresentada pela Presidenta Dilma, a MP nº 579, que tratou da redução dos custos
da energia em todo o Brasil, tivemos a presença fundamental do Deputado Federal
Weliton Prado, que foi membro efetivo da comissão que elaborou o relatório sobre a
redução.

Essa proposta já foi convertida em lei, mesmo com a resistência de Minas Gerais -
Estado governado pelo PSDB, que infelizmente resistiu, não quis aderir ao programa
apresentado pela Presidenta Dilma. Não quis incluir três de suas usinas importantes
aqui. Inclusive, poderíamos alcançar uma redução ainda mais significativa em Minas
mesmo com essa resistência, com o boicote da Cemig, que, em vez de defender o
interesse público, dos seus consumidores, queria garantir a manutenção dos lucros
exorbitantes a seus acionistas, atendendo a interesses simplesmente do mercado e
não da maioria da população de Minas Gerais. Mesmo assim, graças à sensibilidade



472
____________________________________________________________________________

da Presidenta Dilma, que bancou a redução com recurso do Tesouro Nacional... Se
dependesse da Cemig e do governo do Estado, simplesmente manteríamos aqui as
altas tarifas de Minas Gerais. No entanto, fizemos todo o enfrentamento.

A Presidenta Dilma foi sensível à nossa proposta de inclusão dos consumidores
residenciais, que foram contemplados em todo o País, também na MP nº 579. Minas
terá uma redução na tarifa de 18,14%.

Entretanto, infelizmente, temos uma notícia realmente decepcionante. Já se iniciou
o processo para o 3º Ciclo de Revisão Tarifária da Cemig. Esse ciclo ocorre de cinco
em cinco anos e é um balanço de contas. Toda a expectativa, até em conversas com
o Nelson Hubner, Diretor-Geral da Aneel, e com outros Diretores da Agência, era que,
além dos 18% de redução da conta, haveria, nesse processo de revisão, mais uma
redução importante em Minas Gerais. Mas, infelizmente, Edvaldo Santana, Diretor da
Aneel responsável por esse processo de revisão tarifária, está pedindo um aumento
de 11%. Essa é uma questão muito grave, porque ele até já havia antecipado em
entrevistas,  desde  o  ano  passado,  que,  se  chegasse  à  mão  dele  o  pedido  para
manter os contratos de concessão da Cemig nos moldes anteriores, com as altas
tarifas, faria o relatório favorável à empresa. O Sr. Edvaldo está cometendo crime de
advocacia  administrativa  e  não  está  tendo  postura  de  isenção,  como exige  uma
agência reguladora, que deve defender o interesse público.

Eu  e  o  Deputado  Federal  Weliton  Prado  apresentamos,  Presidente  -  concluirei
rapidamente -, no último dia 31, junto à Aneel, ao Ministério de Minas e Energia e ao
Procurador-Geral da República um pedido de impedimento do Sr. Edvaldo para que
ele não se envolva com nenhum processo relacionado à Cemig, pelas razões que já
enumerei: crime de improbidade administrativa, advocacia administrativa, ausência de
imparcialidade. Ele deixou de exercer suas atividades com honestidade e dignidade,
deixou de zelar pela imagem e credibilidade da Aneel e deixou de atuar com absoluta
isenção. Isso é muito grave e sério. Então, solicitamos o impedimento desse Diretor
da Aneel. A proposta dele até foi antecipada em toda a imprensa nacional, o que é
grave:  ele  defenderia  simplesmente  o  interesse  dos  acionistas  da  Cemig.  Isso
contraria e penaliza toda a população de Minas Gerais.

Além desse processo de impedimento,  para  evitarmos  esse aumento  anual  -  o
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reajuste  ocorre  todos  os  anos  -,  estamos  iniciando  uma grande  mobilização,  um
movimento  em  Minas  Gerais.  Haverá  uma  audiência  pública  da  Aneel  em  Belo
Horizonte entre 28 de fevereiro e 1º de março para tratar do processo do 3º Ciclo de
Revisão  Tarifária.  Toda  a  população  pode  participar  e  já  pode  enviar  suas
contribuições para o “site” da Aneel. Isso pode ser feito também por meio de carta, de
“e-mail”  e  fax.  Orientaremos  toda  a  população  a  participar  e  fazer  uma  grande
mobilização, um abaixo-assinado para evitar realmente esse absurdo e esse golpe
que estão tentando aplicar contra a população de Minas Gerais. Estaremos atentos a
esse processo para garantirmos a nossa conquista.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, diante da ausência de quórum, peço o
encerramento da reunião. Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2012

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval  Ângelo,
Duarte  Bechir  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  Deputado  Paulo  Lamac,  por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente
também  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,
Deputado Durval Ângelo,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater a Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, que institui
a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi  - do Regime Próprio de
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Previdência  dos  Servidores  Públicos  de  Minas  Gerais  e  do  Regime  Próprio  de
Previdência dos Militares de Minas Gerais e o Conselho Estadual de Previdência -
Ceprev -, altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e dá outras
providências; e comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário  do  Legislativo”  em 13/12/2012:  ofícios  dos  Srs.  Paulo  Eduardo  da  Rocha
Brant, Presidente da Cenibra; Luís Paulo Villafane Gomes Santos, Coordenador da
Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público; Djalma Bastos de
Morais,  Presidente  da  Cemig,  e  Maurício  Rodrigues  Botelho,  Subsecretário  de
Políticas  e  Ações  de Saúde.  A Presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Sônia  Andere  Cruz,  Subsecretária  de  Informação  e
Tecnologias  Educacionais,  representando  a  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,
Secretária  de  Educação;  Marilda  de  Abreu  Araújo,  Secretária  de  Organização  da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; Beatriz da Silva Cerqueira,
Coordenadora-Geral do Sind-UTE-MG; Maria Márcia Bicalho Noronha, Presidente da
Associação dos Docentes da Unimontes; e o Sr. Marcus Vinicius de Souza, Diretor de
Previdência  do  Ipsemg,  representando  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,
Secretária de Planejamento e Gestão, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Registra-se a presença
do Deputado Sargento Rodrigues.  O Presidente passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos
ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 4.032, 4.033 a 4.035, 4.050, 4.093, 4.103, 4.104, 4.107, 4.109,
4.110 e 4.121/2012. Registra-se a presença da Deputada Maria Tereza Lara. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Duarte Bechir  em que
solicitam que a  Comissão acompanhe,  junto  ao  Governador  do  Estado e  demais
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órgãos pertinentes e mediante a formação de grupo de trabalho, as discussões sobre
a  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  bem  como  sobre  a  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 4.876,  em andamento no  STF;  Durval  Ângelo e Sargento
Rodrigues em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para obter
esclarecimentos sobre denúncias de violação do direito de greve e assédio moral que
teriam sido praticados em retaliação ao movimento grevista realizado por servidores
da Polícia Federal, entre 7/8 e 7/10/2012; dos Deputados Duarte Bechir e Rogério
Correia  e  da Deputada Maria  Tereza  Lara  em que  solicitam seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação pedido  para  que  informe quantos  servidores  da  área de
educação foram efetivados em 2007; destes servidores, quantos foram exonerados
ou demitidos; quantas pensões foram concedidas sob o regime da Lei Complementar
nº 100, de 2007; quantos cargos vagos existem atualmente na área de educação; em
que cargos os servidores da área de educação foram efetivados; que estratégias o
governo  do Estado adotará  na  defesa da categoria  dos  servidores  da  educação;
quantos cargos vagos na área de educação existiam antes de 2007, com concurso
para seu provimento  ainda em vigor;  como foi  aprovado o  concurso público  para
provimento de cargos na Unimontes; quantas vagas foram abertas; qual o prazo de
validade do concurso; e quando a Secretaria de Planejamento e Gestão vai receber
os  representantes  do  ensino  superior  para  discutir  a  situação  das  universidades
estaduais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2013.
Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE FEVEREIRO DE 2013

ATA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 7/2/2013
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
José Henrique -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Bonifácio Mourão -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Célio Moreira - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino -
Fred Costa - Inácio Franco - Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Sargento Rodrigues
- Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para
a ordinária de quinta-feira, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/2/2013, as seguintes comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento de Marcelo Euzébio

da Silva, ocorrido em 6/2/2013, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Aécio Pereira

Caixeta, ocorrido em 26/1/2013, em Jacutinga. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. João Francisco

Diniz Filho, ocorrido em 3/2/2013, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do
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Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de  congratulações  com  o  Cel.  PM Wagner  Mutti  Tavares,  Comandante  da  17ª

Região  de  Polícia  Militar,  e  o  Ten.-Cel.  PM  Sérgio  Henrique  Soares  Fernandes,
Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, pelos 30 anos da instalação desse
Batalhão em Pouso Alegre (Requerimento nº 4.016/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de  congratulações  com  a  Emater-MG  pelos  64  anos  de  sua  fundação
(Requerimento nº 4.017/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o aluno José Guilherme Batista Ferrão e a Profa. Natália
Aparecida  Mota  Ribeiro  da  Silva,  da  Escola  Estadual  Nossa  Senhora  Aparecida
(EJA),  de  Passa-Quatro,  pela  conquista  do  1º  lugar  na  categoria  Frase  do  XIV
Concurso de Redação, Frases e Desenhos “Viva Feliz sem Drogas”, promovido pela
Secretaria  de  Defesa  Social  (Requerimento  nº  4.018/2012,  do  Deputado  Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Capelinha pelo recebimento do Selo Unicef,
por  ter  apresentado evidências  de evolução na qualidade de vida  das crianças e
adolescentes da região (Requerimento nº 4.019/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a comunidade de Minas Novas pelo fato de esse Município
ter recebido o Selo Unicef em reconhecimento da evolução na qualidade de vida das
crianças e adolescentes (Requerimento nº 4.020/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Monsenhor  Paulo  pelos  64  anos  de
emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.021/2012,  do  Deputado  Fábio
Cherem);

de congratulações com o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais
pelos 33 anos de atividades operacionais no Estado (Requerimento nº 4.127/2012, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a UFV, a UFMG, a Ufla, a UFTM e a Escola de Governo
Professor Paulo Neves de Carvalho por alcançarem nota máxima no Índice Geral de
Cursos, indicador utilizado pelo MEC para avaliar a qualidade dos cursos de ensino
superior (Requerimento nº 4.128/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Itutinga pelos 59 anos de emancipação
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desse Município (Requerimento nº 4.129/2012, do Deputado Fábio Cherem);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Bocaina  de  Minas  pelos  59  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.130/2012,  do  Deputado  Fábio
Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Várzea  da  Palma  pelos  59  anos  de
emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.131/2012,  do  Deputado  Fábio
Cherem);

de congratulações com a comunidade de Nazareno pelos 59 anos de emancipação
desse Município (Requerimento nº 4.132/2012, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Santana do Jacaré pelos  59 anos de
emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.133/2012,  do  Deputado  Fábio
Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Belo  Horizonte  pelos  115  anos  de
fundação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.134/2012,  da  Deputada  Luzia
Ferreira);

de  aplauso  à  6ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Juiz  de  Fora  pela  atuação  na
operação denominada Maré de Azar, que culminou na apreensão, em uma gráfica, de
folhas contendo marcações usadas nas apostas de jogo do bicho e no desmanche de
várias  bancas  que  praticavam  a  jogatina  ilegal,  no  Bairro  Vitorino  Braga,  nesse
Município (Requerimento nº 4.164/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  repúdio  à  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  -  ANTT  -  pelo  não
comparecimento  à  audiência  pública  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor
realizada em 18/12/2012, com a finalidade de debater a situação da implantação de
pedágio na BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte (Requerimento nº
4.177/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor);

de repúdio ao Departamento Nacional  de Infraestrutura de Transportes - DNIT -
pelo não comparecimento desse órgão à audiência pública da Comissão de Defesa
do Consumidor realizada em 18/12/2012, com a finalidade de debater a situação da
implantação de pedágio na BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte
(Requerimento nº 4.178/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor);

de  aplauso  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pelas  medidas  implementadas  no
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Estado  para  melhorar  a  segurança  pública,  em  especial  a  criação  de  vagas  no
sistema  prisional  e  a  ampliação  dos  programas  de  prevenção  à  criminalidade
(Requerimento nº 4.179/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  2ª  Cia.  Rotam  que  atuaram  na
operação que culminou na apreensão aproximadamente de 51kg de maconha,  no
Bairro Novo Aarão Reis, nesta Capital, pelo excelente trabalho, dando-se ciência do
requerimento aos homenageados e ao Comandante-Geral da PMMG, para que faça
constar nas pastas funcionais desses policiais a referida manifestação (Requerimento
nº 4.181/2012, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2013

ATA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 14/2/2013
Presidência do Deputado Luiz Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio

Genaro - Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano
Tolentino -  Fred Costa - Inácio Franco - Ivair  Nogueira -  Leonardo Moreira -  Liza
Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
O  Sr.  Presidente  (Deputado  Luiz  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para
a ordinária de terça-feira, dia 19, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 19/2/2013.).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2013

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.113/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  requer  à
Presidência  da  Assembleia  sejam  encaminhados  à  Companhia  de  Tecnologia  da
Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - as notas taquigráficas da 30a
Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de informações sobre os resultados
colhidos pelo Sistema de Registro Automático de Veículos - SRAV - no período 2005-
2011, no que diz respeito aos serviços públicos disciplinados no art.  3o da Lei no
18.037, de 12/1/2009.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011,  a  matéria  vem a  este
órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria  em  análise  resultou  da  30a  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de

Direitos  Humanos,  realizada  em  9/6/2011,  que  ouviu  servidores  do  Departamento
Estadual de Trânsito - Detran-MG - e recolheu denúncias sobre violação de direitos
fundamentais ocorrida nesse órgão. Nessa audiência pública, o Sr. Antônio Lúcio da
Silva,  Delegado  Regional  da  Federação  Nacional  dos  Despachantes  Públicos  -
Fenadesp -,  afirmou que os serviços disciplinados pelo art. 3o da Lei no 18.037, de
12/1/2009 -  “pré-registro,  emplacamento,  selagem de placas em veículos  novos  e
acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados pelo
sítio do Detran-MG” -, estariam sendo alvo de privilégios e formação de oligopólios
por parte de empresas e “lobbies”. O pedido de informações sobre os dados colhidos
pelo SRAV entre 2005 e 2011, com os nomes e volumes correspondentes, tem por
objetivo averiguar o assunto.

Sob o aspecto jurídico, a matéria em exame se estriba no princípio da separação
dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos, oriundo da doutrina
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clássica e acolhido pelo direito  constitucional positivo brasileiro.  Coaduna-se, pois,
com  a  competência  do  Poder  Legislativo  de  fiscalizar  e  controlar  atos  do  Poder
Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se na Constituição Estadual: os arts. 73 e 74 impõem ao Poder
Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado em
todos os seus espaços e aspectos institucionais; o art. 54, § 3º, assegura à Mesa da
Assembleia  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades
estaduais,  sendo  que a  recusa,  o  não atendimento  no  prazo  de trinta  dias  ou  a
prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização.

Apoia-se, de resto, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de
informação às autoridades estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembleia  Legislativa.  Portanto,  a  proposição  em  tela,  sem  vício  de  iniciativa,
configura  uma  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro
constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, a averiguação das supostas irregularidades ocorridas no Detran-
MG, referentes à operacionalização do SRAV, às vistorias e aos emplacamentos, com
danos ao erário público e aos cidadãos, interessa à sociedade civil e ao Estado. De
fato, não teria sentido a criação de um serviço eficaz e exclusivo, a ser promovido por
certas pessoas jurídicas mediante cobrança de taxas a pessoas físicas.

As locadoras, transportadoras de carga, empresas de transporte de passageiros,
fabricantes  e  montadores  estão  representando  seus  próprios  veículos.  Todavia,
diferente  é  a  situação da concessionária,  que  compra  veículos  da  indústria  e  os
vende a terceiros.  A nota fiscal  emitida diz respeito a bem patrimonial  oriundo do
fabricante. Nesse caso, haveria um serviço público exclusivo. A alternativa para quem
deseja emplacar um carro por meio do órgão de trânsito seria dirigir-se ao local e lá
ficar durante 2 horas para fazer o registro. Note-se que o Detran não possui serviço
efetivo para atender à demanda de veículos em Belo Horizonte e no Estado.

Diante desse quadro e levando-se em conta tais considerações, há necessidade de
que a Casa se muna dos dados solicitados,  indispensáveis  ao  exercício de suas
atribuições de fiscalização e controle.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.113/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Alencar da Silveira Jr. - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.202/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

Pela proposição em foco, a Comissão de Segurança Pública requer à Presidência
da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  ao  Comando-Geral  da  PMMG,  pedindo
informações  sobre  o  processo  administrativo  contra  o  Sd.  PM  José  Espíndola
Bitencourt Mendonça, instaurado por meio da Portaria nº 12.163/2009.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  14/7/2011,  a  matéria  vem a  este
órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  foi  motivado  pela  denúncia  de  José  Espíndola

Mendonça, Presidente da Câmara Municipal de Pimenta, apresentada em carta ao
Deputado  Antônio  Júlio  e  levada  à  10a  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de
Segurança Pública, realizada em 6/7/2011, segundo a qual seu filho, o Sd. PM José
Espíndola Bitencourt Mendonça, lotado em Piumhi, estaria sendo vítima de “terrível
injustiça administrativa de difícil reparação, por parte do Comando da Polícia Militar
de Minas Gerais”.

A proposição em exame coaduna-se com a competência do Poder Legislativo de
controlar e fiscalizar atos do Poder Executivo, constante no art. 49, X, da Constituição
Federal. Ademais, ampara-se no art. 54, § 3º, da Constituição Estadual, que assegura
à Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de informação ao Comandante-
Geral  da  Polícia  Militar  e  a  outras  autoridades  estaduais,  cuja  recusa,  o  não
atendimento  no prazo de 30 dias  ou  a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Apoia-se, de resto, no art. 100, IX, do Regimento Interno, que faculta às Comissões
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o direito de solicitarem à Mesa encaminhamento de pedido escrito de informação em
razão  da  matéria  compreendida  em  sua  denominação  ou  da  finalidade  de  sua
constituição  e  quanto  a  fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia
Legislativa.  Portanto,  a  proposição  em  tela  não  apresenta  vício  de  iniciativa  e
configura  legítimo  exercício  de  controle  sobre  órgãos  e  atos  de  autoridades
subordinadas ao Poder Executivo, ostentando sólido e tipificado lastro constitucional
e regimental.

Quanto  ao  mérito,  as  informações  solicitadas  interessam  às  sociedades  civil  e
política. Os direitos dos praças são amparados por lei e nenhuma consideração de
ordem disciplinar e hierárquica seria capaz de neutralizá-los. Ademais, as autoridades
militares, no trato com seus subordinados, devem observar  os preceitos da Carta
Magna,  que  não  se  vale  das  peculiaridades  da  condição  militar  para  nomear
exceções e eclipsar o devido processo legal.

O próprio Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - Lei
nº 14.310, de 19/6/2002, que sepultou o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de
Minas Gerais, herdado do regime militar e incompatível com os dispositivos legais
maiores pós-1988 - esclarece, no art. 9º, III e V, que todo integrante das Instituições
Militares Estaduais - IMEs - deve observar os princípios da ética militar e respeitar a
dignidade humana, o que obviamente vale em relação aos praças.

Menosprezos a direitos ficariam na contramão das políticas públicas em vigor, que
dirigem o processo de desmilitarização das corporações policiais, transformando-as
de antigos exércitos  estaduais  em verdadeiras forças de defesa social  no sentido
amplo da expressão. Para tanto, seus membros precisam formar-se como cidadãos
que  desempenham  atividades  civis  de  prevenção  e  educação,  só  possíveis  e
profícuas se forem também detentores e praticantes de seus próprios direitos.

Eis por que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH - afirma
ser inadmissível, “no contexto democrático, tratar dos sistemas de justiça e segurança
sem que os mesmos estejam integrados com os valores e princípios  dos direitos
humanos” e ser necessário proceder a uma “leitura crítica dos modelos de formação e
ação policial que utilizam práticas violadoras da dignidade da pessoa humana”.

Por sua vez, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci,
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no  art.  3º,  V,  da  Lei  Federal  nº  11.530,  de  24/10/2007,  adota  como  diretriz  a
valorização dos profissionais de segurança pública e do sistema prisional,  que só
adquire sentido caso se respeitem concomitantemente os seus direitos como pessoas
e servidores públicos.

A alegada injustiça seria a iminente demissão do citado Soldado, de vez que na
Portaria nº 12.163/2009, da 7ª RPM, se o acusara caluniosamente, junto com outro
policial militar, por prática de atos atentatórios ao decoro da Corporação e à honra
pessoal,  mas  supostamente  sem  provas.  No  decorrer  do  processo,  teria  ficado
elucidada a inocência do acusado, sendo inclusive sugerida a sua permanência pela
autoridade encarregada do parecer primário.

Adicionalmente,  Marcelo  Adriano  Menacho  dos  Anjos,  Juiz  da  1ª  Auditoria  da
Justiça  Militar  do  Estado,  teria  desaconselhado  qualquer  punição  penal,  segundo
constaria no Processo nº 36.233. Mesmo assim, a demissão foi pedida, e o Sd. José
Espíndola estaria  sofrendo perseguições,  incluindo sua transferência  imotivada do
Município  de  São  Tomás  de  Aquino  para  Monte  Santo,  causando-lhe  crises
depressivas.

Considerando-se todos os aspectos envolvidos e a necessidade de se elucidarem
os fatos  alegados e se eliminarem quaisquer  dúvidas que possam pairar  sobre a
conduta da Polícia Militar no caso em comento, compreende-se a necessidade de
que  a  Comissão  de  Segurança  Pública  se  muna  das  informações  solicitadas,
indispensáveis  ao  exercício  de  suas  atribuições,  estipuladas  no  art.  102,  XV,  do
Regimento  Interno,  no  processo de controle  e  fiscalização de competência  desta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.202/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.368/2011

Mesa da Assembleia
Relatório
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De  autoria  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  a
proposição em análise requer à Presidência da Assembleia seja enviado ofício ao
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, solicitando cópia do laudo técnico pericial que
permitiu a liberação do alvará de funcionamento das empresas Atento, Alma, Viva,
Master,  Brasil,  Contax  e  AeC,  que  atuam  no  setor  de  teleatendimento  em  Belo
Horizonte.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 20/8/2011, vem a matéria à Mesa
da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O  Requerimento  nº  1.368/2011  visa  obter  cópia  de  laudos  técnicos  periciais

realizados pelo Corpo de Bombeiros para liberação de alvará de funcionamento das
empresas Atento, Alma, Viva, Master, Brasil, Contax e AeC, que atuam no setor de
teleatendimento em Belo Horizonte.

O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no disposto no art.
54, § 3º, da Constituição do Estado, o qual determina que "a Mesa da Assembleia
poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a
recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

Cumpre esclarecer que, de acordo com a Lei nº 14.130, de 2001, e o Decreto nº
44.746,  de 2008,  toda edificação destinada ao uso coletivo  deve ser  regularizada
junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG. Essa regularização
visa  garantir  à  população  a  segurança  mínima  contra  incêndio  e  pânico  nas
edificações  destinadas  ao  uso  coletivo  no  Estado.  Como  forma  de  certificar  a
segurança da edificação regularizada, o CBMMG criou o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros  -  AVCB  -,  documento  emitido  após  a  verificação  das  medidas  de
segurança  instaladas  em  conformidade  com  o  Processo  de  Segurança  Contra
Incêndio e Pânico.

A Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  realizou  audiência
pública, no dia 13/7/2011, para debater, em comemoração do Dia do Operador de
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Telemarketing, as condições de trabalho da categoria. Nessa audiência foi abordada
a precariedade das instalações físicas de alguns estabelecimentos, que não oferecem
condições seguras de trabalho.

Por esse motivo, consideramos oportuna a verificação dos laudos técnicos periciais
emitidos pelo Corpo de Bombeiros a fim de averiguar se essas empresas possuem
realmente condições de funcionamento no que se refere à segurança contra incêndio
e pânico.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.368/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Hely Tarqüínio - Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - José Henrique.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.369/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por meio da proposição
em  tela,  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  Secretaria  de
Planejamento pedido de informações sobre os casos de cancelamento de contratos
firmados  entre  o  governo  de  Minas  Gerais  e  empresas  de  teleatendimento  nos
últimos oito anos, em virtude de precárias condições de trabalho, e sobre o controle e
a análise desse trabalho no Estado.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 20/8/2011, vem a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O Requerimento nº 1.369/2011 visa a obter informações sobre o cancelamento de

contratos firmados entre o governo do Estado e empresas de teleatendimento em
virtude de precárias condições de trabalho, nos últimos oito anos, bem como sobre o
processo de fiscalização, de controle e de análise desse setor no Estado.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição
do Estado determinou, em seu art.  54,  § 3°,  que “a Mesa da Assembleia poderá
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encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,
ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais”. De acordo
com o mesmo princípio, o art. 100, IX, do Regimento Interno faculta às Comissões o
direito de solicitarem à Mesa encaminhamento de “pedido por escrito de informação”,
“em razão da matéria (...)  compreendida em sua denominação ou da finalidade de
sua constituição”  e “quanto a fato sujeito  a controle e fiscalização da Assembleia
Legislativa”.

A Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  realizou  audiência
pública, no dia 13/7/2011, para debater, em comemoração do Dia do Operador de
“Telemarketing”, as condições de trabalho da categoria. Nessa audiência, relatou-se
que o setor de teleatendimento é um dos que mais empregam no Brasil, com mais de
1.200.000 trabalhadores,  e está entre os  que apresentam as piores condições de
trabalho como jornada de trabalho excessiva, estabelecimentos insalubres e metas
de atendimento desarrazoadas, gerando problemas à saúde dos trabalhadores.

Em Minas Gerais, esse setor conta com cerca de 48 mil trabalhadores, segundo
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged. Quanto aos
salários, a média no Estado está abaixo da média nacional: em 2009, o profissional
de telecomunicações recebia em média R$922,00, enquanto a média nacional era de
R$1.182,00;  já  a remuneração dos operadores de  “telemarketing”,  que são cerca
77,4% da mão de obra em telecomunicações, era, no mesmo período, de R$ 529,00.
Os estudos também revelam que 77% dos trabalhadores do setor têm até 29 anos,
mais de 50% têm até 25 anos, e 68,8% são mulheres. É também uma mão de obra
bem qualificada: 98,5% têm escolaridade mínima de 2º grau completo.

No  requerimento  que  deu  origem  à  proposição  em  análise,  o  autor,  em  sua
justificação,  ressalta  que  o  Estado  tem  autonomia  para  rescindir  unilateralmente
contratos com empresas que não estejam cumprindo a legislação trabalhista, uma
vez que deve zelar  pelo cumprimento dos direitos  trabalhistas das empresas que
exercem alguma atividade em seu nome ou que com ele contratem.

Tendo  em  vista  o  grande  número  de  trabalhadores  no  setor,  bem  como  o  de
denúncias  recebidas pelos  sindicatos, consideramos importante que esta Casa se
informe sobre suas reais condições de trabalho. O requerimento em tela é, portanto,
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relevante e oportuno. Entretanto, a fim de dar maior clareza à sua redação e atualizar
o nome da Secretaria destinatária do requerimento, apresentamos o Substitutivo n°1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1369/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social requer a V. Exa., nos
termos regimentais, seja enviado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, pedido de informação sobre o cancelamento de contratos firmados entre o
governo do Estado e empresas de teleatendimento em virtude de precárias condições
de trabalho, nos últimos oito  anos, bem como sobre o processo de fiscalização e
controle das condições de trabalho desse setor no Estado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.370/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação  Social  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  ao
Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - solicitando cópia de relatório
crítico acerca da atuação das empresas de teleatendimento que se encontram em
regular funcionamento no Estado, nos últimos 24 meses.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/8/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  Requerimento  nº  1.370/2011  visa  obter  cópia  de  relatório  crítico  acerca  da

atuação das empresas prestadoras de serviços de teleatendimento nos últimos 24
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meses. O Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - é autarquia estadual
que tem entre suas finalidades fiscalizar a política estadual de telecomunicações.

O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no disposto no art.
54, § 3º, da Constituição do Estado, o qual determina que "a Mesa da Assembleia
poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a
recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

A Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  realizou  audiência
pública, no dia 13/7/2011, para debater, em comemoração do Dia do Operador de
Telemarketing, as condições de trabalho da categoria.  Nessa audiência, relatou-se
que o setor de teleatendimento é um dos que mais empregam no Brasil, com mais de
1.200.000 trabalhadores,  e está entre os  que apresentam as piores condições de
trabalho. Em Minas Gerais, esse setor conta cerca de 48 mil trabalhadores, segundo
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged.

Os dados apresentados na referida audiência pública e as frequentes reclamações
de sindicatos e trabalhadores da área levaram à apresentação do requerimento que
deu origem à proposição em análise.

Consideramos oportuna a apresentação do requerimento em tela, uma vez que as
informações solicitadas permitirão conhecer a extensão dos problemas relacionados
à atuação das empresas de teleatendimento no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.370/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.371/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação  Social  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  à
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Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  -  Cemig  -,  solicitando cópia  de todos  os
contratos firmados entre essa Companhia e empresas de teleatendimento nos últimos
24 meses.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/8/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O Requerimento nº  1.371/2011 visa obter  cópia  de  todos os  contratos  firmados

entre a Cemig e empresas prestadoras de serviços de teleatendimento nos últimos 24
meses.

O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no disposto no art.
54, § 3º, da Constituição do Estado, o qual determina que "a Mesa da Assembleia
poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a
recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

A Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  realizou  audiência
pública, no dia 13/7/2011, para debater, em comemoração do Dia do Operador de
Telemarketing, as condições de trabalho da categoria.  Nessa audiência, relatou-se
que o setor de teleatendimento é um dos que mais empregam no Brasil, com mais de
1.200.000 trabalhadores,  e está entre os  que apresentam as piores condições de
trabalho. Em Minas Gerais, esse setor conta cerca de 48 mil trabalhadores, segundo
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged. Muitos desses
trabalhadores  atuam  em  empresas  que  prestam  serviços  para  entidades  da
administração estadual como a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.

No  requerimento  que  deu  origem  à  proposição  em  análise,  o  autor,  em  sua
justificação,  relata  que  os  sindicatos  do  setor  de  teleatendimento  têm  feito
reclamações  constantes  sobre  as  condições  de  trabalho  dessa  categoria,  como
jornada  de  trabalho  excessiva,  ambientes  insalubres  e  metas  de  atendimento
desarrazoadas,  gerando  problemas  à  saúde  dos  trabalhadores.  Dessa  forma,
segundo o autor,  a  finalidade do requerimento é saber  se existem, nos  contratos
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realizados entre a Cemig e empresas de teleatendimento, cláusulas que preveem o
respeito às condições mínimas de trabalho e que estabeleçam sanções em caso de
descumprimento.

A Cemig,  entidade  da  administração  pública,  deve  zelar  pelo  cumprimento  dos
direitos trabalhistas das pessoas que exercem alguma atividade em seu nome, ainda
que  terceirizadas.  Dessa  forma,  consideramos  oportuna  a  apresentação  do
requerimento em tela, uma vez que as informações solicitadas permitirão conhecer as
condições formais em que se dão as relações de trabalho entre as empresas de
teleatendimento contratadas pela Cemig e os funcionários dessas empresas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.371/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.372/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

De  autoria  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  a
proposição em análise  requer  à Presidência  da  Assembleia  seja  enviado ofício  à
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -, solicitando cópia de todos
os contratos  firmados entre  essa Companhia  e  empresas de teleatendimento nos
últimos 24 meses.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 20/8/2011, vem a matéria à Mesa
da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Requerimento nº  1.372/2011 visa obter  cópia  de  todos os  contratos  firmados

entre a Copasa e empresas prestadoras de serviços de teleatendimento nos últimos
24 meses. A Copasa é uma empresa de economia mista sob controle acionário do
Estado, estando assim sujeita à fiscalização do Poder Legislativo.

O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no disposto no art.
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54, § 3º, da Constituição do Estado, o qual determina que "a Mesa da Assembleia
poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a
recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

A Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  realizou  audiência
pública, no dia 13/7/2011, para debater, em comemoração do Dia do Operador de
Telemarketing, as condições de trabalho da categoria.  Nessa audiência, relatou-se
que o setor de teleatendimento é um dos que mais empregam no Brasil, com mais de
1.200.000 trabalhadores,  e está entre os  que apresentam as piores condições de
trabalho. Em Minas Gerais, esse setor conta cerca de 48 mil trabalhadores, segundo
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged. Muitos desses
trabalhadores  atuam  em  empresas  que  prestam  serviços  para  entidades  da
administração estadual como a Copasa.

No  requerimento  que  deu  origem  à  proposição  em  análise,  o  autor,  em  sua
justificação,  relata  que  os  sindicatos  do  setor  de  teleatendimento  têm  feito
reclamações  constantes  sobre  as  condições  de  trabalho  dessa  categoria,  como
jornada  excessiva,  estabelecimentos  insalubres  e  metas  de  atendimento
desarrazoadas,  gerando  problemas  à  saúde  dos  trabalhadores.  Dessa  forma,
segundo o autor,  a  finalidade do requerimento é saber  se existem, nos  contratos
realizados entre a Copasa e empresas de teleatendimento, cláusulas que preveem o
respeito às condições mínimas de trabalho e que estabeleçam sanções em caso de
descumprimento.

A Copasa, entidade da administração pública,  deve zelar  pelo cumprimento dos
direitos trabalhistas das pessoas que exercem alguma atividade em seu nome, ainda
que  terceirizadas.  Dessa  forma,  consideramos  oportuna  a  apresentação  do
requerimento em tela, uma vez que as informações solicitadas permitirão conhecer as
condições formais em que se dão as relações de trabalho entre as empresas de
teleatendimento contratadas pela Copasa e os funcionários dessas empresas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.372/2011.



496
____________________________________________________________________________

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2013

ATA
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/2/2013
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência:  Mensagem  nº  365/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
3.745/2013) - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de  Lei  nºs  3.746  a  3.768/2013  -  Requerimentos  nºs  4.241  a  4.256/2013  -
Requerimentos da Bancada do PT e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (5), Antonio
Lerin, Luiz Henrique e outros, Rogério Correia e outros e Antônio Carlos Arantes e
outros - Comunicações: Comunicações dos Deputados Adalclever Lopes (2) e Dalmo
Ribeiro Silva (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fabiano Tolentino,
Sargento Rodrigues, Rogério Correia, André Quintão e Pompílio Canavez - 2ª Parte
(Ordem do Dia):  1ª Fase:  Abertura de Inscrições -  Comunicação da Presidência -
Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva (5), Antonio Lerin, Antônio Carlos Arantes e outros,
Luiz Henrique e  outros  e Rogério Correia e outros;  deferimento -  Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José  Henrique  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider  Moreira  -

Adalclever Lopes -  Almir  Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -  Anselmo
José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio  Braz - Cabo Júlio  - Carlos Henrique -  Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro  Lessa -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Juarez Távora  -  Juninho Araújo  -
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Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira
- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das
reuniões anteriores.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura das

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte
correspondência:

“MENSAGEM Nº 365/2013*
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso que altera a Lei nº 19.969, de 26 de
dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

A referida alteração objetiva precipuamente acrescentar o Banco do Brasil  como
mais  um  possível  agente  financiador  das  operações  de  que  trata  a  lei
retromencionada, com vistas a financiar atividades e projetos do Estado, em especial
as ações definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.745/2013
Altera a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo

a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.

Art. 1º - A ementa da Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, passa vigorar com
a seguinte redação:

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e com o Banco do Brasil S.A. e
dá outras providências.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e com o Banco
do Brasil S.A., no valor total de até R$2.449.816.000,00 (dois bilhões quatrocentos e
quarenta  e nove milhões oitocentos e dezesseis mil  reais),  a  serem aplicados na
execução dos seguintes programas:”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 3.746/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Restauração, com sede no
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Município de Passa-Quatro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunidade Restauração,

com sede no Município de Passa-Quatro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Duarte Bechir
Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação

Comunidade Restauração, com sede no Município de Passa-Quatro. Trata-se de uma
sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada  e  em  pleno
funcionamento desde sua fundação.

A entidade tem como finalidade o tratamento e a recuperação de pessoas em risco
de dependência química, bem como o oferecimento de acompanhamento psicológico
às suas famílias.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  de  suas atividades,  tendo em vista  que ela atende os requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.747/2013
Declara de utilidade pública o Instituto Geraldo Farroupilha, com sede no Município

de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Geraldo Farroupilha, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Instituto
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Geraldo  Farroupilha,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  promover  e
desenvolver políticas de proteção especial à criança e ao adolescente, através de
programas de orientação e apoio sociofamiliar e socioeducativo, em meio aberto, e
práticas de atenção integral, entre outros.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,
cor, sexo e condição social das pessoas assistidas, às quais atende com observância
dos  princípios  da  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  economicidade  e
eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular
funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas
idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os
requisitos legais.

Por  ser  justo,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres pares à  aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.748/2013
Declara de utilidade pública a Fraternidade de Aliança Toca de Assis, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade de Aliança Toca de Assis,

com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Antonio Lerin
Justificação:  A Fraternidade de Aliança Toca de Assis é uma pessoa jurídica de

direito  privado,  de  fins  não  lucrativos,  de  caráter  assistencial,  em  funcionamento
desde 10/5/97,  que tem por  finalidade atender  e  promover  o bem de todos,  sem
preconceitos quanto a condição social, idade, nacionalidade, sexo, raça, cor, crença
religiosa, ideológica ou qualquer outra forma de discriminação.
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A Fraternidade de Aliança Toca de Assis apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar
Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de
26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis.

Justificado o projeto, esperamos a sua apreciação e aprovação por este Plenário e
demais comissões permanentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.749/2013
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora das Graças da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itapagipe.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

das Graças da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itapagipe.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Antonio Lerin
Justificação: O Conselho Particular Nossa Senhora das Graças da Sociedade São

Vicente de Paulo é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente,
para fins não econômicos, caritativa e de assistência social, em funcionamento desde
24/9/1974, que tem por finalidades:

I  -  realizar  atividades  beneficentes,  caritativas,  culturais,  promocionais  e  de
assistência social;

II - estimular o exercício da caridade cristã no campo da assistência social e da
promoção humana.

A referida entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública.
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A técnica legislativa utilizada na elaboração deste projeto está em consonância com
a Lei  Complementar  Federal  nº  95,  de 2/2/1998,  alterada pela  Lei  Complementar
Federal nº 107, de 26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração
e a consolidação das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação pelos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.750/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Oleiros de Conceição das Alagoas -

Aoca -, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Oleiros de Conceição

das Alagoas - Aoca -, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Antonio Lerin
Justificação: A Associação dos Oleiros de Conceição das Alagoas - Aoca - é pessoa

jurídica de direito privado, de fins não econômicos, com autonomia administrativa e
financeira, em funcionamento desde 20/3/2011, que tem por finalidades:

a)  Integrar  esforços  e ações dos  oleiros  em benefício da  melhoria do  processo
produtivo e comercial dos associados e da própria comunidade a qual pertencem.

b)  Trabalhar  de  forma  a  incentivar  a  cooperação  e  solidariedade  entre  os
associados.

c)  Representar  os  associados  perante  os  órgãos  públicos  e  outras  instituições,
defendendo seus interesses.

d)  Viabilizar  aperfeiçoamento  de  mão  de  obra,  através  de  cursos  e  práticas
profissionalizantes  junto  aos  oleiros,  habilitando-os  e  aperfeiçoando-os  para  o
mercado de trabalho.

e)  Tornar  possíveis  as  atividades  da  associação  através  de  captação  e  de
administração de recursos, incentivando a divulgação e comercialização dos produtos
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dos associados.
f) Orientar os associados em relação a previdência, saúde e lazer.
g)  Cooperar  com  os  órgãos  competentes  na  execução  de  feiras,  promoções,

exposições e eventos, para viabilizar a divulgação das atividades e comercialização
dos produtos dos associados.

A referida entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública.

A técnica legislativa utilizada na elaboração deste projeto está em consonância com
a Lei  Complementar  Federal  nº  95,  de 2/2/1998,  alterada pela  Lei  Complementar
Federal nº 107, de 26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração
e a consolidação das leis.

Justificado o projeto, esperamos a anuência dos nobres pares ao título declaratório
proposto, pela apreciação e aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.751/2013
Institui o Dia Estadual de Combate ao Uso e Tráfico Ilícito de Drogas no Estado de

Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 26 de junho como o Dia Estadual de Combate ao Uso e

Tráfico Ilícito de Drogas no Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - O poder público promoverá na data prevista no art. 1º, com a participação

da  sociedade,  eventos  com  o  objetivo  de  conscientizar  a  população  quanto  ao
combate ao uso e tráfico ilícito de drogas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Vanderlei Miranda
Justificação: A Organização das Nações Unidas tem o dia 26 de junho como dia

internacional contra o uso e o tráfico ilícito de drogas. Relatórios da ONU revelam que
o Brasil  é  o maior  mercado de cocaína da América  do  Sul.  Os mesmos estudos
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apontam que 50% dos estudantes universitários já utilizaram drogas ilícitas em algum
momento da vida. O Ministério da Saúde vem tentando implementar políticas públicas
para  os  usuários  de  drogas  e  dependentes  químicos,  inclusive  com  a  edição  de
legislação de prevenção,  tratamento e reinserção social  do usuário e combate ao
tráfico.

Desta  forma,  este  projeto  de  lei  tem  por  escopo  mobilizar  e  conscientizar  os
cidadãos mineiros quanto às mazelas das drogas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.752/2013
Dispõe sobre informações nos estabelecimentos de beleza e estética e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos de estética e beleza deverão afixar cartaz informando

a proibição e os males acarretados pelo uso de formol nos tratamentos capilares.
Art.  2º  -  O  aviso  deve  conter  obrigatoriamente  o  texto:  “O  uso  de  formol  nos

tratamentos capilares é proibido e causa males à saúde”.
Art. 3º - O material informativo referido no art. 2° deve ser colocado em local visível

ao consumidor.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Gilberto Abramo
Justificação: O emprego do formol como alisante capilar não é permitido, pois o

desvio de uso pode causar sérios danos ao usuário do produto e ao profissional, tais
como irritação, coceira, queimadura, inchaço, descamação e vermelhidão do couro
cabeludo, queda do cabelo, ardência e lacrimejamento dos olhos, falta de ar, tosse,
dor de cabeça, ardência e coceira no nariz, devido ao contato direto com a pele ou
com vapor. Várias exposições podem causar também boca amarga, dores de barriga,
enjoos, vômitos, desmaios, feridas na boca, narina e olhos, e câncer nas vias aéreas
superiores (nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios), podendo até levar à morte.

Além disso, O Instituto Nacional do Câncer - Inca - divulgou alguns estudos sobre a
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avaliação do potencial cancerígeno do formol. Em quatro instituições internacionais
de pesquisa, foi comprovado o potencial carcinogênico da substância.

Mesmo sendo o uso do formol proibido nos tratamentos capilares, devido aos males
acarretados  à  saúde  dos  consumidores,  é  pública  e  notória  a  oferta  de  serviços
utilizando formol dentro dos estabelecimentos de beleza. Entre os principais serviços
oferecidos,está a escova progressiva que é um método de alisamento capilar  em
moda.  Outros  serviços  similares  que  utilizam  formol  são  alisamentos  à  base  de
cremes de chocolate, morango, baunilha etc.

A legislação brasileira permite o uso de outras substâncias para alisamento capilar,
como ácido tioglicólico, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, carbonato de guanidina
e hidróxido de cálcio.

Por todas estas razões, espero o apoio dos colegas Deputados para a aprovação
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.753/2013
Dispõe sobre  a destinação adequada de medicamentos  vencidos  ou  impróprios

para o consumo, no âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta  lei  disciplina  a  destinação  final  ambientalmente  adequada  de

medicamentos vencidos ou impróprios para uso, no âmbito do Estado.
Art. 2º - Ficam os estabelecimentos de comercialização de remédios situados no

Estado  obrigados  a  colocar  à  disposição  dos  consumidores  recipientes  para  sua
coleta quando descartados, vencidos ou inutilizados.

Parágrafo único - Os recipientes de coleta deverão ser instalados em local visível e
conter dizeres explícitos que alertem o usuário quanto à importância e à necessidade
da correta destinação dos produtos e aos riscos que acarretam à saúde e ao meio
ambiente quando não tratados com a devida correção.

Art.  3º  -  Fica vedado o descarte  de medicamentos de qualquer  espécie  no lixo
domiciliar,  devendo  o  consumidor  efetuar  a  sua  devolução  nos  postos  de  coleta
instalados pelas drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação.
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Art.  4º  -  A  administração  pública  estadual  poderá  promover  campanha  de
massificação das informações sobre a importância de se descartarem corretamente
os medicamentos que estejam fora de uso.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Gilberto Abramo
Justificação:  Todas  as  pessoas,  em  alguma  fase  de  sua  vida,  usaram

medicamentos.  O  problema  surge  quando  estes  estão  com  o  prazo  de  validade
vencido e não serão mais usados. O que fazer com eles?

A resposta geralmente é imediata: jogá-los no lixo ou na rede de esgoto, mas este
processo  é  totalmente  errado,  visto  que  os  resíduos  de  medicamentos  podem
contaminar o solo, a água e os animais, além do risco à saúde de pessoas que os
reutilizem, de forma intencional ou por acidente, em virtude de sua situação social.

No caso em apreço,  pode ser  somada a carência  de  informação da população
quanto  aos  problemas  da  contaminação,  bem  como  a  falta  de  locais  para  os
medicamentos serem descartados.

A situação  é  preocupante  e  necessita  ser  urgentemente  solucionada  com  uma
política  pública  que  determine  regras  e  procedimentos  obrigatórios,  sob  pena  de
pagarmos um alto preço diante da omissão.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto
de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.237/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.754/2013
Altera a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da

parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Anexo I da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar na

forma do Anexo desta lei.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua
publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009)

Critérios de distribuição Percentuais

VAF (art. 1º, I) 75,00

Área geográfica (art. 1º, II) 0,80

População (art. 1º, III) 2,50

População dos 50 Municípios mais populosos (art. 1º, IV) 2,00

Educação (art. 1º, V) 2,00

Produção de alimentos (art. 1º, VI) 1,00

Patrimônio cultural (art. 1º, VII) 1,00

Meio ambiente (art. 1º, VIII) 1,10

Saúde (art. 1º, IX) 2,00

Receita própria (art. 1º, X) 1,90

Cota mínima (art. 1º, XI) 5,00

Municípios mineradores (art. 1º, XII) 0,01

Recursos hídricos (art. 1º, XIII) 0,25

Municípios sede de estabelecimentos penitenciários
(art. 1º, XIV)

0,10

Esportes (art. 1º, XV) 1,00

Turismo (art. 1º, XVI) 0,10

ICMS Solidário (art. 1º, XVII) 4,14

Mínimo "per capita" (art. 1º, XVIII) 0,10

Total 100,00

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Braulio Braz
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Justificação:  O  Brasil  sediará  nos  próximos  anos  os  mais  importantes  eventos
esportivos  profissionais,  que  são  a  Copa  do  Mundo  da  Fifa,  em  2014,  e  as
Olimpíadas e Paraolimpíadas, em 2016. Belo Horizonte é uma das cidades sede dos
eventos,  e  nela  serão realizadas  competições de  várias  modalidades  olímpicas e
paraolímpicas.

Eventos  de  tal  magnitude  podem  impulsionar  significativamente  as  políticas
públicas desportivas, sobretudo no interior do Estado, mediante a participação das
prefeituras municipais na preparação do Estado para sediá-los. O critério “esportes”
tem se tornado cada vez mais relevante para a distribuição do ICMS Solidário (o
número de Municípios habilitados aumentou de 94, em 2009, para 261, em 2011) e
pode se tornar importante indutor de programas e projetos governamentais.

Dessa forma, julgamos que o aumento do repasse para esse critério propiciaria o
desenvolvimento  do  esporte  no  interior  do  Estado  e  valorizaria  as  gestões  mais
engajadas na promoção de um importante elemento da formação do ser humano,
especialmente dos mais jovens.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.755/2013
Declara de utilidade pública a Associação Antroposófica Estrada Real -  AAER -,

com sede no Município de Matias Barbosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Antroposófica Estrada

Real - AAER -, com sede no Município de Matias Barbosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Gustavo Perrella
Justificação: A Associação Beneficente Antroposófica Estrada Real - AAER -, com

sede no Município de Matias Barbosa, é uma associação de caráter técnico, histórico,
pedagógico  e  sociocultural  com aplicações antroposóficas  em várias  áreas,  como
filosofia,  psicologia,  odontologia,  botânica,  medicina,  canto,  música,  eurritmia
artística ,  metodologia  científica,  pesquisa,  didática,  massagem rítmica e  terapias,
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atuando, sobretudo na promoção da saúde metal, espiritual e corporal.
Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas que não recebem nenhum tipo de remuneração
pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância
para a Associação, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias
com  órgãos  estaduais,  viabilizando  sua  finalidade  com  maior  facilidade,
principalmente a ampliação do atendimento ao ser humano nas suas necessidades
fundamentais.

Pelo exposto,  contamos com o  apoio  de nossos pares para  a aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.756/2013
Dá  denominação  à  escola  estadual  localizada  no  Bairro  Jardim  Itamarati,  no

Município de Patos de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Professor Ricardo Rodrigues Marques a escola estadual

localizada no Bairro Jardim Itamarati, no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Hely Tarqüínio
Justificação:  O  Professor  Ricardo  Rodrigues  Marques  nasceu  em  Carmo  do

Paranaíba,  em 19 de dezembro de  1941.  Aos  11 anos  mudou-se  para  Patos  de
Minas, onde fez o ensino fundamental e o curso de contabilidade. Foi um dos líderes
do movimento que culminou com a criação do colégio municipal, hoje Escola Estadual
Prof.  Zama Maciel,  onde, concursado, lecionou português desde 1965.  Assumiu a
direção do Colégio Normal Alto Paranaíba e, em 1972 passou a lecionar também na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patos de Minas. Durante 18 anos foi
professor de Teoria da Literatura nessa Faculdade.
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Em 1975 foi eleito para a cadeira 34 da Academia de Letras do Triângulo Mineiro.
Desde a  instalação  do Centro  Universitário  de  Patos  de  Minas  -  Unipam  -  até

outubro de 2008 ocupou o cargo de Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Em 1995 a Câmara Municipal de Patos de Minas lhe outorgou o título de Cidadão

Honorário.
Foi casado com a professora Beatriz Gomes da Fonseca Marques, pai de três filhos

e avô de cinco netos.
Faleceu em 30 de outubro de 2008.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.757/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Diamantinenses Ausentes - Colônia

Diamantina, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Diamantinenses

Ausentes - Colônia Diamantina, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Luiz Henrique
Justificação:  A Associação dos Diamantinenses Ausentes -  Colônia Diamantina ,

fundada em 2004, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos,
que tem como objetivo preservar os valores culturais sociais, filantrópicos e familiares
do Município.

A entidade promove atividades  sociais  e filantrópicas;  promove a  integração de
diamantinenses e de amigos de Diamantina, estreitando , fortalecendo e mantendo
laços de união com a cidade; reivindica junto a entidades públicas e privadas e às
autoridades constituídas a doação de posturas que visem à preservação da cidade
como patrimônio cultural da humanidade, título a ela conferido pela Unesco; estimula
o  intercâmbio  com  entidades  congêneres  nacionais  e  internacionais;  promove  a
realização  de  encontros  sociais,  culturais  e  comemorativos;  e  noticia,  publica  e
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divulga assuntos de interesse para Diamantina e região.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.758/2013
Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Artesões de Perdilândia, com

sede no Município de Santa Vitória.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de Artesões de

Perdilândia, com sede no Município de Santa Vitoria.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A entidade tem como objetivo ser uma instituição com a finalidade de

apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da cultura e da
arte e incentivar a geração de renda através da qualificação e de cursos relacionados
com a arte e a cultura.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação Cultural dos Artesões
de Perdilândia, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.759/2013
Declara de utilidade pública o Grupo de Mulheres Criartes, com sede no Município

de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo de Mulheres Criartes, com sede

no município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
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Rosângela Reis
Justificação: O Grupo de Mulheres Criartes, com sede no município de Ipatinga,

fundado  e  constituído  em  9/5/2008,  é  uma entidade  sem  fins  lucrativos  que  não
remunera  os  membros  de  sua  diretoria  sob  nenhuma  forma,  sendo  vedado  o
recebimento de qualquer  lucro,  gratificação, bonificação ou vantagem. Trata-se de
instituição inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga que tem
por  finalidade  organizar  as  mulheres  com o  intuito  de  discutir  temas  inerentes  à
mulher,  promover  oficinas  de  artesanatos  e  exposição  de  trabalhos  produzidos,
beneficiando as causas ligadas à mulher na comunidade local.

Atualmente, atende a mais de 250 mulheres com oficinas de trabalhos artesanais,
com o desafio de gerar atividades úteis para as mulheres, combatendo problemas de
depressão e outras questões de saúde.

Diante do exposto, considerando que a entidade atende plenamente aos requisitos
para a declaração de utilidade pública em nível estadual, espero contar com o apoio
dos nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.760/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Veredinha - Aapiver -,

com sede no Município de Veredinha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Apicultores  de

Veredinha - Aapiver -, com sede no Município de Veredinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação dos Apicultores de Veredinha - Aapiver -, fundada em 16

de julho de 2005, é uma associação civil  de utilidade pública, sem fins lucrativos,
políticos  ou  religiosos,  que  adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade,  economicidade  e  eficiência,  com  duração  por  tempo
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indeterminado. A entidade funciona com sede e foro na Cabeceira da Comunidade do
Córrego do Ouro, s/n, na zona rural do Município de Veredinha.

A Aapiver  tem por  objetivo  básico gerar  ocupação e renda através da atividade
apícola, proporcionando alternativas de trabalho no campo para as famílias rurais;
promover  a  proteção  do  meio  ambiente,  incentivando o  reflorestamento  de  áreas
devastadas, fomentar o estudo e a difusão da apicultura racional, com a finalidade de
aumentar a biodiversidade da flora municipal.

A referida entidade,  pelo que se infere da  leitura dos documentos anexados ao
processo, está em pleno e regular funcionamento desde 2005, sendo sua diretoria
constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que
desabone sua conduta.  Outrossim,  a entidade não remunera os membros de sua
diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Assim,
por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.761/2013
Altera o art. 20 da Lei nº 19.490, de 13/1/2011.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 20 da Lei nº 19.490, de 13/1/ 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 20 - As despesas para a cobertura do custo de processamento de dados, no

caso  de consignação  para  amortização  de  empréstimo  ou  financiamento,  mesmo
habitacional, correrão por conta do consignatário, mediante retenção de 1% (um por
cento) do valor total da consignação, ficando as cooperativas isentas de custo de
processamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Antônio Carlos Arantes
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Justificação:  Trata-se  a  presente  proposta  de  medida  de  incentivo  à  eficiência
econômica  das  cooperativas,  de  forma  a  facilitar  sua  inclusão  no  mercado  e
maximizar  seus  resultados,  aumentando  a  renda  de  cada  um  dos
cooperados/servidores  e  incentivando-os  à  formação  de  poupanças  e
aperfeiçoamentos profissionais.

Ora, o Estado tem a função e o dever de prover o desenvolvimento econômico e,
nesse diapasão, o próprio governo federal, manifestando seu apoio ao setor, afirma a
importância  do  incentivo  ao  cooperativismo,  para  que  seja  propiciada  a  inclusão
social, o combate à concentração de renda e o acesso ao crédito.

Afinal, os resultados gerados pelas atividades cooperativas são, necessariamente,
revertidos para seus cooperados/servidores cuja renda, fruto dos resultados positivos
dos atos cooperados, uma vez posta em circulação, em forma de investimentos e
consumos,  é  aproveitada  pelos  governos,  porque  gera,  adicionalmente,  maior
pagamento de impostos.

A propósito, a norma do inciso III, do art. 2º, da Lei nº 15.075, de 2004, segundo a
qual  o  Estado  de  Minas  Gerais  estabelecerá  incentivos  financeiros  para  o
desenvolvimento da atividade cooperativista, corrobora esses preceitos.

Destarte,  a  atividade  cooperativa  beneficia,  estruturalmente,  os  servidores  em
aspectos socioeconômicos e conjunturais.

Pois  bem,  a  cobrança do  custo  de  processamento  das  cooperativas  reduz sua
eficiência  econômica,  prejudicando  o  atendimento  aos  cooperados,  porque  afeta
diretamente a taxa praticada pela cooperativa e indiretamente o resultado final da
cooperativa que pode ser distribuído aos cooperados.

Com efeito, a cobrança vai ao encontro da intenção do Estado de incentivar o setor
cooperativo. E quanto maior for a eficiência econômica da cooperativa, tanto maior
será  seu  alcance  social  e  sua  capacidade  de  apoiar,  incentivar  e  investir  no
desenvolvimento dos cooperados/servidores.

Além disso, as cooperativas são constituídas de forma democrática e espontânea,
com base nas necessidades de serviços e produtos financeiros  das pessoas que
aderem aos seus ideais e objetivos de forma livre e consciente.

Por fim, todas as atividades financeiras praticadas entre cooperativa e cooperado
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estão comprometidas a oferta de melhores condições de contratação.
Pelo exposto, solicita-se aprovação da matéria.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.762/2013

Altera a Lei nº 11.942, de 16/10/1995, que assegura às entidades que menciona o
direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2° do art. 1º da Lei n° 11.942, de 16/10/1995, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
§ 1º - (...)
§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo para atividades que:
I - interfiram nas atividades regulares da escola;
II - tenham objeto ilícito;
III - tenham caráter político-partidário.”.
Art. 2º - Acrescente-se ao art. 2º da Lei n° 11.942, de 1995, os seguintes incisos:
“Art. 2º - (...)
VIII - Atividades de dança e folclóricas;
IX - Comemorações de datas cívicas;
X - Atividades culturais, comunitárias, religiosas e sociais .”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O presente projeto visa ampliar o rol de atividades que podem ocorrer

nas  escolas  do  Estado,  haja  vista  que  como  local  de  conhecimento,  estudo  e
atividades culturais, as escolas de Minas têm papel fundamental na socialização dos
cidadãos.

Urge salientar que a lei supramencionada foi alvo de recente reforma; essa reforma,
porém,  restringiu,  ao  invés  de  aumentar,  o  rol  das  atividades  que  poderiam  ser
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oferecidas e praticadas dentro das escolas.
De mais a mais, é de relevante valor o papel social das instituições escolares, haja

vista que além de ensinar elas têm o poder de, por exemplo, recuperar jovens do
mundo das drogas e promover a socialização de idosos e crianças, através de bailes
e encontros organizados pela própria comunidade.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo
José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.694/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.763/2013
Declara  de  utilidade  pública  Associação  Montesclarense  de  Comunicação  e

Assistência, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  Associação  Montesclarense  de

Comunicação e Assistência com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação Montesclarense de Comunicação e Assistência é uma

sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  e  tem  por  finalidade:  executar  o  serviço  de
radiofusão comunitária com a finalidade de atendimento à comunidade beneficiada;
representar  as  organizações  populares  e  cooperativas,  possuindo  para  tanto
autorização específica,  atuando ainda,  junto  aos Poderes  Executivo,  Legislativo  e
Judiciário;  criar,  implantar  e  administrar  uma emissora  de  radiofusão  comunitária,
buscando o aperfeiçoamento qualitativo da produção jornalística e cultural; promover
encontros eventos e seminários de interesse dos meios de comunicação comunitária.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.764/2013
Proíbe a prática de frisagem em pneus por proprietários  de oficinas mecânicas,

autopeças, borracharias e similares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a prática de frisagem em pneus usados por proprietários de

oficinas, autopeças, borracharia e similares no âmbito do Estado.
Art.  2º  -  O  Poder  Executivo,  por  seu  órgão  competente,  fica  responsável  pela

fiscalização e pela aplicação desta lei.
Art. 3º -  O descumprimento do que dispõe esta lei acarretará ao estabelecimento

infrator multa no valor de mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Geraia (1.000
Ufemgs), aplicada em dobro em caso de reincidência, não obstante a aplicação de
outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de sessenta
dias a partir da sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Luzia Ferreira
Justificação: Uma prática temerária e perigosa vem se desenvolvendo em vários

Estados  da  Federação,  inclusive  em  Minas  Gerais,  e  precisa  ser  urgentemente
coibida:  a  chamada  “frisagem  de  pneus”,  que  é  feita  em  pneus  usados,  por
proprietários  de  borracharias,  oficinas,  casas  de  autopeças  e  similares,
comprometendo a estrutura do pneumático e, principalmente, a segurança daqueles
que trafegam em vias urbanas e rodovias.

Tal prática se faz com o aumento das ranhuras do pneu, de forma manual ou com o
auxílio de máquinas. Ao ser submetido à frisagem, o pneu sofre uma diminuição na
espessura  da  camada  de  borracha,  expondo  parte  de  sua  estrutura  formada  de
arame,  podendo  causar  sérios  acidentes, uma  vez  que  o  pneu  perde  toda  sua
sustentação e, consequentemente, a capacidade de rodar, o que compromete sem
dúvida alguma a segurança do veículo.
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De acordo com pesquisas, a má conservação de pneus é responsável por 20% dos
acidentes nas rodovias de todo o Brasil, o que por si só indica a necessidade de uma
maior atenção fiscalizatória do poder público.

Já  existem  sanções  por  parte  da  Polícia  Rodoviária  com a  aplicação  de multa
gravíssima e até a apreensão do veículo que for flagrado usando pneus riscados (ou
frisados), em face do perigo iminente de acidentes decorrentes dessa prática ilícita.

Assim, é preciso, além de propiciar maior educação no trânsito, responsabilizar e
punir de forma exemplar também aquele que propicia tal condição, uma vez que a
frisagem expõe não só os motoristas, mas todos os que trafegam em rodovias, ruas
ou avenidas e também os pedestres que transitam em suas imediações. Por isso,
esta proposição propugna o direcionamento dos valores porventura arrecadados com
a aplicação das penalidades para ampliação e melhoria do programa de educação
para o trânsito, desenvolvido pelo DER-MG.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.765/2013
Declara de utilidade pública o Instituto de Capacitação e Ação Social Inconformados

- Icasi -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Capacitação e Ação Social

Inconformados - Icasi -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Ivair Nogueira
Justificação: O Instituto de Capacitação e Ação Social Inconformados - Icasi -, com

sede  em  Belo  Horizonte,  de  caráter  associativo  e  sem  fins  lucrativos,  atua  na
prestação  de  serviços  à  comunidade  que  representa,  mediante  a  execução  de
projetos  e  ações  nas  áreas  assistencial,  educacional  e  cultural,  entre  outras,
dedicando-se, ainda, à defesa de direitos e garantias individuais e coletivos.

De duração indeterminada, a entidade está em pleno e regular funcionamento há
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mais de um ano, cumprindo suas disposições estatutárias e sociais no que concerne
às atividades assistenciais,  beneficentes e filantrópicas, destinando a totalidade de
suas rendas aos fins a que se destina.

O reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelo Instituto irá habilitá-lo a
firmar parcerias com o poder público e outras entidades não governamentais, visando
ao recebimento de recursos para custeio e expansão de suas atividades.

Atestados os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a
anuência dos pares a este importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.766/2013
Dispõe sobre medidas de segurança e proíbe a realização de shows pirotécnicos e

o  uso de fogos  de artifícios,  sinalizadores e  equipamentos  similares  que possam
trazer riscos de incêndio nos locais que especifica, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a realização de shows pirotécnicos e o uso fogos de artifício,

sinalizadores e equipamentos similares  que possam trazer  riscos de incêndio,  em
recintos fechados, como boates, danceterias, casas de espetáculos, circos, teatros e
similares, no Estado.

Art. 2º - É necessária a instalação de "sprinklers" em casas noturnas que recebam
mais  de  100  pessoas,  bem  como isoladores  acústicos  que  não  sejam  feitos  de
material tóxico ou altamente inflamável, nem gerem grande quantidade de fumaça.

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o “caput” do art. 1°, com capacidade
para mais de 250 pessoas devem ter profissionais treinados para orientar os clientes
em caso de emergência.

Art. 4° - Casas noturnas e estabelecimentos de shows com capacidade acima de
500 pessoas devem ter, no mínimo, duas saídas de emergência, além da principal,
devidamente sinalizadas.

Art. 5º - Os proprietários deverão colocar na entrada de seus estabelecimentos, em
local visível, placa indicando a capacidade limite de pessoas.
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Art. 6° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes
sanções:

I - multa;
II - suspensão do alvará de funcionamento, em caso de reincidência;
III - cassação do alvará de funcionamento, quando persistir a infração.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Mário Henrique Caixa
Justificação:  O País  está abalado com a tragédia que ocorreu no  Município de

Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando, durante uma apresentação musical, o
uso de fogos de  artifício  ocasionou um incêndio deixando mais  de  230 mortos  e
vários feridos.

Como é sabido, no Brasil e em outras partes do mundo, esse tipo de apresentação
utilizando fogos de artifício e pirotecnia em recintos fechados já ocasionou tragédias
memoráveis.

Diante disso, é extremamente oportuna a proibição do uso desse tipo de material
em recintos fechados a fim de evitar  que tragédias como essa ocorram no nosso
Estado.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio
Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.699/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.767/2013
Declara de utilidade pública a Fundação Carlos Silvério da Rocha, de Proteção do

Meio Ambiente e  de  Desenvolvimento  Sustentável,  denominada Fundação Rocha,
com sede no Município de Inconfidentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Fundação Carlos Silvério da Rocha,

de  Proteção  do  Meio  Ambiente  e  de  Desenvolvimento  Sustentável,  denominada
Fundação Rocha, com sede no Município de Inconfidentes.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Fundação Carlos Silvério da Rocha de Proteção do Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável,  com  sede  no  Município  de  Inconfidentes,  é  uma
pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos, filantrópica, com autonomia
administrativa e financeira, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado, e tem
por  finalidade  proteger  e  conservar  sua  dotação  inicial  e  áreas  que  a  ela  se
incorporarem, zelando por suas florestas, campos, fauna, fontes de água e rios, bem
como  privilegiar  o  uso  sustentável  dos  recursos  naturais,  promover  a  educação
ambiental  e  todo  aprimoramento  humano  que  seja  necessário  para  a  defesa  do
patrimônio natural e a melhoria da qualidade de vida

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.768/2013
Altera a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades que

menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2° do art. 1º da Lei n° 11.942, de 16 de outubro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 1º - ...
§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo para realização de atividades

que:
I - interfiram nas atividades regulares da escola;
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II - tenham objeto ilícito.”.
Art. 2º - Ficam incluídos os seguintes incisos VIII e XIV ao art. 2º da Lei 11.942, de

16 de outubro de 1995:
“Art. 2º - …
VIII - palestras;
IX - ciclos de estudos;
X - fóruns de debate;
XI - conferências;
XII - exposições;
XIII - feiras;
XIV - jornadas;".
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei pretende alterar o § 2° do art. 1º da Lei n° 11.942,

de 1995, que assegura às entidades que menciona o direito à utilização do espaço
físico das unidades de ensino estaduais, de forma que a utilização do espaço seja
condicionado a realização de atividades que não interfiram nas atividades regulares
da  escola  e  não  tenham  objeto  ilícito,  ficando  a  direção  da  unidade  de  ensino
responsável  pela análise e pela liberação do espaço para a realização de evento
solicitada, nos termos da lei.

E  ainda,  acrescenta  os  incisos  VIII,  IX  e  X  ao  art.  2º  da  lei,  por  considerar
importante a explicitação desses tipos de eventos.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo
José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.694/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 4.241/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Washington Moreira Pinto por sua posse na Presidência do
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Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 3ª Região. (- À Comissão
do Trabalho.)

Nº 4.242/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sesc-MG pelos  50  anos  de  inauguração  do Cine
Palladium, hoje Sesc Palladium. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.243/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Fiemg pelos seus 80 anos de fundação.

Nº 4.244/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  José  Fernando  Coura  por  sua  posse  na
coordenação  da  Comissão  Especial  de  Mineração  da  Confederação  Nacional  da
Indústria. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 4.245/2013, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a família do Sr. Alcides Martins Loyola pelo centenário de seu
nascimento. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.246/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 6º BPM e na 5ª M ESP que
atuaram na operação que culminou na apreensão de 21 bananas de dinamites, no
Distrito de Santa Rita do Itueto, na região de Governador Valadares, pelo excelente
trabalho.

Nº 4.247/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 118ª Cia. PM Independente
que atuaram na operação que culminou na apreensão de 93 tabletes de maconha, no
Município de Rio Casca, pelo excelente trabalho.

Nº 4.248/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 204ª Cia do 40º BPM que
atuaram na operação que culminou na apreensão de bananas de dinamite, drogas,
armas e munições, além de um arsenal de materiais utilizados para o tráfico ilícito de
entorpecentes,  no  Bairro Sônia,  Município  de Ribeirão das  Neves,  pelo excelente
trabalho.

Nº 4.249/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 58ª Cia do 35º BPM e no
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Gate que participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na
apreensão  de  materiais  explosivos,  além  de  drogas,  balança  de  precisão,  dois
radiocomunicadores e uma réplica de pistola calibre 9mm, no Município de Santa
Luzia.

Nº 4.250/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 178º Cia do 14º BPM que
atuaram na operação que culminou na apreensão de vários explosivos enterrados em
um matagal no Bairro Mangabeiras, no Município de Coronel Fabriciano.

Nº 4.251/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Delegado Cláudio Utsch Moreira e sua equipe pela
atuação no inquérito policial que apurou o homicídio de Fábio Pimentel Fraiha.

Nº 4.252/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 2ª Delegacia Especializada de
Homicídios que atuaram na operação denominada Tentáculos da Polícia Civil  pelo
trabalho que culminou na prisão de 18 pessoas e na apreensão de drogas, armas e
dinheiro no Bairro Vila Formosa, em Belo Horizonte.

Nº 4.253/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia da Rotam, no 34º
BPM e no Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo por coibirem assalto contra um
policial militar no Bairro Glória, em Belo Horizonte.

Nº 4.254/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  2ª  Cia.  de  Missões
Especiais que participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na
apreensão  de  30  kg  de  maconha  e  uma  balança  de  precisão,  no  Município  de
Uberlândia.

Nº 4.255/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 18ª Cia e na 20ª Cia da
PMMG que  atuaram na  operação  que culminou  na  prisão de  dois  homens  e  na
apreensão de "crack" e de cocaína na Rodovia MG-050, Km 400, no Município de
São Sebastião do Paraíso.

Nº 4.256/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais que efetuaram a prisão do Sr. Frederico Márcio
Arbex, acusado de diversos crimes, no Município de Juiz de Fora.

Da Bancada do PT em que solicita a realização de seminário legislativo com o tema
“A violência contra as trabalhadoras rurais e a impunidade no campo”. (- À Mesa da
Assembleia.)

- São também encaminhados à Presidência requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (5), Antonio Lerin, Luiz Henrique e outros, Rogério Correia e outros e
Antônio Carlos Arantes e outros.

Comunicações
-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  dos  Deputados

Adalclever Lopes (2) e Dalmo Ribeiro Silva (2).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.
O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,

Deputados  e  Deputadas,  público  que  nos  acompanha,  servidores  desta  Casa  e
telespectadores  da  TV  Assembleia,  boa  tarde.  Hoje  vou  falar  sobre  o  Carnaval,
principalmente o da região Centro-Oeste. Nesse período, consegui viajar 1.900km e
visitar  15 cidades.  Realmente essa cultura carnavalesca está ressurgindo naquela
região. Fizemos essa maratona carnavalesca e vimos como estão as cidades e as
nossas estradas. Isso é muito importante, é um trabalho parlamentar, um trabalho de
Deputado Estadual. Percorremos 12 cidades através de MGs e BRs. Então falaremos
sobre a situação dessas estradas e um pouco sobre o Carnaval de cada cidade.

Iniciamos a nossa trajetória no sábado. Fomos a Conceição do Pará, que tem um
Carnaval muito legal e animado, com diversos blocos. Depois passamos por Abaeté.
Sem sombra de dúvida, é o melhor Carnaval da região Centro-Oeste mineira, muito
bem organizado. Lá aconteceu o “show” de Fernando e Sorocaba. O Carnaval de
Abaeté foi muito bem estruturado, por isso gostaria de parabenizar os organizadores.
Realmente  isso  marcou  mais  um  Carnaval  na  cidade.  Vários  foliões  e  toda  a
juventude  participaram  muito  bem.  Fomos  muito  bem  recebidos  pelo  Prefeito
Armandinho  em  Abaeté.  Dali  fomos  a  Paineiras,  uma  cidade  gostosa,  com  um
Carnaval feito para a juventude e para as crianças, que participaram de uma matinê.
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Foi muito legal. Lá também fomos muito bem recebidos pelo Prefeito Osman e pelo
Vice-Prefeito Vaninho.

Depois passamos em Pitangui, onde o Prefeito Marcílio fez um grande Carnaval,
organizado pelo nosso companheiro Bezerro, da Bezerro.com, do Valtecir. O Carnaval
foi  no  parque de exposições,  realizado com o sindicato  rural  do  Zé Heder,  muito
benfeito,  com  “show”  de  Rodrigo  Bergall,  nosso  conterrâneo  de  Divinópolis,  que
marcou muito bem o Carnaval em Pitangui.

No domingo, em São Gonçalo do Pará, com o Prefeito Toninho André, começamos
pela manhã fazendo uma “carnavalgada”. Para quem não conhece, é uma mistura de
cavalgada com Carnaval, com o pessoal fantasiado. Foi muito bacana, havia vários
cavaleiros, foi uma manhã bastante alegre.

Fomos  para  Itapecerica,  e  sou  suspeito  para  falar  porque  entendo  que  é  uma
cidade que tem essa raiz da cultura do Carnaval e dos eventos gastronômicos. Lá o
Carnaval,  por  si  só,  já  é  bom.  O  Carnaval  foi  espetacular,  com  vários  blocos.
Estivemos no Bloco Suvaco de Cobra, que está completando 10 anos, e foi muito
interessante. Itapecerica está de parabéns, merece nota 10. Como sempre, mostrou a
beleza do seu Carnaval, com a cidade lotada, trazendo turistas, melhorando a nossa
região e deixando divisas financeiras.

De Itapecerica fomos a Carmo da Mata, onde o Carnaval teve palcos, “shows” e foi
bastante animado. Depois estivemos em Cláudio, na Cidade Carinho, com o Prefeito
Zezinho, onde o Carnaval marcou muito, foi muito bacana, com “shows” excelentes. A
Ju Oliveira,  que também é de Divinópolis,  fez a festa,  um “show” maravilhoso.  Aí
terminamos a nossa trajetória do domingo.

Na segunda-feira estivemos em São Sebastião do Oeste,  uma cidade pequena,
cujo Carnaval foi na praça. O Raul é o organizador da cultura do Bloco Dançando
com as Porcas, em que a cada ano é servida uma porca a mais para a população.
Como era o quinto ano, foram preparadas cinco porcas, e houve a comida na praça.
Foi muito gostoso, diferente, com marchinhas de Carnaval, durou a tarde inteira, e a
noite houve “shows”. Estavam lá o Prefeito Dorival e o Vice-Prefeito Márcio, que nos
receberam muito bem.

Partimos para Estrela do Indaiá, onde vimos a matinê, com muita juventude, todos
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fantasiados, muito animado. O Prefeito Tibúrcio nos recebeu muito bem, assim como
a família da Denise, minha assessora. Foi muito bacana, muita juventude, o pessoal
realmente curtindo o Carnaval.

Fomos para Luz, onde havia um palco muito grande. Fomos a uma roda de pagode
muito  bacana,  e  vimos  como  é  a  cultura  do  Carnaval  em  Luz,  junto  com  meu
assessor Luiz. Foi um dia muito produtivo.

E chegamos a Carmo do Cajuru, perto de Divinópolis.  Em quatro dias, rodamos
1.900km. Saímos em dois blocos: Bloco da Latinha, que completou 40 anos, e Bloco
Cachasamba, que tem 5 anos e é muito animado. Foi muito bacana.

Na  terça-feira,  fomos  a  Dores  de  Campos,  com  meu  assessor  Cyro,  onde  o
Carnaval foi animado, com todos fantasiados, mostrando essa cultura carnavalesca, a
forma de se curtir o Carnaval. Fomos recebidos pela família do Sr. Cyro Resende e
pelo Presidente da Câmara, Vereador Cimerco.

Em todos os lugares, quero parabenizar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, os
seguranças  particulares,  os  organizadores,  pois  não  vimos  nenhuma  briga,  o
Carnaval foi muito ordeiro, da forma como deve ser curtido.

Passamos em São João del-Rei, e todos sabem da beleza do seu Carnaval, que
está mais bonito a cada ano, um Carnaval cheio de blocos, muito animado, crescendo
a cada dia.

Chegamos a Oliveira, uma cidade-padrão, onde o Carnaval tem o Bloco Cai n'Água,
com todos fantasiados e com “shows” da melhor qualidade. É muito interessante. O
Prefeito  João da Madalena nos  recebeu com os  Vereadores  Juninho e  Lucas.  O
Carnaval foi muito legal.

Portanto,  visitamos  15  cidades  em  quatro  dias,  não  paramos,  mostrando  que
realmente é importante sair e ver. Com isso, passamos por várias estradas. É óbvio
que algumas estão boas e outras estão péssimas. Passamos pelas rodovias BR-494,
BR-262, BR-352, BR-354 e BR-265 e pelas MG-423, MG-060, MG-050, MG-252, MG-
260, MG-170 e MG-176. Vou falar das piores estradas, no meu ponto de vista.

Primeiramente tenho de falar da MG-050, uma estrada pedagiada, que necessita de
melhoria, de mais obras, de melhor acabamento em suas vias. Ela agora está sendo
pintada,  mas  vários  de  seus  trechos  ainda  estão  sem  pintura  de  qualidade,
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principalmente no centro, o que tem sido feito somente agora. Há necessidade de
terceiras faixas. Lembramos que essa é uma estrada pedagiada. Está havendo custo
alto, mas pouco benefício, principalmente para nós que estamos em Divinópolis. Essa
estrada precisa urgentemente ser duplicada. Lá ocorrem vários acidentes em razão
disso.  O  Governador  já  está  buscando  entendimentos  para  fazer  a  duplicação.
Precisamos melhorar essa estrada, que, repito, é pedagiada. Há o custo, mas não o
benefício.

A BR-494,  depois  de  São  Tiago,  caminho  de  Tiradentes,  chegando  a  Dores,
também está muito ruim,  esburacada,  precisando de recapeamento.  Essa estrada
precisa ser  melhorada.  Os governos federal  e  estadual  precisam olhar  mais  para
nossas  estradas.  Muitos  acidentes  ocorrem  em  decorrência  da  má  condição  de
nossas vias. A MG-060, de Abaeté a Paineiras, também está muito ruim. Por incrível
que pareça, senhores Deputados, lá os buracos foram tapados com terra. Isso é um
absurdo.  Essa  é  uma estrada  muito  movimentada,  utilizada  por  muita  gente  em
virtude do Carnaval de Paineiras e de Abaeté. Os buracos estão sendo tapados com
terra. Temos de olhar para as estradas mineiras, para que haja principalmente mais
segurança, Sr. Presidente. A MG-060 está em péssimas condições.

A BR-262, uma estrada que foi feita agora, está boa, mas necessita de uma barreira
da Polícia Federal, porque sai de Belo Horizonte e passa de Campos Altos. É uma
estrada longa, uma estrada federal sem nenhuma fiscalização por essa polícia. Essa
estrada necessita, por questões de segurança, de uma fiscalização, de uma barreira
da polícia. A estrada ficou boa e tem alavancado o progresso de Pará de Minas, de
Nova  Serrana,  etc.  Todavia  falta  fiscalização,  uma  barreira  da  Polícia  Federal.
Pedimos que isso seja feito na BR-262.

Sairemos  de  nossa  região,  com  nossos  problemas  de  estradas,  com  algumas
estradas boas e bem sinalizadas, principalmente à noite, quando é necessária boa
sinalização.  Sairemos  da  região  Centro-Oeste  diretamente  para  a  Marquês  de
Sapucaí. Minas Gerais realmente se fez presente na Marquês de Sapucaí. Fomos
homenageados pela  Beija-Flor  de Nilópolis,  que tratou do mangalarga marchador,
nosso  cavalo  mineiro.  É  um  cavalo  da  essência  de  Minas  Gerais.  A  Beija-Flor
arrebentou  na  Marquês  de  Sapucaí.  Parabéns  ao  Presidente  Magdi  Shaat,  que
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realmente  soube  levar  nosso  cavalo  no  enredo  da  Beija-Flor,  mostrando,  Sr.
Presidente, os heróis que ganharam suas batalhas, suas guerras no lombo de um
cavalo,  mostrando  que  realmente  a  força  vem  do  campo,  dos  cavalos,  da  raça
mangalarga marchador, genuinamente mineira. É uma raça nossa, do coração, que
mostra sua pujança. A Beija-Flor foi vice-campeã na Marquês de Sapucaí.

Falaremos agora da campeã, Deputado Antônio Carlos, nossa querida Vila Isabel,
que  falou  do  agricultor,  do  pecuarista,  do  homem  do  campo,  mostrando  nossa
segunda riqueza relativamente ao PIB. Temos o minério como fonte maior do nosso
PIB.  Tivemos  nossa  agricultura,  nossa  pecuária  homenageadas  na  Marquês  de
Sapucaí. Parabéns à Vila Isabel, ao Martinho da Vila, a todos os compositores que
fizeram enredo sobre o homem do campo, mostrando a nossa força, o porquê de o
Brasil estar se alavancando mais por meio de nossa pecuária e da nossa agricultura.
Isso foi mostrado na Marquês de Sapucaí, assim como o mangalarga mineiro, tratado
pela vice-campeã Beija-Flor.  A Vila Isabel veio arrebentando e ganhou o Carnaval
mostrando que o homem do campo, com seu suor, com sua enxada, pode fazer um
grande enredo. Mostraram a força do Brasil em nossos carnavais.

Essa  foi  a  nossa  trajetória  no  Carnaval  em  quatro  dias.  Andamos  1.900km,
visitamos  15  cidades  e  fizemos  o  nosso  trabalho,  como  fiscal,  como  Deputado
Estadual, como cidadão, como pessoa que curte a juventude e os bons eventos que
devem ocorrer a cada dia.

Para finalizar, informo que, com muita satisfação, tivemos a visita nesta semana do
Secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz, a Divinópolis, juntamente com o Comte.
Cylton, da Polícia Civil, e com o Comte. Sant'Ana, da Polícia Militar. O encontro foi
muito interessante. Estavam presentes também a Deputada Luzia e os Deputados
Federais Jaime Martins e Domingos Sávio.

Estamos para implantar em Divinópolis, nossa cidade - o Secretário já anunciou, e
já  fizemos  um  termo  de  adesão  -,  o  projeto  Olho  Vivo.  Será  muito  importante,
Deputados  Mosconi,  Elismar,  Cabo  Júlio  e  demais  Deputados  que  nos  ouvem,
trazermos essa segurança para Divinópolis e para a região por meio do Olho Vivo, um
projeto espetacular. Serão instaladas 27 câmeras na cidade, e com isso teremos mais
segurança,  principalmente no Centro da cidade.  Hoje todas as cidades têm muita
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criminalidade, e, com isso, conseguiremos minimizar o problema.
Serão  levadas  para  nossa  cidade  mais  patrulhas,  patrulhas  rurais,  porque  hoje

também  começa  a  haver  muita  criminalidade  na  zona  rural.  As  pessoas  que  ali
moram estão tendo problemas sérios  com o crime,  então  teremos mais  patrulhas
rurais para trabalhar o lado urbano também e mais 12 Delegados para nossa região.

Conversamos também sobre perito médico-legista, que não temos em Divinópolis.
Estamos tendo vários problemas, além da Região Integrada de Segurança Pública -
Risp. Temos conversado com a Secretária Renata Vilhena e com o Secretário Rômulo
Ferraz, para implantarmos em Divinópolis a Risp. Aí, sim, Divinópolis, que é a nossa
região, terá mais segurança e trabalhará melhor toda essa questão de criminalidade
que vem aumentando. Estamos preocupados porque, com esse aumento do crime,
fica mais perigoso o dia a dia na cidade e na região. Esse é o nosso papel. Rodamos
pela cidade, vimos os problemas, sentimos como estão nossas estradas. Estamos
reivindicando dos governos federal e estadual melhorias nas estradas para diminuir,
sim, os acidentes que ali  acontecem, mas, principalmente,  para melhorar a nossa
segurança. Obrigado, Secretário Rômulo Ferraz, que se dispôs a ir a Divinópolis e foi
muito produtivo, com todas as forças de segurança.

Gostaria  de  parabenizar  a  nossa  Associação  Comunitária  para  Assuntos  de
Segurança Pública - Acasp -, por intermédio do José Vítor, porque há 10 anos vem
lutando para termos o projeto Olho Vivo, e hoje estamos próximos de instalá-lo em
Divinópolis.

Isso é o que temos a dizer no dia de hoje, acrescentando que estamos sempre
empenhados,  mesmo  em  momento  de  Carnaval,  quando  poderíamos  estar
descansando.  Eu mesmo estou  com uma menininha que  nasceu há dois  meses,
Sofia, minha filha, que tanto amamos. Mesmo assim a deixei em casa e fui ver como
estava o Carnaval  na região e principalmente como estavam as nossas estradas.
Esse  é  o  nosso  papel,  o  nosso  trabalho,  e  é  assim  que  sempre  faremos,  Sr.
Presidente.  Por  isso  estamos  aqui  para  falar  um  pouco  mais,  para  cobrarmos  e
reivindicarmos melhorias para as nossas estradas.

Gostaria de parabenizar os organizadores do Carnaval, que tão bem fizeram para a
nossa nação e que preservam essa cultura carnavalesca, tão interessante. Temos,
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sim, de aumentar cada vez mais o nosso trabalho e assim auferirmos divisas, ampliar
o turismo e trazer mais pessoas para nossa região, o Centro-Oeste de Minas Gerais.

Muito obrigado, Deputados. Por hoje são essas as minhas palavras, de cobrança e
principalmente  de  elogio  aos  que  fizeram  um  bom  Carnaval.  E  mais,  elogio  ao
Secretário Rômulo Ferraz por ter ido a Divinópolis levar esse grande projeto, o Olho
Vivo, em nome do Governador Antonio Anastasia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Por hoje é só.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados

e público que nos assiste pela TV Assembleia, venho aqui com muita ansiedade, já
que  gostaríamos  de  estar  com  as  reuniões  sendo  realizadas  desde  a  semana
passada,  mas não houve quórum para abertura dos trabalhos.  Gostaria  de  já  ter
iniciado  os  nossos  trabalhos  em  2013,  especialmente  o  trabalho  do  processo
legislativo, já que me encontro em atividade no gabinete desde o dia 28 de janeiro,
com toda a equipe trabalhando. Desde o ano passado estávamos trabalhando para
apresentar uma proposta de emenda à Constituição pela qual pudéssemos dar a esta
Casa um pouco mais de autonomia e, contrariamente a outras posturas, dotá-la do
poder  de  fiscalizar  cada  vez  mais  os  órgãos  e  Poderes  do  Estado.  Para  isso,
obviamente, por se tratar de proposta de emenda à Constituição, contamos com o
apoio e a assinatura de vários colegas Deputados para que essa proposta de emenda
fosse protocolizada. Fizemos o protocolo - foram mais de 30 assinaturas - de uma
proposta, Sr. Presidente, que V. Exa. teve oportunidade de também assinar conosco.

Discuti  essa proposta  com o  Deputado Dalmo Ribeiro Silva.  Já no  final  do ano
passado,  por  várias  vezes  conversei  com  ele  sobre  a  questão  do  “Tribunal  de
Injustiça Militar”. Na verdade, não há como falar que esse órgão do Poder Judiciário é
um tribunal de justiça militar.  Infelizmente, Deputado Elismar Prado, lá não é uma
casa onde se faz justiça.

Quero ressaltar a nossa alegria por ter apresentado essa proposta de emenda à
Constituição.  Por  quê?  Porque  os  Juízes,  os  chamados  Juízes  togados,  que
pertencem  às  auditorias  militares,  são  concursados,  estudaram  muito  e  estão
preparados para o cargo. Aliás, eles são advogados e passaram em um concurso
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dificílimo.  Esses  são  os  que  chamamos  de  Juízes  togados.  Esses  Juízes,  ao
receberem os processos na primeira instância da Polícia Militar, têm zelo e dedicam-
se a  fundamentar  sua sentença.  Mas,  quando o  processo chega ao “Tribunal  de
Injustiça Militar”, quatro desses membros são Coronéis indicados pelo Governador do
Estado. Pasmem! Coronéis de quem sequer são exigidos notório saber jurídico. São
Coronéis  que  não  são  sabatinados  por  esta  Casa  Legislativa,  Deputado  Duarte
Bechir, conforme determina a Constituição da República relativamente aos Ministros
do  Supremo  Tribunal  Federal.  Imaginem  que  a  indicação  da  mais  alta  corte  do
Judiciário brasileiro, dos membros do STF, requer isso, conforme preceitua o art. 101
da Constituição da República: “Art. 101 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de
11 Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Parágrafo único - Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo
Presidente da  República,  depois  de  aprovada a escolha pela maioria  absoluta  do
Senado Federal”.

Imagine,  Deputado Elismar Prado,  que a mais  alta  corte do País  requer notório
saber jurídico, conduta ilibada e a sabatina para a escolha pela maioria absoluta do
Senado.  Já  no  “Tribunal  de  Injustiça  Militar”,  mais  conhecido  como  “Casa  dos
Compadres”,  do  compadrio,  do  acerto,  não  se  condenam  Coronéis  nem  oficiais
superiores da Polícia Militar. Estes, para receberem uma condenação, têm de fazer
muita lambança, e mesmo assim se a imprensa estiver vigilante e denunciando; caso
contrário, tudo é arquivado, tudo é feito na base do compadrio ou debaixo dos panos.
Foi a esse mesmo Tribunal que o Ministro Joaquim Barbosa, hoje Presidente do CNJ,
se referiu como inoperante e que disse requerer fiscalização. Aliás, ele determinou a
realização de uma consulta no Judiciário para o fechamento desses resquícios da
ditadura militar.

Deputado Elismar Prado, para que V. Exa. tenha clareza, se o cidadão cometer um
crime  militar,  for  julgado  pela  auditoria  militar  e  levado  ao  “Tribunal  de  Injustiça
Militar”, com certeza, será condenado. Isso ocorrerá se ele for praça - Soldado, Cabo,
Sargento ou Subtenente. Estes serão condenados. Mas, se os militares forem oficiais,
com certeza teremos muita dificuldade em ver uma condenação. Pasmem!
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Recentemente, Deputada Rosângela Reis, o Cel. Reinaldo Martins, Comandante da
2ª Região da Polícia Militar em Contagem, fardado, de posse de uma arma e celular
fornecidos pela Polícia Militar, pegou uma viatura caracterizada durante o expediente
e adentrou um motel com uma 1º-Sargento, também em serviço da Polícia Militar.
Feita  a  denúncia,  o  Ministério  Público,  muito  ágil  e  competente,  condenou
exemplarmente, por Juiz de primeiro grau concursado na Auditoria Militar. Porém, no
Tribunal de Justiça Militar esse moço foi absolvido.

Quando ele e a 1º-Sargento saíram do motel, foram assaltados. Levaram o veículo,
o celular e uma pistola ponto-quarenta da Polícia Militar. Ele ainda tentou intimidar o
Cabo que era o seu motorista, que no dia do ocorrido não estava porque não havia
como o Cabo estar levando o Coronel com uma Sargento para dentro do motel. Na
ocasião, o Cabo estava em sua formatura. Na verdade, o Coronel intimidou o Cabo
para que ele prestasse testemunho a seu favor, mas o Cabo disse que não. Ele teve
coragem e deu um depoimento verdadeiro dizendo que não estava lá. Além disso, o
Coronel  também falsificou o documento  oficial,  a  ocorrência da Polícia Militar.  No
entanto, pasmem: o “Tribunal de Injustiça Militar” absolveu o Coronel.

Ora,  por que estamos tratando desse assunto aqui? Afinal,  iguais  a esse caso,
Deputado Elismar  Prado,  há vários  no  tribunal  que estão nas  gavetas esperando
prescrição ou os envolvidos já foram absolvidos, desde que tenha sido um Oficial
superior. Porque, se for praça, Soldado, Cabo, Sargento ou Subtenente, esses serão
condenados.  Aí  eles  irão  à  imprensa  falar:  “Olha,  a  Justiça  Militar  dá  exemplo:
condenou  tantos  policiais”.  Só  esquecem  de  dizer  à  imprensa  que  os  policiais
condenados são praças, a base, ou seja, são os trabalhadores da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros que estão nas ruas. Eles não são do alto-comando.

Deputada Rosângela Reis, apresentamos uma PEC que também prevê que para
esse  Coronel  ser  indicado  pelo  Governador  não  há  problema,  desde  que  siga  o
trâmite constitucional.  Ele tem de ter  notório  saber  jurídico,  conduta  ilibada e ser
sabatinado pela Assembleia, assim como os Ministros do STF são sabatinados pelo
Senado e escolhidos por maioria absoluta. Então, vemos que há uma falha gritante
na Constituição do Estado, que não prevê o notório saber jurídico. Pasmem, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados: o último indicado, o Cel. Sócrates Edgard dos Anjos,
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ex-Comandante-Geral da Polícia Militar, não era sequer bacharel em direito. Não direi
advogado porque ele precisaria passar pela prova da OAB. Deputado Elismar Prado,
ele  não era  sequer  bacharel  em  direito.  Onde  está  a  gravidade  disso,  Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa. que é advogado experiente? A gravidade é porque o
Coronel,  numa segunda  instância  do  Judiciário,  vai  reformar  a  sentença  do  Juiz
togado,  concursado,  sem sequer ter  um mínimo de conhecimento jurídico.  O Cel.
Sócrates Edgard dos Anjos,  depois que foi indicado para ser Juiz do “Tribunal de
Injustiça Militar”, correu até a faculdade para se inscrever no curso de Direito. É algo
inadmissível. Imagine, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, esse Coronel reformou várias
sentenças  fundamentadas  no  direito  constitucional,  no  direito  administrativo  e  no
direito processual que ele nem sabia do que se tratava. Imaginem quantas besteiras -
desculpem  a  expressão,  mas  não  há como não  usá-la  -,  quanta  lambança  esse
Coronel fez ao proferir sentenças na qualidade de relator.

Na verdade, o “Tribunal de Injustiça Militar”, a casa dos compadres, não deveria
nem existir. Somos a favor de sua extinção completa.

Uma coisa é a Justiça Militar de primeiro grau. Lá os Juízes são concursados, são
Juízes de toga que se prepararam e conhecem o direito. Mas, infelizmente, enquanto
o Tribunal  de  Justiça  Militar  tiver  entre seus  sete  membros  quatro  Coronéis,  não
teremos, eu diria, sentenças imparciais, transparentes e que verdadeiramente façam
jus aos pequenos salários que denunciamos aqui, salários de 90 mil, 80 mil, 100 mil,
conforme noticiado pelo jornal “Hoje em Dia” de forma exaustiva.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Agradeço  ao  Deputado  Sargento
Rodrigues, a quem parabenizo pelo pronunciamento.

Quero registrar simplesmente que assinei o apoiamento à PEC, de autoria de V.
Exa.,  como  coautor,  porque  acredito  que  realmente,  para  se  fazer  justiça  aos
trabalhadores da segurança pública, isso é importante. Quero pedir o apoio de todos
os pares desta Casa para aprovarmos essa PEC.

Enquanto  V.  Exa.  denuncia  tantos  abusos  e  descasos  e  nos  traz  toda  a  sua
indignação com essa falta  de  justiça  nas questões  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,
recebemos hoje, por exemplo, o jovem Prefeito Enedino, da cidade de Limeira do
Oeste. Ele me perguntou - e perguntou também ao Deputado Sargento Rodrigues -



536
____________________________________________________________________________

se era obrigado a colocar gasolina na viatura e disse que, na cidade dele, não havia
nem sequer papel higiênico para os trabalhadores da Polícia Militar. Eu lhe disse que
essa era uma atribuição do Estado, e não, dos Prefeitos. Falei também para ele - e
ele ficou bastante assustado - que isto é uma realidade da maioria dos Prefeitos de
Minas Gerais: que, se não colocam o combustível na viatura, se não pagam o aluguel
da delegacia, se não mandam a viatura para a oficina, simplesmente não há política
de segurança pública no Estado. Isso é uma vergonha. Enquanto V. Exa. denuncia
questões tão relevantes e importantes, temos um descaso com a segurança pública.
Infelizmente  os  Prefeitos  de  pequenos  Municípios,  principalmente,  estão  sofrendo
com a onda de violência e a falta de garantia à segurança pública.

Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues. Como disse, sou coautor também dessa
PEC, assinei o apoiamento e espero que esta Casa a aprove para se fazer justiça
realmente a todos os trabalhadores da segurança pública e ao povo de Minas Gerais.
Obrigado.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Agradeço  a  V.  Exa.  e  obviamente  peço
compreensão e apoio dos pares desta Casa. A PEC será lida, receberá um número, e
haverá designação de uma comissão especial para proferir o parecer.

Estamos  encerrando,  Sr.  Presidente,  e  pedimos  o  apoio  das  Deputadas  e  dos
Deputados desta  Casa.  Um Coronel  oriundo da Polícia  Militar  que nem sequer  é
bacharel  em  direito  não  pode  reformar  sentença  de  um  Juiz.  É  o  absurdo  dos
absurdos.  É preciso falar  dos compadrios  que denunciaremos por  todo este ano.
Quem  sabe  assim  reforçamos  as  palavras  tão  sábias  e  inteligentes  do  Ministro
Joaquim Barbosa, que pediu um estudo para se acabar com esse compadrio que há
no Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais. Ou melhor, Presidente, “Tribunal de
Injustiça Militar” do Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, colegas

Deputadas e Deputados presentes nesta reunião ordinária,  bancada da imprensa,
senhoras e senhores presentes nas galerias e que hoje nos visitam, telespectadores
da TV Assembleia, inscrevi-me para ocupar esta tribuna a fim de tratar de assuntos
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que marcam época no dia de hoje.
É  do  conhecimento  de  V.  Exas.  que  a  Presidenta  Dilma  acaba  de  lançar,  em

Brasília,  um  programa em  que  anuncia  diversas  medidas  ampliando  o  programa
Brasil sem Miséria. Entre elas, a Presidenta Dilma anuncia que mais 22 milhões de
pessoas sairão do estado de miséria no Brasil. Somado ao que o Presidente Lula já
havia  feito,  isso  vai,  definitivamente,  erradicar  a miséria  no  Brasil.  O programa é
anunciado com o “slogan” “O fim da miséria é só o começo”, mas é extraordinário e é
também  o  cumprimento  de  um  compromisso  que  a  Presidenta  Dilma  fez  como
sequência do programa do Presidente Lula.

Assim, com muito orgulho, e pertencendo ao Partido dos Trabalhadores e à base
aliada da Presidenta Dilma, assistimos, no dia de hoje, ao anúncio de que o Brasil
será, de fato, um país sem miséria, em que todas as pessoas terão o que comer e
não estarão mais num estágio de miséria. Poderão ter dinheiro para comprar seus
bens essenciais.  Quem diria  que,  passados  10 anos,  poderíamos comemorar  um
Brasil  que chegasse com essa possibilidade anunciada para,  em 2014,  Deputado
André Quintão, retirar completamente do estado de miséria o povo brasileiro. Creio
que isso é um avanço extraordinário a ser comemorado, e hoje a Presidenta Dilma
anunciou diversas medidas relativas a essas questões.

Como disse, a Presidenta Dilma comunicou essa medida com o “slogan” “O fim da
miséria é só o começo”, além de outros anúncios importantes. Por exemplo, hoje
foram abertas mais de 2.300.000 vagas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec -, que inclui estudantes no curso de nível médio, além
daqueles que farão cursos profissionalizantes em mais de 274 mil modalidades de
cursos espalhados pelo País, por intermédio do Sesc, Senai, Sesi, além dos cursos
normais do ensino médio. Há, inclusive, o estabelecimento de vagas para presos no
Pronatec, objetivando a recuperação de detentos, assim como há também inúmeras
vagas para a nossa juventude mais pobre.

Com  esse  anúncio  de  2.300.000  jovens  no  Pronatec,  somados  aos  2.500.000
iniciais, chegaremos, portanto, a quase 5 milhões de vagas. Até 2014 o compromisso
da Presidenta Dilma é que isso seja estendido a milhões e milhões de jovens pelo
Brasil afora.
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A Presidenta, ao anunciar esse programa “O fim da miséria é só o começo”, fez e
reiterou  o  compromisso  de  os  “royaties”  do  pré-sal  serem  destinados,  Deputado
Adelmo,  exclusivamente  para  a  educação  pública  brasileira.  Portanto  todos  os
recursos do pré-sal serão remetidos aos Estados, Municípios e à própria União para o
sistema educacional. Isso está relacionado a terminar com a miséria, mas também a
criar as condições de ser apenas o começo de um Brasil com justiça social e com
igualdade, apostando, portanto, no sistema educacional.

A Presidenta Dilma anunciou também mais R$1.000.000.000,00 para as questões
de mobilidade urbana e moradia, no programa Minha Casa Minha Vida. Venho do
centro  da  cidade,  onde me informei  da  vitória  que os  companheiros  do  Conjunto
Dandara conseguiram no Tribunal de Justiça: com ganho de causa, eles não serão
retirados do Dandara, como propôs o Prefeito de Belo Horizonte, insensível como
sempre às  questões  de  moradia  em Belo  Horizonte.  Esperamos que  essa vitória
parcial que os companheiros conseguiram na Justiça torne-se definitiva, com o ganho
do  Minha  Casa  Minha  Vida,  para  o  qual  a  Presidenta  Dilma  anuncia  hoje  mais
R$1.000.000.000,00. Não é possível que, com tantos recursos, Belo Horizonte não
tenha um programa eficaz para a moradia.

Mas, ao anunciar o fim da miséria no Brasil e, mais ainda, ao dar os instrumentos
para que isso aconteça, a Presidenta Dilma anunciou também a redução nas contas
de energia, o que já foi executado. Tenho aqui exemplos, que me foram enviados por
Facebook  e  Twitter,  de  contas  de  luz  que  já  vieram  mais  baratas,  apesar  de  o
Senador Aécio Neves ter encabeçado a luta contrária à redução de energia. Mas a
Presidenta demonstrou que aquele passado de “privataria” a que o sistema elétrico
brasileiro se submeteu não era necessário e custou caro ao bolso do povo brasileiro.
Não foi caro só para o País, mas para cada indivíduo, que pagava mais do que era
necessário  pela  energia  elétrica,  por  exemplo,  como  terá  que  pagar  mais  pelos
presídios e pelo Mineirão. Ou seja, o processo de privatização, de “privataria”, custa
caro aos bolsos dos brasileiros.

Além  da  redução  de  energia,  será  anunciada  uma  novidade  que  já  está  em
execução: o novo Código de Mineração. Por ele, vamos aumentar as alíquotas das
mineradoras, que pagam muito pouco de “royalty” e CFEM. Em todos os países que
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avançam  na  questão  minerária,  pagam-se  mais  “royalties”.  Essa  é  a  primeira
modificação, e a Presidenta já avisou que esse aumento, que está sendo estudado,
também será destinado prioritariamente à educação pública no Brasil.

Em segundo lugar,  não haverá mais a permissão para exploração, como se faz
hoje. Pelo novo código, tudo será feito por meio de leilão. A permissão não será mais
para o que chega primeiro, como Eike Batista e sua MMX ou a Vale, que veem uma
lavra a ser explorada e dela se apoderam porque chegaram primeiro, sem que se
faça sequer um leilão em que se especifique o que será explorado e o seu valor. Isso
também vai terminar, pois haverá um marco regulatório nessa questão do minério, o
que é outro ganho que a Presidenta Dilma está anunciando e que será fundamental
para  Minas  Gerais,  que  terá  mais  recursos  para  investir  em  setores  prioritários,
notadamente, repito, na educação - e acho que a Presidenta Dilma faz bem ao dirigir
esse ganho para um setor tão importante como o educacional.

Para que tenhamos um ideia, a “Carta Capital” veiculou nesta semana uma matéria
muito  interessante,  sob  o  título  “Minério  por  escolas”,  que  vale  a  pena  ser  lida.
Segundo a matéria, o governo herdou esse processo de concessões de minas a que
acabei de me referir do regime militar. “A exploração depende de autorização oficial,
mas basta aos interessados justificar os pedidos. A permissão é gratuita e repassada
ao primeiro a reivindicá-la. Uma vez concedida, dura enquanto o indivíduo viver, a
empresa existir ou a mina não se esgotar.” É assim que os lucros vão sendo auferidos
pelas mineradoras sem que haja para elas o menor constrangimento, mesmo quanto
à questão ambiental.

Mas  a  matéria  prossegue:  “Contra  a  especulação,  o  governo quer  endurecer  a
liberação de autorizações para pesquisa e exploração em áreas mais valiosas. Elas
devem ter data de validade e ser leiloadas em licitações abertas somente a empresas
ou a associações e cooperativas.”

Portanto, moraliza-se o sistema de concessão de lavras para serem mineradas e,
evidentemente, respeitando, no conjunto, a lei ambiental, coisa que em Minas Gerais,
como vimos, não é feita. O jornal “Hoje em Dia” tem publicado inúmeras matérias que
mostram  a  desqualificação  das  mineradoras,  da  maioria,  em  relação  à  questão
ambiental.
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Para se ter ideia, Deputado Adelmo Carneiro Leão, o ouro, a prata, o ferro, o cobre,
o estanho e o chumbo tiveram alta aproximadamente de 300%, em 2011 e 2012. E
mais,  em  2011,  a  Vale  do  Rio  Doce  registrou  o  maior  lucro  da  história  de  uma
empresa em terras nativas. Sabem de quanto foi o lucro da Vale? É de assustar. Não
sabia que havia  sido tanto!  O lucro foi  de 37,8 bilhões de reais.  Deputado André
Quintão, isso é 2,8 vezes mais do que o governo pagou para os beneficiários do
Bolsa Família. Em um ano, a vale lucrou 2,8 vezes mais do que foi aplicado no Bolsa
Família. Olhem que absurdo o lucro que a empresa obteve. Eu me lembro de que a
Vale foi vendida por 3,3 bilhões, com a nossa aguerrida posição contrária. Inclusive
eu estava lá no leilão, tomando bomba, protestando, em maio de 1997. E, em 2011,
ela obteve lucro de 37,8 bilhões. Ou seja, é o cúmulo da “privataria” uma empresa
como a Vale ser vendida, em 1997, por 3,3 bilhões e ter um lucro, agora, de 37,8
bilhões.

A Presidenta Dilma vai também colocar o dedo nessa ferida. Ela já havia anunciado
que faria isso. Ela colocou o dedo na ferida dos juros dos bancos, reduziu os juros, e
os banqueiros estão chiando até hoje. Falam que a inflação voltará, anunciam um
país que não existe, tentando dar como certa a vinda de um caos no Brasil, coisa que
não está acontecendo. E tudo em defesa dos juros dos bancos. A Presidenta Dilma
colocou  o  dedo  na  ferida  no  que  se  refere  à  miséria,  avançando  naquilo  que  o
Presidente Lula havia feito. A Presidenta Dilma colocou o dedo na ferida da questão
hidrelétrica, retirando a margem de lucro das concessionárias, e, em Minas Gerais, da
Andrade Gutierrez,  protegida  do  Senador  Aécio  Neves.  E agora  a  Presidenta  vai
colocar o dedo na ferida da mineração. Temos de dividir renda no Brasil, só assim
será possível aguentar a crise do capitalismo internacional e do sistema neoliberal. A
Europa está em crise não porque deveria estar, mas porque um projeto está sendo
posto e executado na Europa e nos Estados Unidos. Quanto a esse projeto,  já o
vivemos no Brasil, e significou o aprofundamento da miséria.

Então hoje, Deputados Pompílio Canavez, André Quintão, Elismar Prado, Adelmo
Carneiro Leão, é um dia importante para o Brasil. Esse anúncio da Presidenta Dilma,
ao estabelecer o fim da miséria, dizer como isso acontecerá, apresentar as medidas
e, ao mesmo tempo, dizer que esse é apenas o começo das ações para o fim da
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miséria no Brasil, e colocar para o sistema educacional a responsabilidade de uma
mudança mais profunda na divisão de renda, é fundamental.

Termino minha fala anunciando uma outra boa notícia - hoje é dia de boas notícias:
a pesquisa encomendada pelo “O Estado de S. Paulo” - que não é lá um jornal de
esquerda -, sobre as questões relativas às cotas surpreendeu-nos de forma positiva:
64%  do  povo  brasileiro  é  a  favor  de  cota  racial,  da  cota  para  os  negros  nas
universidades; 62% são a favor de qualquer cota; ou seja,  quase dois terços dos
brasileiros são a favor de qualquer cota; e 75% são a favor das cotas para os pobres
e para aqueles que vieram de escolas públicas. As cotas são vitoriosas, apesar de
todo o preconceito das elites dominantes no Brasil, que diziam que, a entrada na
universidade  do  negro  e  do  pobre  faria  com  que  o  nível  de  qualidade  caísse.
Lembram-se dessa falácia como argumento, do preconceito que existe em relação ao
povo brasileiro? Pois está provado. E mesmo assim, pela pesquisa, verificamos o
nível de consciência de nosso povo, que se diz favorável às cotas no Brasil. Isso me
deixa muito alegre porque mostra o nível de consciência de nosso povo mais pobre,
dos  negros,  daqueles  que  temos  que  necessariamente  defender  enquanto  peças
fundamentais no Estado, que tem de funcionar.

Estou muito orgulhoso hoje dos 33 anos que faz o PT e dos 10 anos em que nós
governamos o Brasil. Parabéns para nós, parabéns para o PT, para os aliados, para o
Presidente Lula e para Presidenta Dilma. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Inicialmente gostaria, com muito
pesar,  de externar,  principalmente aos moradores e moradoras de Belo Horizonte,
que nossa Capital perdeu, na semana passada, de forma brutal, num assassinato,
uma grande militante dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente,
a  advogada  Maria  Lúcia  dos  Santos  Miranda,  vinculada  ao  Movimento  de  Fé  e
Política da Paróquia São Francisco, uma figura humana das mais reconhecidas na
sua dimensão ética, na sua dimensão cidadã, mas também na sua dimensão política.
Ela foi estrangulada em sua residência na semana passada. Lamentamos muito o
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ocorrido  e  externamos  aqui  nossa  solidariedade  com  todos  os  seus  familiares,
amigos, vizinhos,  e também, obviamente,  esperamos que os órgãos responsáveis
possam,  de  maneira  muito  ágil,  explicitar  para  a  sociedade  exatamente  o  que
ocorreu, principalmente para preservarmos a vida humana, que é o bem maior de
todos nós. Infelizmente, Belo Horizonte perde uma grande figura humana, sobretudo
uma batalhadora pelos direitos sociais. É com muita tristeza que registramos desta
tribuna  essa  notícia,  mas  também  o  fazemos  para  homenageá-la.  A Maria  Lúcia
merece de nós todos os elogios, todo o reconhecimento, e com certeza seu exemplo
fica para todos nós, do ponto de vista de sensibilidade humana e social.

Sr.  Presidente,  a  Assembleia de  Minas começou nesta  semana,  no início deste
segundo biênio da 17ª Legislatura, um processo de audiências públicas regionais -
serão 17 encontros - com o objetivo de prestação de contas do trabalho nos dois
últimos anos, bem como de buscar ouvir  a sociedade,  as autoridades locais e os
movimentos sociais e sindicais sobre as prioridades de atuação para os anos de 2013
e 2014. Considero essa iniciativa importante, que se soma, nesta 17ª Legislatura, a
um processo participativo de 2011, quando,  no início dos trabalhos, a Assembleia
realizou  fóruns  de  desenvolvimento  econômico  e  social,  fóruns  temáticos.  Esses
fóruns  orientaram  a  construção  de  uma  agenda  de  trabalho  para  as  comissões
permanentes da Casa, para os eventos institucionais, e agora a Assembleia inaugura
esse processo já com uma presença mais direta, com um foco mais regional.

Tive oportunidade de acompanhar as audiências inaugurais, uma em Juiz de Fora,
outra em Barbacena, e queria aqui já fazer uma breve avaliação do que ouvimos, até
para, quem sabe, aperfeiçoarmos e aprimorarmos o processo, que continuará ainda
por todas as regiões de Minas.

Reitero a importância da inovação da medida,  elogiando a Mesa pela iniciativa.
Considero também que dessa forma a Assembleia de Minas cumpre uma obrigação.
Prestar  contas  é  obrigação  não  apenas  dos  parlamentares  individualmente,  mas
também da instituição Assembleia, e, quanto a isso, esta Casa está de parabéns.

Nessas  duas  audiências,  foram  expostas  algumas  questões  importantes.  De
maneira muito fraterna, gostaria de expor a minha opinião sobre a primeira delas. A
agenda posta pela Assembleia é importante, revela algumas prioridades relativas ao
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cotidiano do cidadão na área das leis orçamentárias e aos investimentos do Estado
nos projetos estruturadores. Dizem respeito especialmente a essa luta permanente,
que exige  de  toda a sociedade um esforço  grande,  contra o  uso e  o abuso das
drogas,  particularmente  o  “crack”;  ao  equacionamento  da  dívida  dos  Estados  e
Municípios; e também à luta em prol de mais recursos para a área da saúde.

Em relação ao enfoque do debate sobre a saúde, deixo a minha sugestão para os
demais  encontros,  principalmente  para  os  Deputados  e  as  Deputadas  que
participarem dessas audiências. Considero - e é consenso, uma opinião unânime -
importante todos os níveis de governo aportarem maior volume de recursos para a
saúde,  inclusive  o governo federal.  Nesse sentido,  qualquer  proposta  de  emenda
constitucional relativa à vinculação de recursos para a área da saúde é bem-vinda.
Estamos engajados na coleta de assinaturas do movimento Assine + Saúde. Também
defendo a vinculação de recursos para a área da assistência social, uma das mais
importantes  políticas  públicas.  Mas  não  considero  adequado,  nesses  eventos
institucionais,  por  mais  importante  que  seja  o  debate  político,  apresentarmos  a
legítima e importante campanha Assine + Saúde com uma culpabilidade excessiva e
até injusta ao governo da Presidenta Dilma.

Sabemos  que  depois  da  Constituição  de  1988,  o  País  viveu  um  processo  de
municipalização  das  políticas  públicas  e  progressivamente  o  padrão  de  receita
tributária  para  os  Municípios  pós-1988  não  cresceu  proporcionalmente  às  novas
demandas.  Nesse  processo  houve  uma  acentuada  reconcentração  de  recursos
federais  no  governo Fernando Henrique Cardoso.  Portanto,  penso que vincular  o
debate de uma campanha institucional importante, o Assine + Saúde, com disputa
política ou crítica exagerada ao governo federal não é a melhor maneira de retratar a
questão.  Diria  até  que esse  enfoque,  quando  desviado  para  uma análise  política
sobre o desempenho do governo federal  ou mesmo do governo estadual,  poderá
desvirtuar  o  caráter  inovador,  democrático  e  republicano  das  audiências  públicas
regionais.

Deixo aqui a minha opinião, porque cada Deputado e cada Deputada tem o livre
direito de manifestação, e é assim que devem agir em audiências públicas. Se não
formos os maiores responsáveis pela seriedade desse processo, temo que ele não
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consiga atingir  os  resultados esperados.  Este  Plenário poderá,  sim,  ser o espaço
adequado para o debate político sobre os governos Dilma e Anastasia,  o PT e o
PSDB.

Mas, em uma audiência pública regional,  institucional,  da Assembleia,  considero
que incentivar esse processo desvirtua o objetivo primeiro - e tenho certeza de que
esse é o objetivo primeiro da Mesa -,  de aprimorar o mecanismo de interação da
Assembleia  com  as  autoridades  locais  e  regionais  e  com  a  sociedade  mineira.
Percebemos  também,  nessas  duas  audiências,  o  grave  clamor  pela  melhoria  da
segurança pública em Minas Gerais. De fato, é uma questão que bate às portas de
cada cidadão, de cada localidade, seja ela pequena, média ou grande. A segurança
pública está muito associada ao uso de drogas e, infelizmente, ao ingresso mais cedo
dos jovens no submundo do crime. Esse foi um apontamento muito forte tanto em
Juiz de Fora, que bateu recorde de homicídios juvenis no ano passado, quanto na
cidade de Barbacena.

Gostaria de falar também sobre o Programa Caminhos de Minas. No ano passado,
desta  tribuna,  cobramos  do  Estado  um  processo  de  maior  transparência  na
explicitação dos critérios e mecanismos de priorização dos trechos. Aprovamos nesta
Casa,  no  ano  passado,  uma  autorização  de  empréstimo  que  chega  a  quase
R$9.400.000.000,00. É importante que tenhamos claros esses critérios. Hoje mesmo
estou  recebendo  o  Harley,  Prefeito  de  Virgem  da  Lapa,  e  vários  Vereadores.
Queremos  saber,  por  exemplo,  sobre  o  trecho  de Ijicatu,  em José Gonçalves  de
Minas, Deputado Gustavo Corrêa - que, aliás, foi muito bem votado naquela região -,
até Virgem da Lapa, que complementa a chamada Rota do Descobrimento. Ela vai de
Diamantina até a divisa com a Bahia, faltando o trecho de Jacinto até Salto da Divisa.

Nessas duas audiências de Juiz de Fora e Barbacena, sentimos esse apelo e essa
forte expectativa de todas as regiões de Minas em relação ao Programa Caminhos de
Minas.

Assim como fez o Deputado Rogério Correia, outro assunto muito abordado - e,
para  a  felicidade  da  Assembleia,  neste  caso  prestamos  contas  nessas  duas
audiências - é que esta Casa está participando - já estou concluindo, Sr. Presidente -
ativamente da cruzada contra a miséria em Minas Gerais.  Este ano o Estado vai
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garantir, por meio de emenda popular desta Assembleia Legislativa, a universalização
do piso mineiro da assistência social para os 853 Municípios. O que isso significa? O
Estado  vai  repassar  recursos  a  todos  os  Municípios  mineiros  para  aprimorar  o
trabalho  dos  Centros  de  Referência  da  Assistência  Social,  a  fim  de  fortalecer  as
equipes técnicas e fazer  a  busca ativa.  Isso vai  erradicar  a pobreza extrema em
Minas Gerais.

Portanto, queria parabenizar o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia,
por essa iniciativa e deixar a sugestão de que façamos o debate sobre os governos
Dilma e Anastasia no Plenário e que, nesses encontros, tratemos - como queremos -
da  agenda de  discussões  da  Assembleia  Legislativa.  Considero  que  esse  seja  o
caminho mais adequado nos próximos encontros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.
O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,

Deputados, Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia e que nos
ouve  pela  Rádio  Assembleia,  hoje  trago  um  assunto  muito  importante  para  os
moradores da minha região, o Sul de Minas. A empresa aérea Azul acabou de adquirir
o controle da Trip, que fazia voos regulares, comerciais, de segunda a sexta-feira, de
Belo Horizonte a Varginha e de Varginha a Guarulhos, São Paulo.

Com a aquisição da Trip pela Azul, a partir de amanhã já não haverá mais ligação
aérea entre toda a região Sul de Minas e a Capital, Belo Horizonte, nem entre o Sul
de Minas e São Paulo. O que a Azul propõe é a realização de voos com escalas,
talvez a partir do dia 6 de março. Qualquer morador do Sul de Minas que venha a
Belo Horizonte por via aérea deverá fazer uma escala em Campinas. Fica inviável
qualquer viagem, porque o tempo entre uma escala e outra torna a viagem muito
demorada e cara, o que faz com que o isolamento do Sul de Minas em relação ao
resto do Estado e à região Central torne-se ainda mais forte.

Eu mesmo tenho tentado marcar uma audiência com o Presidente da Azul  para
mostrar números. Os voos que vêm de Varginha para a Pampulha ou que vão de
Varginha para  Guarulhos sempre estão lotados.  É muito importante  para a nossa
região, pois os passageiros que embarcam em Varginha para São Paulo ou para Belo
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Horizonte  vêm  de  todas  as  cidades  da  região:  Pouso  Alegre,  Poços  de  Caldas,
Alfenas, Três Corações, Lavras, Boa Esperança, Campo Belo, Passos, enfim, de toda
a região. E agora eles não vão contar mais com esse serviço.

A Azul tomou essa decisão de forma unilateral, sem comunicar, sem ouvir a região
nem apresentar  motivos  realmente  consistentes.  Essa decisão  realmente  traz  um
prejuízo muito grande.

Quero fazer um apelo ao Governador Anastasia para que ajude o Sul  de Minas
nessa questão. Isso é importante para o Sul de Minas, pois já perdemos as nossas
ferrovias,  já  temos poucas rodovias  que fazem a ligação entre  a nossa região  e
outras. E ainda ficarmos sem essa via aérea, sem esse modal importante? Isso é
realmente trágico e traz um prejuízo enorme.

Ontem  mesmo,  estive  conversando  com  12  trabalhadores  da  Trip  que  foram
absorvidos pela Azul no aeroporto de Varginha, e eles temem perder o emprego. Além
disso, os taxistas, que fazem o transporte de passageiros das cidades da região até o
aeroporto  de  Varginha,  também  perderão  seu  trabalho.  Isso,  sem  dúvida,
empobrecerá a nossa região.

Quando se fala em desenvolvimento sustentável e em desenvolvimento do nosso
Estado,  é  claro  que  se  deve  pensar  no  transporte.  E  o  transporte  aéreo  é
absolutamente indispensável. Quantos passageiros com viagens marcadas, inclusive
para  o  exterior,  começando  pelo  Sul  de  Minas,  vão ter  que  enfrentar  as  nossas
rodovias lotadas, cada vez mais cheias de veículos, caminhões e carretas? Todos os
dias há acidentes que paralisam o trânsito na rodovia e causam congestionamentos
gigantescos,  que  muitas  vezes  fazem  as  pessoas  perderem  os  seus  voos,
importantes voos internacionais ou mesmo nacionais.

Então, fico pensando, que ligação pode haver entre nossa região e Campinas, que
está perto, ou seja, a duas horas de automóvel? Não precisa de companhia aérea, de
voos de ligação. Para Campinas, não.

Houve um investimento da Prefeitura de Varginha ao construir um novo aeroporto,
uma nova área de recepção de passageiros, com grande criatividade. Em Varginha,
relembrando  o  ET,  relembrando  toda  a  história  em  torno  do  ET  de  Varginha,  o
aeroporto foi  construído, muito bonito por sinal,  no formato de uma nave espacial.
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Parabenizo o ex-Prefeito Corujinha que o construiu, assim como o falecido Prefeito
Mauro, que fez sua concepção. Tudo isso tem a ver com o turismo da região.

Esse aeroporto ficará vazio. Tenho a impressão de que o que se quer é acabar com
os voos do Sul de Minas para Belo Horizonte, para São Paulo. A nossa região mais
uma vez ficará prejudicada. O Deputado Carlos Pimenta que a conhece, que já usou
muito  aquele  transporte  aéreo,  sabe  o  que  estou  dizendo.  Concedo  aparte  ao
Deputado  Carlos  Pimenta,  que  é  de  outra  região,  mas  que  se  utiliza  daquele
transporte aéreo,  pois tem lá seus amigos e parentes, para que possa ajudar-me
nessa luta, a fim de que o Sul de Minas não perca essa modalidade de transporte,
que é o aéreo.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Agradeço, Deputado Pompílio Canavez,
o aparte. Concordo em gênero, número e grau com o que V. Exa. está dizendo. Acho
um absurdo, uma região de Minas Gerais, tão rica, tão próspera, de tanto potencial,
como é o Sul de Minas, ser servida apenas por um voo para a cidade de Varginha. E
agora querem acabar com esse voo. Amanhã será o último. A Prefeitura de Varginha,
por  seu  ex-Prefeito  Eduardo  Corujinha,  grande  companheiro,  grande  amigo  que
temos,  investiu  na  construção  do  terminal  de  Varginha,  com  recurso  público  da
Prefeitura  Municipal  de  Varginha.  Todo o  sistema de  transporte  por  atacado  está
sendo  feito  ao  lado  do  aeroporto,  quer  dizer,  houve  uma fábula  de  investimento
naquela região, isso para não falar do turismo, para não falar das oportunidades de
viagens para a cidade de Varginha.

Quero fazer coro com as palavras de V. Exa. Também apresento meu veemente
protesto. Deputado Pompílio Canavez, marcaremos, ainda para o mês de março, uma
grande audiência pública,  naquela região - provavelmente será na cidade de Três
Pontas  -,  para  discutir  o  transporte  viário.  Podemos  chamar  para  essa  audiência
pública a Anac, o governo federal e o governo do Estado, para que possamos discutir
também o transporte aéreo da região.

V. Exa. está de parabéns. O seu pronunciamento é muito importante e de um peso
muito  grande.  Queremos,  além  de  parabenizá-lo,  apoiá-lo  integralmente  em  seu
pronunciamento, porque não podemos admitir que o único voo para o Sul de Minas
tenha a data de amanhã para seu término. Isso trará um prejuízo muito grande para a
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economia, para o turismo e principalmente para as pessoas que fazem uso desse
transporte aéreo. Parabéns.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. V. Exa., que
conhece, sabe que é um absurdo não haver mais ligação entre a Capital e o Sul de
Minas.  Isso  é  um  absurdo.  Quero  apresentar  requerimento  a  esta  Casa,  Sr.
Presidente,  para que a própria Assembleia cobre da Anac, da Infraero,  da Azul  o
porquê de acabar  com a ligação aérea entre o Sul  de Minas e Belo Horizonte e
também com São Paulo.

Sr. Presidente, quero falar de outro assunto. Agora, no dia 22, sexta-feira, encerra-
se o prazo para que os Prefeitos chamem as conferências municipais das cidades.
Teremos a conferência municipal das cidades, que acontecerá nos Municípios, depois
a  conferência  estadual  em Belo  Horizonte  e,  por  fim,  a  conferência  nacional  das
cidades.  Temas  importantes  como sustentabilidade,  mobilidade urbana,  moradia  e
saneamento serão debatidos nessas conferências. Portanto, Sr. Presidente, gostaria
de  lembrar  aos  Prefeitos  que  eles  têm  até  sexta-feira,  dia  22,  para  convocar  a
realização  da  conferência  municipal  das  cidades.  Nessa  conferência  poderão
participar  as  ONGs,  a  própria  Prefeitura  e  o  Crea.  Todas  as  instituições  poderão
participar e fazer propostas para serem debatidas posteriormente em Belo Horizonte.
Delegados daqui  irão  até Brasília  para debater.  A realização dessa conferência é
importante  e  fundamental  até  para  as  cidades  conseguirem  recursos  junto  ao
Ministério  das Cidades.  Creio  que a  maioria  dos  Prefeitos  já  deve estar  sabendo
dessa conferência e já deve estar tomando as providências, mas não custa lembrá-
los. Você que está nos assistindo deverá cobrar do seu Prefeito para que ele chame a
conferência. O prazo final é sexta-feira, dia 22.

Fui  indicado  pela  Casa,  pela  Assembleia,  para  acompanhar  a  conferência  das
cidades.  Nos  locais  onde  o  Prefeito  não  chamar  a  conferência,  nós,  aqui  da
Assembleia, poderemos fazer isso. Então, se em alguma cidade o Prefeito realmente
não  convocar  a  conferência,  é  só  entrar  em  contato  conosco  que  poderemos
organizar a conferência municipal para debater assuntos que têm a ver com o dia a
dia. A cidade que queremos nós é que vamos fazer. Nós é que conseguiremos mudar
as nossas cidades para elas terem mais qualidade de vida e serem melhores para se



549
____________________________________________________________________________

viver,  para  se  morar  com mais  segurança,  com  acessibilidade  e  com  mobilidade
urbana. Então, é fundamental e importante que os Prefeitos chamem as conferências
até sexta-feira, dia 22, porque, se não o fizerem, a cidade ficará sem representante e
também perderá uma excelente oportunidade de debater seus próprios interesses.

Agora,  que a maioria  dos novos Prefeitos  chegou,  está  na  hora  de  entender  a
cidade,  de  chamar  a  população  para  conversar  sobre  mobilidade,  acessibilidade,
moradia,  meio  ambiente  e  saneamento.  Enfim,  conversar  sobre  a  cidade  que
queremos transformar. Dos Prefeitos que tomaram posse, a maioria já se depara com
diversos desafios, desafios de transformar a vida das cidades para que elas sejam
mais  humanas,  porque  nossas  cidades  têm  se  transformado  em  lugares  difíceis,
impossíveis de viver.

Há pouco conversei com o Pe. Henrique, que é da Pastoral da Moradia aqui em
Belo Horizonte, sobre milhares e milhares de trabalhadores, milhares de famílias que
não têm casa, que não têm condições de ter moradia em Belo Horizonte. Precisamos
debater isso. A conferência das cidades, aqui na Região Metropolitana, com certeza
debaterá isso, mas também esse assunto deverá ser debatido por cada cidade, por
todos  os  moradores.  É  preciso  envolver  a  comunidade  para  discutir  que  cidade
queremos agora e qual cidade queremos deixar para as futuras gerações.

Quero terminar lembrando mais uma vez que conversaremos com o pessoal da
Azul,  mas quero que esta Casa também me ajude. O Deputado Dalmo, que é da
região, e os Deputados do Sul de Minas poderiam me ajudar, porque é impossível
que o Sul de Minas fique sem nenhuma ligação aérea com Belo Horizonte. Isso é um
verdadeiro absurdo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à
2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima



550
____________________________________________________________________________

reunião.
Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.246 a 4.255/2013,
da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  4.256/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelo Deputado Adalclever Lopes (2) - informando sua indicação para
Líder do PMDB e indicando os Deputados Sávio Souza Cruz e Vanderlei Miranda
para Vice-Líderes da referida Bancada (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, os requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
(5) em que solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 615, 1.041,
1.477, 1.839 e 2.777/2011;  nos termos do inciso XXXII do art.  232 do Regimento
Interno, o requerimento do Deputado Antonio Lerin em que solicita o desarquivamento
do  Projeto  de  Lei  nº  3.886/2009;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do
Regimento Interno, os requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes e outros
em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG - pelos 40 anos de
sua fundação,  Luiz Henrique e outros  em que solicitam a convocação de reunião
especial  para  homenagear  o  PSDB  pelos  25  anos  de  sua  fundação,  e  Rogério
Correia e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para a entrega
do Título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 19/2/2013, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Maria de

Lourdes  Noronha  Barros,  ocorrido  em  11/2/2013,  em  São  Paulo  (SP).  (-  Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva  em que notifica o falecimento  do Sr.  Antônio
Ferreira, ocorrido em 11/2/2013, em São João da Boa Vista (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

O Sr. Presidente despachou, em 20/2/2013, as seguintes comunicações:
Das Bancadas do PSDB e do PSD e das representações partidárias do DEM, PEN,

PHS, PPS, PR, PRTB e PTdoB - informando a constituição do Bloco Transparência e
Resultado - BTR -; indicando o Deputado Lafayette de Andrada para Líder do referido
Bloco; e indicando o Deputado Gustavo Valadares para Líder da Maioria;

Das Bancadas do PV e do PTB e das representações partidárias do PSC, PSB, PP,
PMN e PTC - informando a constituição do Bloco Avança Minas - BAM - e indicando o
Deputado Tiago Ulisses para Líder do referido Bloco;

Da representação partidária do PCdoB - informando a sua adesão ao BAM;
Do Deputado Carlos  Pimenta  -  indicando o  Deputado Sargento  Rodrigues  para

Vice-Líder do PDT (Ciente. Publique-se.);
Do Deputado Adalclever  Lopes,  como Líder  do  PMDB -  indicando os  seguintes

membros da referida Bancada para comporem as comissões permanentes:

Comissão Deputado

Administração Pública 
Efetivo: Ivair Nogueira
Suplente: Sávio Souza Cruz

Constituição e Justiça Efetivo: Leonídio Bouças

Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Efetivo: Adalclever Lopes
Suplente: Vanderlei Miranda

Defesa dos Direitos da. Pessoa com
Deficiência

Efetivo: Cabo Júlio
Suplente: Leonídio Bouças
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Esporte
Efetivo: Tadeu Martins Leite
Suplente: Cabo Júlio

Fiscalização Financeira
Efetivo: Adalclever Lopes
Suplente: Ivair Nogueira

Meio Ambiente
Efetivo: Sávio Souza Cruz
Suplente: Ivair Nogueira

Minas e Energia
Efetivo: Sávio Souza Cruz
Suplente: Adalclever Lopes

Redação Suplente: Tadeu Martins Leite

Segurança Pública
Efetivo: Cabo Júlio
Suplente: Leonídio Bouças

Transporte
Efetivo: Ivair Nogueira
Suplente: Adalclever Lopes;

Do Deputado Adalclever Lopes, como Líder do PMDB - informando que a referida
Bancada abre mão das vagas de membro suplente da Comissão de Justiça e de
membro efetivo da Comissão de Redação em favor do Deputado Gilberto Abramo;

Dos Deputados Lafayette de Andrada, como Líder do BTR, e Tiago Ulisses, como
Líder  do  BAM -  informando que abrem mão das  seguintes  vagas nas comissões
permanentes:

- o BTR abre mão de:
a) uma vaga de membro efetivo na Comissão de Assuntos Municipais em favor do

Deputado Carlos Pimenta, do PDT;
b) uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de

Administração Pública em favor do PDT;
c) uma vaga de membro suplente da Comissão de Saúde em favor do Deputado

Celinho do Sinttrocel, do BAM;
d) uma vaga de membro efetivo na Comissão de Minas e Energia em favor do

Deputado Carlos Henrique, do PRB;
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- O BAM abre mão de:
a) uma vaga de membro efetivo na Comissão de Justiça em favor do PDT;
b) uma vaga de membro suplente da Comissão de Saúde em favor do Deputado

Glaycon Franco, do BTR;
e indicando os seguintes membros para comporem as comissões permanentes:

Comissão Deputado

Administração Pública

Efetivos: Gustavo Corrêa, Leonardo Moreira,
Inácio Franco e Antônio Carlos Arantes
Suplentes: Jayro Lessa, Célio Moreira, Juarez
Távora e Romel Anízio

Assuntos Municipais
Efetivos: João Leite e Luzia Ferreira
Suplentes: Duarte Bechir, Rômulo Viegas e
Lafayette de Andrada 

Constituição e Justiça

Efetivos: Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva,
Luiz Henrique e Juarez Távora
Suplentes: Lafayette de Andrada, Bonifácio
Mourão, Gustavo Corrêa, Romel Anízio e Tiago
Ulisses

Cultura

Efetivos: Luzia Ferreira, Luiz Henrique, Carlos
Mosconi e Tiago Ulisses
Suplentes: Lafayette de Andrada, Luiz Humberto
Carneiro, Zé Maia e Rômulo Veneroso

Defesa do Consumidor

Efetivos: Fred Costa, Rômulo Veneroso, Duilio
de Castro e Liza Prado
Suplentes: Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses,
Braulio Braz e Romel Anízio

Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Efetivos: Ana Maria Resende, Glaycon Franco e
Liza Prado
Suplentes: Fred Costa, Doutor Wilson Batista e
Antônio Carlos Arantes
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Direitos Humanos

Efetivos: Rômulo Viegas, Sebastião Costa e Zé
Maia
Suplentes: Bonifácio Mourão, Duarte Bechir e
Célio Moreira

Educação
Efetivos: Duarte Bechir, Bosco e Deiró Marra
Suplentes: Luzia Ferreira, Neilando Pimenta e
Rômulo Viegas

Esporte
Efetivos: Marques Abreu e Mário Henrique Caixa
Suplentes: Juarez Távora e Tiago Ulisses

Fiscalização Financeira

Efetivos: Zé Maia, Jayro Lessa, João Vítor
Xavier, Lafayette de Andrada e Romel Anízio
Suplentes: Luiz Humberto Carneiro, Gustavo
Corrêa, Sebastião Costa, João Leite e Tiago
Ulisses

Meio Ambiente 

Efetivos: Célio Moreira, Duarte Bechir, Gustavo
Corrêa e Rômulo Veneroso
Suplentes: Lafayette de Andrada, Gustavo
Valadares, Jayro Lessa e Inácio Franco

Minas e Energia

Efetivos: João Vítor Xavier, Tiago Ulisses e
Juarez Távora
Suplentes: Lafayette de Andrada, Bosco,
Rômulo Veneroso e Antônio Carlos Arantes

Participação Popular

Efetivos: Neilando Pimenta, Fred Costa e Jayro
Lessa
Suplentes: Duarte Bechir, João Vítor Xavier e
Bosco

Política Agropecuária

Efetivos: Fabiano Tolentino, Antônio Carlos
Arantes, Romel Anízio e Inácio Franco
Suplentes: Glaycon Franco, Tiago Ulisses,
Antonio Lerin e Duilio de Castro
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Redação

Efetivos: Doutor Wilson Batista, Deiró Marra,
Luiz Humberto Carneiro e Antonio Lerin
Suplentes: Duarte Bechir, Sebastião Costa,
Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses

Saúde

Efetivos: Carlos Mosconi, Doutor Wilson Batista
e Arlen Santiago
Suplentes: Luiz Henrique, Celinho do Sinttrocel
e Glaycon Franco

Segurança Pública

Efetivos: João Leite, Lafayette de Andrada e
Leonardo Moreira
Suplentes: Rômulo Viegas, Sebastião Costa e
Duarte Bechir

Trabalho

Efetivos: Bosco, Neilando Pimenta, Rosângela
Reis, Celinho do Sinttrocel e Juninho Araújo
Suplentes: Ana Maria Resende, Luzia Ferreira,
Tiago Ulisses, Marques Abreu e Braulio Braz

Transporte

Efetivos: Gustavo Valadares, Celinho do
Sinttrocel e Anselmo José Domingos
Suplentes: Deiró Marra, Juarez Távora e Inácio
Franco

Turismo

Efetivos: Dalmo Ribeiro Silva, Ana Maria
Resende e Braulio Braz
Suplentes: Luiz Humberto Carneiro, Zé Maia e
Antônio Carlos Arantes;

Do  Deputado  Paulo  Guedes,  como  Líder  do  PT  -  informando  que  a  referida
Bancada  abre  mão  das  vagas  de  membro  efetivo  e  suplente  da  Comissão  de
Segurança Pública em favor do PDT; e indicando os seguintes membros da referida
Bancada para comporem as comissões permanentes:

Comissão Deputado

Administração Pública Efetivo: Rogério Correia
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Suplente: Ulysses Gomes

Assuntos Municipais
Efetivos: Paulo Lamac e Pompílio Canavez
Suplentes: Almir Paraca e Paulo Guedes

Constituição e Justiça
Efetivo: André Quintão
Suplente: Rogério Correia

Cultura
Efetivo: Elismar Prado
Suplente: Almir Paraca

Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Efetivo: Almir Paraca
Suplente: Maria Tereza Lara

Direitos Humanos
Efetivos: Durval Ângelo e Rogério Correia
Suplentes: Maria Tereza Lara e Paulo Lamac

Educação
Efetivos: Maria Tereza Lara e Elismar Prado
Suplentes: Rogério Correia e Paulo Lamac

Esporte
Efetivo: Ulysses Gomes
Suplente: André Quintão

Fiscalização Financeira
Efetivo: Ulysses Gomes
Suplente: Paulo Guedes

Participação Popular
Efetivos: André Quintão e Maria Tereza Lara
Suplentes: Paulo Lamac e Ulysses Gomes

Política Agropecuária
Efetivo: Paulo Guedes
Suplente: Durval Ângelo

Saúde
Efetivo: Pompílio Canavez
Suplente: Durval Ângelo

Transporte
Efetivo: Paulo Guedes
Suplente: Elismar Prado

Turismo
Efetivo: Almir Paraca
Suplente: Elismar Prado;

Do Deputado Carlos  Pimenta,  como Líder  do  PDT -  informando  que  a  referida
Bancada  abre  mão das  vagas  de membro  efetivo  e  suplente  das  Comissões  de
Direitos Humanos e de Educação em favor do PT; e indicando os seguintes membros
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para comporem as comissões permanentes:

Comissão Deputado

Administração Pública 
Efetivo: Sargento Rodrigues
Suplente: Tenente Lúcio

Assuntos Municipais Efetivo: Carlos Pimenta

Constituição e Justiça Efetivo: Gustavo Perrella

Esporte
Efetivo: Gustavo Perrella
Suplente: Carlos Pimenta

Saúde
Efetivo: Carlos Pimenta
Suplente: Sargento Rodrigues

Segurança Pública
Efetivo: Sargento Rodrigues
Suplente: Tenente Lúcio

Turismo
Efetivo: Tenente Lúcio
Suplente: Carlos Pimenta.

(Ciente. Designo. Às Comissões.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2013

ATA
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/2/2013
Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagem  nº  366/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
3.769/2013),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  45/2013  -
Projetos  de  Lei  nºs  3.770  a  3.778/2013  -  Comunicações:  Comunicações  das
Bancadas do PSDB e do PSD e das representações partidárias do DEM, PEN, PHS,
PPS, PR, PRTB e PTdoB, das Bancadas do PV e do PTB e das representações
partidárias do PSC, PSB, PP, PMN e PTC, da representação partidária do PCdoB e
dos Deputados Carlos  Pimenta  (2),  Adalclever  Lopes (2),  Lafayette de Andrada e
Tiago  Ulisses  e  Paulo  Guedes -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados
Glaycon Franco, Doutor Wilson Batista, Cabo Júlio, Dalmo Ribeiro Silva e Rogério
Correia  -  Registro  de  presença -  2ª  Parte  (Ordem  do Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar

da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão
- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Fábio  Cherem  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -
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Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Neilando Pimenta -
Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da
reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Luzia Ferreira, 2ª-Secretária “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

-  O  Deputado Neider  Moreira,  2º-Secretário,  nas funções de 1º-Secretário,  lê  a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 366/2013*
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, projeto de lei  que cria o Conselho Estadual de Cidadania de
Lésbicas, Gays,  Bissexuais,  Travestis  e Transexuais -  CEC LGBT -  e altera a Lei
Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

O  Conselho  objeto  da  proposta,  acaso  aprovada  sua  criação,  desempenhará
relevante papel no âmbito das políticas sociais do Estado. Terá entre suas atribuições
a competência para propor políticas públicas que promovam a cidadania, através do
combate  à  discriminação  e  da  redução  das  desigualdades  sociais,  econômicas,
financeiras,  políticas  e  culturais,  assim  como  pela  ampliação  do  processo  de
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participação social.
Assinalo que o CEC LGBT integrará a estrutura orgânica da Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Social,  que  prestará  assessoramento  e  apoio  técnico  ao
Conselho.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI 3.769/2013
Cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e

Transexuais - CEC LGBT - e altera a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art.  1º  -  Fica  criado  o  Conselho  Estadual  de  Cidadania  de  Lésbicas,  Gays,

Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais  -  CEC  LGBT,  órgão  colegiado  de  caráter
consultivo, deliberativo e propositivo, integrante da estrutura orgânica da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA

Art. 2º - O CEC LGBT tem por finalidade propor políticas que promovam a cidadania
LGBT  no  Estado,  combater  a  discriminação,  reduzir  as  desigualdades  sociais,
econômicas, financeiras, políticas e culturais e ampliar  o processo de participação
social dessa população.

Art. 3º - Compete ao CEC LGBT:
I  -  formular  critérios  e  parâmetros  para  a  implementação  de  políticas  que

assegurem a cidadania e o combate a qualquer tipo de fobia contra a diversidade
sexual;

II  -  propor estratégias de avaliação e acompanhamento, bem como participar do
processo deliberativo  de diretrizes  das políticas  de promoção da cidadania  LGBT,
fomentando a inclusão do recorte de orientação sexual e identidade de gênero nas
políticas públicas desenvolvidas em âmbito estadual;
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III - realizar estudos, debates e pesquisas sobre a situação da população LGBT no
Estado, em articulação com outros órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais
e internacionais;

IV - acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados ou ameaçados
de violação por discriminação sexual e identidade de gênero;

V - propor, em parceria com organismos governamentais e não governamentais, a
identificação  de sistemas  de  indicadores,  com o  objetivo  de  estabelecer  metas  e
procedimentos, com base nos índices identificados, para monitorar a aplicação das
atividades relacionadas com a promoção da cidadania LGBT;

VI - definir e deliberar suas diretrizes e programas de ação, em consonância com os
objetivos governamentais pactuados no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
no Plano Plurianual de Ação Governamental, na Lei das Diretrizes Orçamentárias e
na Lei Orçamentária Anual;

VII - elaborar seu regimento interno e estatuto eleitoral e decidir sobre as alterações
propostas por seus membros; e

VIII  -  convidar autoridades estaduais para prestar informações e esclarecimentos
sobre assuntos inerentes às suas atribuições.

Parágrafo único - É facultado ao CEC LGBT propor a realização de seminários ou
encontros  regionais,  sobre  temas  constitutivos  de  sua  agenda,  com  organismos
nacionais e internacionais, públicos e privados.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art.  4º  -  O  CEC  LGBT,  com  composição  paritária  entre  o  poder  público  e  a
sociedade civil, é integrado por vinte e dois membros e seus respectivos suplentes,
designados pelo Governador, dos quais:

I - onze são representantes dos seguintes órgãos governamentais:
a) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
b) um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
c) um representante da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;
d) um representante da Secretaria de Estado de Educação;
e) um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
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f) um representante da Secretaria de Estado de Cultura;
g) um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude;
h) um representante da Secretaria de Estado de Turismo;
i) um representante da Advocacia-Geral do Estado;
j) um representante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;
l) um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
II  -  onze  são  representantes  de  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  com

atuação  estadual  ou  regional,  na  promoção,  atendimento  direto,  defesa,  garantia,
estudos ou pesquisas dos direitos LGBT, a serem escolhidos na forma do § 1º.

§ 1° - As entidades não governamentais de promoção, atendimento direto, defesa,
garantia, estudos ou pesquisas dos direitos LGBT interessadas reunir-se-ão em fórum
próprio, convocado pela SEDESE, fiscalizado por um membro do Ministério Público,
para escolherem os representantes da sociedade civil  e respectivos suplentes que
deverão compor o CEC LGBT.

§ 2° - O Ministério Público do Estado será convidado a participar das reuniões do
CEC LGBT como “custos legis”.

§  3°  -  Os  conselheiros  terão  mandato  de  dois  anos,  admitindo-se  uma  única
recondução.

§ 4° -  O exercício da função de conselheiro é considerado de interesse público
relevante e não será remunerado a qualquer título.

§  5°  -  Para  cada  conselheiro  titular  será  indicado  um  suplente,  observados  os
mesmos procedimentos e exigências estabelecidos para a escolha do titular.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA

Art.  5°  -  O  CEC  LGBT  poderá  organizar-se  em  câmaras  setoriais,  cada  qual
incumbida de executar as competências descritas no art. 3° no que diz respeito ao
segmento social sob sua responsabilidade.

Art.  6°  -  O CEC LGBT terá  uma Secretaria  Executiva,  composta  por  um corpo
técnico  administrativo  de no mínimo três  funcionários,  com a  incumbência de dar
suporte administrativo e operacional para as atividades desenvolvidas pelo Conselho.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - A eleição da Mesa Diretora do CEC LGBT, composta pelo Presidente, pelo
Vice-Presidente e pelo Secretário-Geral,  será realizada entre seus membros, para
mandatos de um ano, admitindo-se uma recondução, observado o prazo limite do
mandato do conselheiro.

Parágrafo único. O mandato dos membros da Mesa Diretora será exercido com
alternância entre representantes da sociedade civil e representantes governamentais,
conforme dispuser o regimento interno e o estatuto eleitoral do CEC LGBT.

Art.  8°  -  O  regimento  interno  do  CEC LGBT disciplinará  sua  organização,  seu
funcionamento e as competências do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário-
Geral  e  será  elaborado  pelos  membros  do  Conselho  no  prazo  de  noventa  dias
contados da posse da primeira Mesa Diretora.

Parágrafo único - A aprovação e eventuais alterações do regimento interno do CEC
LGBT serão formalizadas por deliberação, na forma regimental.

Art. 9° - A SEDESE prestará assessoramento e apoio técnico ao CEC LGBT.
Art. 10 - O inciso I do art. 170 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “j”:
“Art. 170 - (...)
I - por subordinação administrativa:
(…)
j) o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais,  Travestis e

Transexuais - CEC LGBT. ”
Art. 11 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.”
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Direitos  Humanos  e

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do  Sr.  Adeilton  de  Souza  Rocha,  Presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  de
Segurança Penitenciária  do Estado de Minas Gerais,  notificando a paralisação da
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categoria em 30/1/2013. (- À Comissão de Segurança Pública).
Do  Sr.  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Desenvolvimento  Regional,  acusando  o

recebimento das indicações dos Deputados Rômulo Viegas e Pompílio Canavez para
compor  a  Comissão  Preparatória  da  5ª  Conferência  das  Cidades  e  reiterando  o
pedido  de  que  a  Gerência  de  Projetos  Institucionais  e  a  Consultoria  desta  Casa
participem da organização e da realização desse evento.

Do  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.668/2012,  da  Comissão  Especial  da
Violência contra a Mulher.

Do  Sr.  Danilo  Mendes  Rodrigues,  Prefeito  Municipal  de  Taiobeiras,  tecendo
considerações  sobre  sua posse no referido  cargo e  informando a  composição da
equipe de governo por ele nomeada.

Da  Sra.  Jacqueline  Miriam  Maciel  Junqueira,  Secretária  Executiva  do  Comitê
Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, da Secretaria-Geral da
Governadoria  do  Estado,  encaminhando  cópias  do  Plano Estadual  de  Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável 2012/2030. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, Secretário Adjunto de Casa Civil, prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.372/2011, em atenção a pedido de
diligência da Comissão de Política Agropecuária, 1.746, 1.819, 2.063, 2.275, 2.418,
2.468, 2.645, 2.770/2011, 2.835 e 2.855/2012, em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça, e 2.862/2012, em atenção a pedido de diligência do Deputado
Inácio Franco. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Luís  Paulo  Villafañe  Gomes  Santos,  membro  auxiliar  da  Corregedoria
Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  1.803/2011,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da  Sra.  Cássia  Virgínia  S.  T.  Gontijo,  Secretária  Adjunta  de  Defesa  Social,
encaminhando cópia da resolução conjunta que criou a Comissão Interinstitucional de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher e solicitando a esta Casa que confirme a
designação,  feita  anteriormente,  do  nome do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Siva  para
representá-la na referida Comissão.
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Da Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria
de  Educação  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s
3.786/2012, da Comissão de Participação Popular, e 3.944/2012, da Comissão de
Enfrentamento do Crack.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.816/2012,  da  Comissão  de
Segurança Pública, e 3.444/2012, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do
Plano Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (2), e do Sr. Pedro de
Souza da Silva, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional
de Segurança Pública do Ministério da Justiça (substituto), encaminhando a relação
dos convênios celebrados entre o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria
Nacional  de  Segurança  Pública,  e  o  Estado.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do  Ten.-Cel.  PM  Fabiano  Villas  Boas,  Secretário  Executivo  da  Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s
3.885 e 3.886/2012, da Comissão Especial das Enchentes.

Da Sra. Thelma Evelange Láuar,  Superintendente da Federaminas, agradecendo
voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a  requerimento  do
Deputado Bosco pela realização do XV Congresso das Associações Comerciais e
Empresariais de Minas Gerais.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 45/2013

Altera o §1º do art. 110 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  O § 1º do art.  110 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a
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seguinte redação:
“Art. 110 - (…)
§ 1º -  Os juízes Oficiais da ativa dotados de notável saber jurídico e reputação

ilibada serão nomeados por ato do Governador do Estado, obedecendo-se à regra do
art.  99,  depois  de  aprovada  a  escolha  pela  maioria  absoluta  dos  membros  da
Assembleia Legislativa.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão -

Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco
-  Gustavo Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado -  Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério
Correia - Romel Anízio - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Justificação:  Esta  proposição  pretende  adequar  o  art.  110  da  Constituição  do
Estado ao que dispõe o art. 101 da Constituição Federal.

A alteração proposta tem por objetivo acrescentar os requisitos de necessidade de
notável saber jurídico e de reputação ilibada para os magistrados que comporão o
Tribunal de Justiça Militar e submeter a escolha à decisão da maioria absoluta da
Assembleia  Legislativa,  nos  mesmos  moldes  das  exigências  impostas  para  a
nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a alteração, pretende-se
aperfeiçoar o Texto Constitucional.

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação desta proposta de
emenda à Constituição. 

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.770/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Instituto  Casa  Ribeiro,  com  sede  no

Município de Caratinga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Instituto Casa Ribeiro,

com sede no Município de Caratinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação:  A  Associação  Instituto  Casa  Ribeiro,  com  sede  no  Município  de

Caratinga,  fundada  em  2010,  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  e  de  duração
indeterminada.

Em cumprimento de suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade promove a
cultura, o trabalho voluntário, a qualidade de vida, a saúde, o esporte, o bem-estar
coletivo e a formação ampla da cidadania, por meio de cursos e atividades.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, pois,  além do reconhecimento perante a administração pública estadual,
poderá viabilizar parcerias com entidades congêneres, garantindo a continuidade de
seus múltiplos projetos.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de
lei, que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.771/2013
Declara de utilidade pública a entidade Clube das Mães de Aricanduva - CMA -,

com sede no Município de Aricanduva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Clube das Mães de Aricanduva - CMA,

com sede no Município de Aricanduva.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Fred Costa
Justificação:  O  Clube  das  Mães  de  Aricanduva,  com  sede  no  Município  de
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Aricanduva,  fundada  em  1997,  é  entidade  sem  fins  lucrativos  e  com  duração
indeterminada.

Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua
função  plena  e  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por  finalidade  a  promoção  e
valorização  da  mulher,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  famílias,  o
desenvolvimento  de  atividades  de  geração  de  renda,  a  realização  de  cursos
profissionalizantes e  a formação de lideranças  para  a  organização comunitária,  o
combate à fome e à pobreza, a proteção da saúde da família, da maternidade, da
infância e da velhice, a integração de seus beneficiários em programas de geração de
renda,  a  promoção  de  habilitação  e  reabilitação  de  pessoas  com  deficiência,  a
celebração de convênios com outras entidades, sempre visando ao bem comum, e a
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, pois  poderá viabilizar  parcerias com entidades congêneres, garantindo a
continuidade dos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de
lei, que acreditamos justo e importante para o Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.772/2013
Declara de utilidade pública a Instituição Masculina Libertação e Vida, com sede no

Município de Timóteo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Masculina Libertação e

Vida, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: O consumo e o tráfico de drogas é uma tragédia que se tem abatido

progressivamente  sobre  a  população  mineira,  particularmente  o  do  “crack”,
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verdadeira epidemia em todo o País.
Entidades que lutam pelo tratamento e pela ressocialização merecem nosso apoio

para expandir suas atividades, já que desempenham papel social complementar ao
das  políticas  públicas  do  Estado,  no  apoio  ao  tratamento  de  usuários  para  lhes
devolver a dignidade.

Certamente a declaração de utilidade pública, que trará benefícios a esta entidade,
merece a aprovação dos pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.773/2013
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Projeto Alfa, com sede no

Município de Santana do Paraíso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública à Comunidade Terapêutica Projeto Alfa,

com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A Comunidade Terapêutica Projeto Alfa realiza um brilhante trabalho de

recuperação na região do Vale do Aço, buscando atender e recuperar pessoas com
dependência química e com isso contribuir  para sua reintegração na família  e na
sociedade.

A ressocialização é seu principal objetivo; para isso oferece apoio, abrigo, presta
orientações psicológicas, cursos, palestras e seminários voltados à prevenção e ao
combate ao uso de drogas .

Faz-se necessária que a referida entidade receba o título de utilidade pública. Assim
será  possível  a  expansão dos seus trabalhos  de  assistência e serviço social  nas
comunidades da região.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
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Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.774/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  da  Região
Metropolitana do Vale do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública à Associação de Desenvolvimento da

Região Metropolitana do Vale do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A Associação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do

Aço visa a fomentar medidas e políticas que convirjam para o desenvolvimento de
uma das  mais  importantes  regiões  do  Estado  de  Minas  Gerais,  da  qual  Coronel
Fabriciano, Timóteo e Ipatinga são as principais representantes.

O desenvolvimento regional de polos como a Macrorregião do Vale do Aço, através
de associações como esta,  é certamente de interesse público, por  isso merece o
apoio e estímulo desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.775/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Capelinha  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Capelinha

terreno com área de 3.000 m² (três mil metros quadrados), localizado no Distrito de
Bom Jesus do Galego, no lugar denominado Ribeirão dos Macacos, nesse Município,
registrado sob o nº 2-641, Livro 35-A, a fls 960, v./ 097, v., no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Capelinha.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o "caput"  deste  artigo destina-se à
construção de uma unidade básica de saúde, ao apoio operacional da prefeitura e a
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atividades de interesse social da comunidade.
Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Gustavo Corrêa
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município Capelinha de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse Município.
Visando a atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse
social e instalação de uma unidade básica de saúde.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.776/2013
Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga a sede do Município de

Coromandel ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, o trecho que liga a
sede  do  Município  de  Coromandel  ao  Distrito  de  Lagamar  dos  Coqueiros,  com
extensão de 32km (trinta e dois quilômetros) a partir da MG-188.

Art. 2º - O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Zé Maia
Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade do DER-MG, o trecho que liga a sede do Município de Coromandel
ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros, situado na região do Alto Paranaíba.
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Atualmente,  essa região encontra-se  em acelerado desenvolvimento econômico,
despontando  no  cenário  mineiro  como  grande  produtora  de  grãos.  No  entanto,
padece de sérios problemas no setor rodoviário, cuja estruturação é essencial para o
escoamento da produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a segurança na
movimentação dos cidadãos.

Nesse contexto,  é  de  extrema importância  a  transferência  desse  trecho  para  a
administração  estadual,  visto  que  esta  detém  uma  considerável  previsão
orçamentária para estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei nº 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de
cooperação com os Municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária é a
outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na lei a expressão
de uma vontade política daquela região.

A  experiência  demonstra  que  mitigar  a  atividade  legislativa,  concedendo  ao
Executivo a livre disposição das ações e dos atos de sua administração, é condenar
esse Poder ao arbítrio e à imposição de sua vontade em detrimento da soberania
popular. Se o parlamento não legisla, também não controla nem fiscaliza os atos do
governo e incorre, com isso, em verdadeira omissão e violação ao disposto no art. 70
da Constituição Federal.

Assim, sem querer interferir na competência do DER-MG, garantida em lei,  nem
dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a
transferência de fato do trecho que liga Coromandel a Lagamar dos Coqueiros, este
projeto vem apenas conceder publicidade e legalidade a um anseio tão importante e
necessário para o desenvolvimento da região.

Em face de tais considerações, esperamos o apoio e a compreensão dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.777/2013
Declara de utilidade pública o Projeto Social Inovar, com sede no Município de Sete

Lagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Inovar, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
João Vitor Xavier
Justificação: O Projeto Social Inovar, com sede no Município de Sete Lagoas, é

uma sociedade civil,  de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 16/4/2009.
Tem como objetivos  o  combate  à  fome e à  pobreza;  proporcionar  moradia  digna
através de  programas comunitários habitacionais;  desenvolver  atividades culturais,
esportivas recreativas e de lazer;  proteção e amparo de crianças,  adolescentes e
idosos carentes; criação de cursos profissionalizantes; palestras de prevenção em
diversos  segmentos;  implementação  de  cursos  de  alfabetização;  integração  dos
jovens e adultos no mercado de trabalho; oficinas de artesanato; assistência médico-
dentária  e  psicológica;  campanha  para  distribuição  de  agasalhos;  desenvolver
trabalho de conscientização, proteção e preservação do meio ambiente; proteção da
saúde; campanhas de combate a doenças transmissíveis e ou infecto-contagiosas;
ações  de  proteção,  habilitação,  reabilitação  e  integração  à  vida  comunitária  de
pessoas com deficiência.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não
remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo
fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.778/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Terapeutas de Betim - Astebem -,

com sede no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Terapeutas de Betim -
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Astebem -, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2013.
Maria Tereza Lara
Justificação:  A Associação  dos Terapeutas de  Betim  -  Astebem  -,  com sede no

Município de Betim, desenvolve trabalho voluntário no Município e região, divulgando
e ensinando as terapias naturais, o cultivo das plantas e sua preparação, bem como
promove e organiza hortas e herbários, dentro do âmbito geográfico de sua atuação.
Reconhecê-la como entidade de utilidade pública estadual é reconhecer seu trabalho
profícuo em favor dos mais necessitados de forma participativa e inclusiva.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

Comunicações
- São também encaminhadas à Presidência comunicações das Bancadas do PSDB

e do PSD e das representações partidárias do DEM, PEN, PHS, PPS, PR, PRTB e
PTdoB, das Bancadas do PV e do PTB e das representações partidárias do PSC,
PSB, PP, PMN e PTC, da representação partidária do PCdoB e dos Deputados Carlos
Pimenta (2),  Adalclever  Lopes (2),  Lafayette  de  Andrada e Tiago Ulisses e  Paulo
Guedes.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.
O Deputado Glaycon Franco* - Sr. Presidente, demais Deputados, servidores desta

Casa e distinto público que nos acompanha pela TV Assembleia, hoje ocupo esta
tribuna para trazer notícias da nossa região, Alto do Paraopeba e Vale do Piranga, e o
agradecimento dos nossos cidadãos ao Prof. Antonio Anastasia, nosso Governador,
que tem atendido nossos pleitos, nossos anseios, colocando em prática a sua fala.
Tivemos  a  oportunidade,  Sr.  Presidente,  de  representar  esta  Casa  naquela  ação
vanguardista do nosso Governador para desenvolver políticas regionais.

O Alto Paraopeba e o Vale do Piranga têm sido exemplos dessas ações e atitudes
do  nosso  querido  Governador,  Prof.  Antonio  Anastasia,  juntamente  com  seus
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Secretários. Essas ações têm sido feitas em várias áreas: saúde, educação, esporte
e infraestrutura.

Como cidadão do Alto Paraopeba e do Vale do Piranga, estou aqui para agradecer
ao  governo,  em  nome  da  referida  região,  que,  graças  a  Deus,  está  em  franca
expansão e desenvolvimento econômico e como tal está tendo reconhecimento do
nosso Governador.  Trago para os senhores um balanço para que a população de
Minas Gerais tome conhecimento das ações que o governo do Estado tem feito em
nossa região.

Inicialmente,  trago  dados  da  área  da  educação.  No  dia  18,  recebemos
investimentos  para  melhoria,  reforma  e  ampliação das  nossas  escolas  estaduais,
sendo atendidas em torno de 16 escolas em mais de 10 Municípios. Há décadas,
essas escolas já precisavam de reformas e de melhorias, mas nunca haviam sido
atendidas.  Graças  à  sensibilidade  do  nosso  Governador,  foram  atendidas  com
investimentos de quase R$4.000.000,00. Essas escolas estão espalhadas pelo Alto
Paraopeba em mais de 10 cidades.

Citarei alguns nomes de escolas e cidades com seus respectivos recursos: Escola
Estadual  Silvestre  Nunes,  de  Casa  Grande,  com  R$653.000,00;  Escola  Estadual
Gustavo  Augusto  Silva,  de  Catas  Altas  da  Noruega,  com  R$564.000,00;  Escola
Estadual  Queiroz  Júnior,  de  Conselheiro  Lafaiete,  com  R$194.000,00;  Escola
Estadual Astor Viana, de Conselheiro Lafaiete,  com R$68.000,00; Escola Estadual
Doutor  Antônio  Nogueira,  de  Conselheiro  Lafaiete,  com  R$242.000,00;  Escola
Estadual Doutor Antero Chaves, de Conselheiro Lafaiete, com R$130.000,00; Escola
Estadual  Castelo  Branco,  de  Conselheiro  Lafaiete,  com  R$42.000,00;  Escola
Estadual  Nossa  Senhora  de  Fátima,  de  Desterro  de  Entre-Rios  de  Minas,  com
R$16.000,00; Escola Estadual Expedicionário Baeta, de Desterro de Entre-Rios de
Minas,  com  R$91.000,00;  Escola  Estadual  Conselheiro  Antão,  de  Itaverava,  com
R$58.000,00; Escola Estadual Santos Reis, de Jeceaba, com R$48.000,00; Escola
Estadual  Napoleão Reis,  de Lamim, com R$717.000,00 -  escola que há décadas
precisava de reformas, o que foi motivo de muita alegria e comoção da população
local -; Escola Estadual Levindo Costa Carvalho, de Ouro Branco, com R$73.000,00;
Escola  Estadual  Professora Maria  Coutinho,  de  Ouro  Branco,  com R$397.000,00;
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Escola Estadual Cônego Luiz da Silva, de Ouro Branco, com R$46.000,00; Escola
Estadual Santo Amaro, de Queluzito, com R$337.000,00; e outras escolas que, em
breve,  estarão  recebendo  recursos,  como  as  Escolas  Estaduais  Doutor  Antero
Chaves, Melo Viana, Moacir de Souza Dias, Monsenhor José Ferreira e Professora
Maria Augusta Noronha, todas escolas de Conselheiro Lafaiete que terão os pisos
das  quadras  esportivas  reformados,  inclusive  com  a  cobertura  das  quadras,  com
recursos oriundos do MEC.

Também estivemos reunidos com a Associação dos Municípios da Microrregião do
Alto Paraopeba - Amalpa - e estamos viabilizando as escrituras de outras escolas que
foram construídas em décadas passadas e não haviam legalizado a situação dos
seus terrenos, só estavam recebendo recursos para melhorias emergenciais. Agora,
com  o  apoio  dos  Prefeitos,  especialmente  do  nosso querido  Prefeito  Dr.  Ivar,  de
Conselheiro Lafaiete, colega médico, estamos viabilizando essas escrituras para que
as escolas sejam beneficiadas com reformas, ampliações e recursos maiores e assim
possam receber, de forma digna, as nossas crianças e os nossos jovens.

Fiz referência à área da educação, e gostaria de falar mais. Estivemos reunidos
com o Prefeito de Conselheiro Lafaiete, Dr. Ivar, e com o nosso querido Secretário de
Governo, Danilo de Castro, que abriu as portas do governo para os novos gestores
da Amalpa.

Com isso viabilizou várias ações para implantação de um grande “shopping center”
em Conselheiro Lafaiete e de uma filial da Industrial Rex, uma das maiores fábricas
de parafuso da América Latina. Estamos levando para Conselheiro Lafaiete estudos,
com ação direta do nosso governo e do nosso Secretário,  em especial  do nosso
querido Secretário Danilo de Castro, que não tem medido esforços para que essas
grandes indústrias, para que esses “shoppings” cheguem a Lafaiete, cidade-polo do
Alto Paraopeba, o que gerará mais de 6 mil empregos diretos e indiretos para todo o
Alto Paraopeba e Vale Piranga.

Agradeço também ao nosso Secretário de Esportes, Eros Biondini, que conhece
Conselheiro  Lafaiete  e  tem  grande  afinidade  com  nossa  região.  Ele,  que  está
viabilizando melhorias para o esporte como um todo, ajudará a patrocinar a nossa
Copa Varzeana, e a reformar nosso ginásio poliesportivo, que é o 4º maior do Estado
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de  Minas  Gerais.  Serão  necessários  recursos  para  sua  reforma  e  ampliação  da
ordem de R$600.000,00.  O Secretário se prontificou a nos ajudar a buscar esses
recursos para que possamos, cada vez mais, fortalecer o esporte do Alto Paraopeba
e, em especial, o de Conselheiro Lafaiete.

Nós nos reunimos com nosso Secretário de Transportes e Obras Públicas, Carlos
Melles,  que atendeu também nosso Prefeito,  que é Presidente  da  Amalpa,  assim
como o Prefeito de Piranga, o Carlinhos. Estivemos nessa reunião com o objetivo de
viabilizar  a  liberação  da  ponte  da  localidade  de  Gagé,  grande  comunidade  de
Conselheiro Lafaiete, que há muito sonha com esse principal meio de escoamento da
produção da comunidade. Essa ponte de Gagé já está liberada. O Carlos Melles a
liberou, motivo pelo qual lhe agradecemos.

Agradecemos  também por  nosso aeroporto.  Lafaiete  possui  um aeroporto,  que,
infelizmente, em razão de sua precariedade, foi interditado pela Anac. Não estamos
recebendo voos. Agora contamos com o apoio de nosso Secretário Carlos Melles.
Lafaiete  já  fazia  parte  do  programa  Proaero,  mas  não  existia  um  projeto  que
atendesse  às  necessidades.  Por  isso  foi  embargado.  O  nosso  Secretário  Carlos
Melles se prontificou a viabilizar esse projeto, que está na casa de R$400.000,00 a
R$500.000,00. Conseguiremos ampliar a pista do aeroporto de Conselheiro Lafaiete,
hoje com 960m, para 1.500m. Com isso, conseguiremos receber aeronaves maiores,
o que nos trará maiores investimentos, que incrementarão o desenvolvimento do Alto
Paraopeba, hoje um dos maiores de Minas Gerais.

Concedo aparte ao meu querido amigo, Dr. Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, caríssimo Deputado

Glaycon Franco. Estou atentamente ouvindo o pronunciamento de V. Exa. Graças ao
seu  incansável  trabalho  em  sua  região  temos  recebido  investimentos  de  nosso
Governador.  A atuação  de  V.  Exa.  nesta  Casa  iniciou-se  de  uma  maneira  muito
festiva. Pude participar de sua posse. No momento em que proferia seu discurso, ouvi
claramente o seu compromisso com sua região, com sua cidade e, principalmente,
tomei conhecimento de sua forma de legislar.

Quero parabenizá-lo  e  dizer  que V.  Exa.  trabalhou incansavelmente  em prol  de
grande parte dos recursos que o governo liberou hoje para todas as cidades, para
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toda a região. Sou testemunha de seus pronunciamentos, de seus requerimentos,
que sempre tem postulado a esta Casa. Isso faz a diferença. Hoje a sua região, os
seus Municípios têm, por sua voz, por sua dedicação, grande representatividade.

Quero abraçar V.  Exa.  que inaugura agora nova legislatura,  prestando conta de
todas  as  ações  promovidas  pelo  governo.  Isso  faz  muito  bem  para  o  mandato
parlamentar. Que Deus o proteja. Parabéns.

O Deputado Glaycon Franco* - Muito obrigado, Dr. Dalmo. O nosso trabalho tem o
apoio de todos os senhores desta Casa, que me acolheram muito bem.

Com relação à saúde, gostaria também de ressaltar que tenho militado há mais de
23 anos na carreira médica e a conheço. Sabemos dos graves problemas que os
Municípios vêm enfrentando na área da saúde, e tenho certeza de que, com esse
grande projeto iniciado por esta Casa, o Assine + Saúde, teremos a redenção da
saúde pública do Brasil.

Não podemos deixar de ressaltar sempre a ação da Comissão de Saúde, por meio
do Dr. Carlos Mosconi, como também a ação do nosso Presidente Dinis Pinheiro, que
conseguiu proliferar a ideia desse projeto que, com certeza, trará mais recursos para
a melhoria da saúde pública do nosso país.

Sr. Presidente, gostaria de falar um pouco mais para fazer referência à BR-040.
Infelizmente, Dr. Dalmo, temos algumas notícias tristes. Sou coordenador da Frente
Parlamentar em Defesa da BR-040. Infelizmente, mais um Carnaval, mais um feriado,
e inúmeros acidentes graves aconteceram na BR-040. Além disso, uma nota triste: o
edital  foi  novamente adiado.  Não podemos aceitar  essa ideia.  Entendemos que a
situação da BR-040 e da BR-381 é uma questão de saúde pública. Então vamos
acionar  o Ministério Público Federal,  porque não podemos mais admitir  que vidas
sejam  ceifadas.  Vamos  acioná-lo  principalmente  porque  as  famílias  que  moram
próximo  à  BR-040,  nas  cidades  cortadas  pela  BR-040,  precisam  percorrer
rotineiramente essa malfadada BR-040, que tem tirado vários cidadãos mineiros e
brasileiros  do nosso convívio.  Precisamos ser  mais  audaciosos  em nossas  ações
para que possamos ver acontecer a duplicação da BR-040.

Quanto à Rodovia do Minério, a obra que vai retirar 2 mil caminhões de circulação
do trecho entre a BR-040 e a MG-442, até o trevo de Ouro Preto, já está em franco
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andamento.  Ela será inaugurada em dezembro de 2013.  Estive com o Diretor  de
Relações Institucionais da Vale. Essa obra de R$160.000.000,00 teve a participação
ativa do nosso Governador, que liberou todas as licenças ambientais e, com isso,
conseguiremos diminuir o trânsito de caminhões na BR-040, no pior trecho da BR-
040, o que corta a minha região e vai de Belo Horizonte à cidade de Ressaquinha.
Essa obra tem a participação direta do nosso Governador e conta com a sensibilidade
da Vale, que vai fazer esse trecho de 20km por dentro. Essa obra está orçada em
R$160.000.000,00.  Com  certeza,  conseguiremos  diminuir  muito  o  número  de
acidentes e o número de vítimas fatais nesse trecho da BR-040.

Para finalizar,  Sr.  Presidente,  gostaria  de agradecer  ao Eng.  Álvaro Campos de
Carvalho, Superintendente interino do DNIT, que atendeu às solicitações que fizemos
por meio de ofícios, requerimentos, trocando as lombadas mecânicas, ou seja, os
quebra-molas  da  entrada de Conselheiro  Lafaiete,  por  lombadas  eletrônicas.  Isso
permitiu maior fluidez no trânsito na entrada da minha cidade, Conselheiro Lafaiete, e
até mesmo evitou acidentes, os quais já vinham acontecendo.

Gostaria  de deixar  registrado o meu agradecimento ao Eng.  Álvaro Campos de
Carvalho, Superintendente interino do DNIT em Minas Gerais. É o que tinha a dizer,
Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Wilson Batista.
O Deputado Doutor Wilson Batista* - Boa tarde a todas as colegas Deputadas e a

todos os colegas Deputados; boa tarde ao nosso querido Presidente.
Venho hoje a esta tribuna para dar uma boa notícia, falar de uma satisfação, de

uma conquista fruto de nosso trabalho, do trabalho dos nossos colegas Deputados.
Refiro-me à sanção do Projeto de Lei nº 20.627 pelo Governador do Estado Antonio
Anastasia.

Agradeço  ao  nosso  Governador  e  a  todos  os  Deputados  que  se  empenharam
conosco na elaboração e construção desse projeto.

Inicialmente, o projeto parece pouco específico, mas ele é de grande importância e
relevância para todas as pessoas, principalmente os jovens que têm pela frente um
diagnóstico de câncer e precisam ser submetidos a tratamentos agressivos, como a
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quimioterapia  e  a  radioterapia.  Setenta  por  cento  dos  pacientes  jovens,  após  o
tratamento do câncer, tornam-se inférteis. Eles perdem a capacidade reprodutiva, de
fertilidade. Eles mantêm a sua capacidade sexual normal, mas se tornam inférteis
após o tratamento do câncer. Até esta data, esses pacientes não tinham acesso à
reprodução humana assistida, à preservação de suas células reprodutoras. Essa é a
saída,  o caminho para  que essas  pessoas tenham esperança de,  após  vencer  o
tratamento do câncer,  ter seus filhos. Repito, até hoje esses pacientes não tinham
acesso a  esse tratamento,  a  esse procedimento  médico  pelo  SUS.  O tratamento
custa cerca de R$5.000,00.

Então o Estado de Minas Gerais será pioneiro no Brasil e garantirá, por meio do
SUS, o acesso de todos esses jovens, tanto do sexo masculino quanto feminino, às
técnicas de reprodução humana assistida. Assim, após o tratamento do câncer, eles
poderão ter uma sobrevida e uma vida com qualidade. Não basta apenas lutar para
curar a doença, temos, sim, de lutar para que as pessoas tenham qualidade de vida e
mais felicidade.

Foi uma satisfação imensa aprovar, na Assembleia Legislativa, esse projeto de lei. A
cada ano, pelo SUS, cerca de 2.700 jovens poderão ser beneficiados com essa lei
sancionada pelo Governador do Estado, que entendeu a relevância e a importância
desse projeto para os nossos jovens que enfrentam uma doença, uma ameaça de
vida, em uma fase tão importante.

Compartilho minha satisfação com todos pela importância desse projeto.  Muitos
jovens terão esperança de vida feliz com o procedimento.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Acompanhei esse debate na Casa, durante
a tramitação do projeto nas comissões e na audiência pública realizada por V. Exa.
Quero cumprimentá-lo pela iniciativa. V. Exa.  possui  experiência profissional como
médico oncologista e, portanto, deve ter testemunhado a realidade de muitas pessoas
que ficam impossibilitadas de realizar  o sonho de ser pai  ou mãe. Parabéns pelo
projeto. Acredito que Minas Gerais ganha um arsenal importante e legal para garantir
a reprodução assistida no caso mencionado por V. Exa.

Além disso,  acredito  que as  pessoas,  por  via  do  SUS,  precisam ter  acesso às
técnicas  de  reprodução  assistida.  Muitos  casais,  independentemente  de  serem
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portadores  de  uma  doença  crônica  ou  eventual,  têm  infertilidades  genéticas  e
possuem o desejo de ser pai ou mãe.

Acredito que isso também será um incentivo para que tenhamos mais estruturas
públicas. Hoje aqui em Minas só o Hospital das Clínicas dispõe desse serviço - aliás,
muito  competente  e  bem-elaborado  -  e,  dada  à  dimensão  do  nosso  Estado,  é
insuficiente para atender à demanda da população para a fertilização “in vitro”.

Paralelo a isso, ainda gostaria de dizer que nessa audiência pública também havia
um projeto de sua autoria, Deputado, que garantia às mulheres portadoras de câncer
de  mama,  concomitantemente  ao  tratamento,  a  reconstrução  de  sua  mama  na
cirurgia.  O  que  temos  atualmente  é  uma  fila  de  espera  imensa  para  essa
reconstrução. Na verdade isso já  é lei  federal.  Sempre me lembro aqui  da lei  de
iniciativa da ex-Deputada desta Casa, minha querida amiga Deputada Maria Elvira,
válida em todo o Brasil, que permite às mulheres o direito à reconstrução mamária
pelo SUS. Porém, o que assistimos depois dessa lei em vigor é que não se faz isso
simultaneamente a essa retirada. Há uma fila.  As mulheres têm um temor até de
voltar  à mesa de cirurgia  para  essa reconstrução e  ficam com a sua autoestima
comprometida.

Deputado Doutor Wilson Batista, sei que V. Exa. também batalha por essa questão,
por isso o parabenizo mais uma vez.

O Deputado Doutor Wilson Batista* - Obrigado, Deputada Luzia Ferreira. Gostaria
de dizer  aqui  que só se solidariza  com essas questões quem realmente enfrenta
essas dificuldades com alguém de sua família ou quem, no dia a dia, trabalha e vê as
dificuldades por que os nossos pacientes ainda passam, naturalmente, por terem de
enfrentar essas doenças graves.  Então,  tudo que pudermos fazer  para minimizar,
para  mudar  a  qualidade de vida  das  pessoas  que estão  aí  hoje  vítimas  de uma
doença tão temível faremos, sem medir esforços.

O  Deputado  Glaycon  Franco  (em  aparte)*  -  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,
gostaria de complementar esse projeto que V. Exa. muito bem colocou aqui. Trata-se
de um projeto pioneiro no Estado de Minas Gerais e, com certeza, deve também estar
na  vanguarda em  outros  Estados,  porque vem  trazer  -  nós,  que somos  médicos
sabemos disso - um conforto, uma tranquilidade a esses jovens casais, que têm de
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enfrentar esse grave problema de saúde. V. Exa. colocou muito bem aqui que isso é
um  problema  de  saúde  pública  no  Brasil.  Infelizmente,  hoje,  nossa  região  bate
recordes de doenças relacionadas ao câncer. Inclusive, defendemos a tese de que
precisamos interiorizar cada vez mais o tratamento de câncer em todos os Estados,
para  que  possamos  dar  condições  dignas  a  essas  pessoas  que  enfrentam  essa
doença. Afinal, é inconcebível você estar se deslocando, enfrentando estradas, BRs
mal cuidadas e ainda submeter-se a um tratamento desses.

Portanto, mais uma vez, parabenizo o Deputado por sua sensibilidade e altivez em
apresentar esse projeto, que tratá um conforto, uma tranquilidade às pessoas. Que
essas jovens famílias,  que certamente conseguirão enfrentar  essa doença,  depois
possam dar sequência a suas vidas com seu maior patrimônio, que é a maternidade.
Deputado Doutor Wilson Batista, V. Exa. está de parabéns. Que isso sirva de exemplo
aos outros Estados.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado. Serei
bem rápido. Apenas gostaria de parabenizar V. Exa. por sua lucidez e brilhantismo em
apresentar esse importante projeto para Minas. Lembro-me perfeitamente de quando
V. Exa. protocolou, numa tarde de terça ou quarta-feira, esse projeto. V. Exa. subiu a
esta tribuna e manifestou que estava protocolando um projeto de grande alcance para
a qualidade de vida e para a saúde do povo mineiro. Não poderia ter sido melhor,
partindo de um médico, com a especialidade que V. Exa. tem. Tenho a convivência
com V. Exa. na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e posso
garantir, pelo seu conhecimento, principalmente, a grandeza desse projeto, que será
benéfico às famílias e ao povo de Minas Gerais. Parabéns. Tenho certeza de que
esse momento é importante para todos.

O Deputado Doutor Wilson Batista* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro Deputado Doutor Wilson Batista, o

senhor é um grande oncologista, um cirurgião que presta enorme serviço à sua região
e a Minas Gerais.  Hoje de manhã estivemos juntos. Quando o Secretário Antônio
Jorge  lançou  um  programa  pioneiro  no  Brasil  para  colocar  em  tratamento  mais
rapidamente pacientes que podem ter câncer de mama, suas ideias foram muito boas
para  facilitar  esse  trabalho.  Estão  de  parabéns  o  nosso  governo,  o  Governador
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Antonio  Anastasia,  o  Antônio  Jorge,  o  Sérgio  Bicalho  e  o  Elói  por  esse  trabalho
espetacular  que  está  sendo  feito  junto  ao  Centro  de  Alta  Complexidade  em
Oncologia. Queremos parabenizá-lo por mais esse projeto. Tivemos também outro
projeto excepcional, de grande alcance, aprovado no ano passado por V. Exa.

Quero lembrar a V. Exa., que é cirurgião, e fazer também um convite, em nome do
Norte de Minas e de Montes Claros: o 3º Congresso Mineiro de Cirurgia Oncológica
será  em  Montes  Claros,  e  a  Jornada  de  Oncologia  do  Hospital  Dílson  Godinho,
coordenada  pelo  Dr.  Cláudio  Henrique,  Presidente  da  Sociedade  Mineira  de
Oncologia  e  cirurgião  do  hospital,  acontecerá  nos  dias  14,  15  e  16  de  março.
Gostaríamos  de  contar  com  a  presença de  todos  os  mineiros,  principalmente  do
senhor, que é um grande oncologista e um grande cirurgião. Parabéns.

O Deputado Doutor Wilson Batista* - Obrigado, Deputado Arlen Santiago.
No  contexto  da  prevenção  do  câncer,  as  unidades  móveis  que  serão  agora

disponibilizadas pela Secretaria de Saúde e que percorrerão Municípios estratégicos,
Municípios mais carentes de nossa região, proporcionando um acesso mais fácil aos
exames de prevenção, principalmente a mamografia, já demonstraram resultados. O
Vale do Jequitinhonha, onde a incidência do câncer de mama era baixa, hoje tem uma
das maiores incidências do Estado. Não é porque lá há alta incidência, mas porque
as pacientes não tinham acesso ao diagnóstico. O fato de as pessoas terem acesso
ao diagnóstico pode fazer parecer que a incidência está aumentando, mas não, é
porque as pessoas estão descobrindo a doença, e tomara que seja em uma fase em
que ainda pode haver cura.

Construímos a ideia inicial desse projeto, levamos à Secretaria de Saúde para que
fosse feita  a prevenção do câncer  no Estado por  meio das unidades oncológicas
móveis.  Hoje  também  sugeri  ao  Antônio  Jorge,  Secretário  de  Saúde,  que  se
estendam  essas  unidades  móveis  não  somente  ao  câncer  de  mama,  com  a
mamografia, mas também ao câncer de pele, que é o câncer de maior incidência no
Estado, ao câncer de colo uterino e ao câncer de próstata. A estrutura poderá ser a
mesma, acrescenta-se apenas o médico para que seja feita a triagem do câncer de
pele, que hoje destrói a face das pessoas, principalmente de trabalhadores do meio
rural, que não têm acesso a um diagnóstico inicial e muito menos a um diagnóstico
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especializado.
Será de extrema importância todos contribuirmos com a Secretaria de Saúde para

que essas unidades móveis sejam também utilizadas, como disse, não somente para
o câncer de mama, mas para os cânceres de pele, de colo uterino e de próstata.
Agradeço a todos.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,
estamos aqui também para aplaudir o projeto de V. Exa., que virou lei e que, sem
dúvida,  beneficiará  sobremaneira  particularmente  os  jovens,  conforme  V.  Exa.  já
acentuou. Sou testemunha do trabalho que V. Exa., grande oncologista, conceituado
em todo o Estado, tem feito principalmente no Hospital Cristiano Varella, na região de
Muriaé. V. Exa. adquiriu, em razão disso, grande experiência e vivenciou tudo o que
expôs em  seu projeto.  Hoje isso  é lei  que beneficia  sobretudo a  juventude e  dá
contribuição fundamental para a saúde em Minas Gerais.

De tudo o que beneficia a saúde, particularmente das pessoas mais necessitadas,
estamos juntos para assinar embaixo. Muito obrigado a V. Exa.

O Deputado Doutor Wilson Batista* - Obrigado a todos. É esse o nosso trabalho:
lutar para que as pessoas tenham mais vida com qualidade, felicidade e liberdade.
Boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cabo Júlio.
O Deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, uma

vez iniciados os trabalhos, é a primeira vez que faço uso desta tribuna. Inicio fazendo
o  meu  agradecimento  pela  recepção  que  tive  quando  cheguei  a  esta  Casa  em
dezembro, primeiramente pelos meus colegas de Bancada do PMDB, na pessoa do
Líder Adalclever Lopes, dos meus colegas da Liderança do Governo, e do Deputado
Sargento  Rodrigues,  com  quem  conversava  há  pouco.  Somos  oriundos  de  uma
mesma categoria, então conversava em particular com ele sobre algumas questões
relativas  a  nossa  classe.  Fomos  expulsos  juntos  da  Polícia  Militar  e  também
passamos fome juntos.

Lembro-me de uma reunião que fizemos na sua casa, no Bairro Água Branca. As
nossas  esposas,  Deputado Sargento  Rodrigues,  estavam fazendo uma feijoada e
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preparávamos uma rifa para podermos viajar. E aqui estamos. Assim, digo que o meu
papel nesta Casa é o de representar a minha classe, os interesses da segurança
pública. Estou parlamentar, mas sou um policial de carreira. Sempre defendemos a
nossa classe,  eu,  no Congresso,  e você,  nesta Assembleia  Legislativa.  Deus nos
colocou aqui para continuar essa luta.

Acho que, lamentavelmente, a classe dos servidores da segurança pública não é
honrada nem aqui nem no Brasil inteiro. Se tiver uma festa, não somos convidados,
mas, se houver uma briga na festa,  somos convocados. Muitas vezes não somos
valorizados.

Na minha posse, fiz um relato de uma ocorrência na qual V. Exa. estava. Certa vez,
houve um veículo tomado de assalto. Uma guarnição foi atrás dessa quadrilha. Ao fim
da ocorrência, no Pindorama, um policial e três marginais foram mortos. Na hora de
levar a ocorrência para a delegacia, ligamos para o dono do carro, que nos disse que
o carro dele tinha seguro e que melhor fosse que não tivesse sido achado. Disse-nos
que não iria à delegacia. Só que havíamos perdido um colega tentando cuidar do
patrimônio do cidadão.

Então é triste, Deputado Mourão, quando muitas vezes damos a nossa vida para
servir  e  não  somos  compreendidos  pela  sociedade.  Esta  enxerga  muito  mais  os
nossos erros como policiais que os nossos acertos.

Ao  longo  dos  anos,  os  governos  que  aqui  passaram,  a  começar  pelo  nosso
Presidente Itamar, vêm tentando resgatar a cidadania do nosso policial, melhorar a
qualidade de vida, que passa pela questão salarial, no entanto temos alguns pontos
que ainda precisam ser resolvidos.

Estive com o Secretário Danilo de Castro, e estou apresentando uma PEC, a qual é
chamada de PEC da carreira única. As formas de ingresso hoje, na Polícia Militar e
no Corpo de Bombeiros, são por meio do curso de Soldado, que dura nove, seis
meses, e que já durou até um ano e meio; por intermédio do curso de Oficial, que
hoje dura um ano e meio, e esta Casa votou como pré-requisito o curso de bacharel
em direito; ou como Oficial médico, com duração de três a seis meses; e, por último,
Capelão, que esta Casa votou o ano passado.

Disse  ao  Secretário  Danilo  de  Castro  que,  das  quatro  formas  de ingresso  nas
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instituição militares, tiraríamos uma. As de médico e Capelão não mudariam nada,
mas transformaríamos o curso de formação de Oficial num concurso seletivo interno.
Isso porque imaginemos que, no último concurso, tínhamos 150 vagas. Dessas, 110
foram preenchidas por civis e 40 já eram militares.

O tempo de formação de um Oficial que já é militar é o mesmo de um civil, ou seja,
ele aprende de novo a marchar,  a atirar,  aprende de novo a história da polícia, o
código de ética, o estatuto. Isso eleva o custo do curso e desvaloriza quem já se
encontra lá. A PEC diz o seguinte: que a forma de ingresso será por meio do curso de
Soldado, e os demais seriam pela progressão na carreira.

Quem ganha com isso? Primeiro, ganha a sociedade porque, se o militar que for
fazer o curso de Oficial já tiver uma formação, o curso poderá propiciar que ele esteja
empenhado nas ruas no dia seguinte. E isso porque o cadete só pode ir para a rua
depois de quase um ano, pois ele tem de aprender tudo, já que não sabe nada a
respeito. Então, quem ganha com isso é a sociedade porque teria um policial para
servi-la por mais tempo.

Em quê o governo ganha com isso? Ora, se hoje o curso tem duração de um ano e
meio para quem é bacharel em direito e todos os integrantes desse curso já seriam
policiais de carreira, em vez de o curso ter duração de um ano e meio, Deputado
Sargento Rodrigues, poderá durar a metade desse tempo, então o custo será menor,
o custo acadêmico será menor, além de criar motivação interna porque a corporação
também ganha. Ou seja, o militar cuidaria do seu comportamento, das suas atitudes,
porque ele pode ser impedido de participar do curso. A sociedade ganha porque o
número  de  efetivos  será  maior.  E  digo  sem  medo  de  errar,  Deputado  Bonifácio
Mourão,  que hoje,  em todas as unidades da polícia,  no Estado de Minas Gerais,
faltam efetivos. Em Governador Valadares faltam efetivos, em Belo Horizonte faltam,
em Manhuaçu, Ipatinga, em Uberlândia faltam efetivos. Então, a sociedade ganha
porque haverá mais policiais nas ruas; o Estado ganha porque o curso será mais
rápido, sairá mais barato e haverá mais efetivo.

E a corporação ganha por quê? Porque teria uma classe motivada. A progressão de
carreira, a carreira única é sonho nosso. Alguns sonhos já vêm sendo realizados ao
longo dos anos, e isso seria muito bom para todos nós. Expliquei isso ao Secretário
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Duílio  de  Castro,  que  disse:  “Júlio,  pegue  as  assinaturas,  apresente  e  vamos
discutindo”. Sabemos que haverá alguns problemas, que são alguns clãs que ainda
existem na corporação - aqueles clãs em que o bisavô foi Coronel, assim como o avô
foi, o filho é Coronel e querem que o neto também seja, não querem que ele seja
Soldado. Aí caímos na seguinte situação: pela nossa legislação, um menino de 22
anos de idade - porque ele tem de ser formado em Direito -, com um dia de polícia,
será superior hierarquicamente a um Subtenente com 30 anos de carreira.

Então, Deputado Bonifácio Mourão, há essas discrepâncias, mas creio que, mais do
que o olhar interno, temos de começar, na Polícia Militar, a nos preocuparmos com o
que podemos oferecer à sociedade. Falo como militar: nós, militares, não estamos na
polícia  para  sermos  servidos  por  ela,  estamos  na  polícia  para  servir  a  nossa
sociedade.

Tenho recolhido assinaturas. Os colegas têm apoiado. Vou procurar a OAB para
nos ajudar nessa discussão, assim como o Tribunal de Justiça Militar, mesmo com
todas  as  suas dificuldades,  e  o  Comando também,  para  mostrar  que precisamos
evoluir.

Entrei na polícia em 1988, Deputado Bonifácio Mourão, e, para ser Soldado, exigia-
se a 4ª série primária, tempo em que os nossos policiais davam baixa na polícia para
serem cobradores de ônibus - sem desmerecer a classe -, e isso ocorria em virtude
da dificuldade de formação. E hoje, como esta Casa votou, depois do período de
transição, para ser Soldado é preciso ter  curso superior.  Então,  nós evoluímos, e,
quando se evolui, a qualidade do nosso serviço também evolui, e a sociedade fica
muito mais bem servida.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Deputado Cabo Júlio,  é um prazer
muito grande apartear V. Exa. Estamos aqui por dois objetivos. O primeiro, para dar
boas-vindas a V. Exa., que vem a esta Casa como Deputado e que já desempenhou
cargos  importantes  nos  níveis  federal,  estadual  e  municipal.  V.  Exa.  traz  grande
experiência e será de grande utilidade para esta Casa.

Em segundo lugar, queremos dizer que estamos muito atentos às palavras de V.
Exa., que tem grande experiência na área policial militar e agora apresenta algumas
propostas, inovações interessantes, não entraremos no mérito neste instante porque
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isso requereria, com certeza, maiores estudos e discussões mais aprofundadas.
V. Exa. fala ainda que a Polícia Militar - e sei que também a Polícia Civil e o Corpo

de  Bombeiros  -  tem  feito  um  esforço  muito  grande  na  sua  evolução,  e  somos
testemunhas disso. Na verdade, as exigências se tornam cada vez maiores, e com
certeza quem ganha é a sociedade. Sabemos que o índice de criminalidade é muito
alto no Brasil inteiro e no mundo também. Em todos os lados do mundo, infelizmente,
veem-se crimes.  Por  exemplo,  numa sociedade como os  Estados  Unidos,  vemos
cada crime horroroso, como aconteceu, há pouco tempo, no Estado de Connecticut,
quando foram sacrificadas 21 crianças. Mas estamos em Minas Gerais, então vamos
fazer  nosso  esforço  de  apoio  a  esse  esforço  da  polícia,  o  que  V.  Exa.  tem
demonstrado.

Para terminar, fui advogado do 6º Batalhão da Polícia Militar durante 11 anos. Eu
me lembro como era aquele tempo e vejo como é agora. Fazendo a comparação,
sentimos perfeitamente o esforço que se faz, as exigências cada vez maiores para
melhorar o policiamento e aumentar a tranquilidade da sociedade mineira.

Muito obrigado, e seja bem-vindo, Deputado Cabo Júlio.
O Deputado Cabo Júlio* - Obrigado.
O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Com certeza, Deputado.
Deputado Cabo Júlio, quero também lhe dar as boas-vindas - já o fiz a V. Exa. e

também agora na tribuna. Tenho certeza de que a vinda de V. Exa. aqui reforçará
ainda mais a discussão nesta Casa da questão da segurança pública. A Comissão de
Segurança Pública, aliás, foi formada nesta Casa a partir  do relatório,  e eu, como
relator da CPI do Narcotráfico, propus, como uma das questões, a construção aqui,
de maneira permanente, de uma comissão de segurança pública. Foi fruto, portanto,
de  uma necessidade.  À época só  tínhamos  a  Comissão de Direitos  Humanos,  e
passamos a ter a Comissão de Segurança Pública após a CPI do Narcotráfico, e tive
a honra de ter sido o relator e proponente, portanto, dessa comissão permanente. V.
Exa. certamente fortalecerá esse debate aqui.

Hoje  fui  à  Rádio Itatiaia,  inclusive  para falar  da CPI  do  Mineirão,  que estamos
querendo fazer com que prevaleça aqui na Assembleia, e o Eduardo Costa recebeu lá
uma reclamação  de  que,  na  Av.  Uruguai,  no  Sion,  uma senhora  de  35  anos  foi
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assaltada de forma “espetacular”,  pois  foi  de fato  um espetáculo.  Um motoqueiro
avançou nela à toda velocidade, de moto, arrancando-lhe a bolsa. Ele assaltou essa
senhora de 35 anos dessa forma, o que foi um escândalo no local.

Creio, portanto, que essas discussões são prioritárias na cidade de Belo Horizonte
e no Estado de Minas Gerais, e V. Exa. nos ajudará muito. Parabéns.

O Deputado Cabo Júlio* - Obrigado. Chego nesta Casa como um grande aluno,
porque,  embora  tenha  sido  por  dois  mandatos  Deputado  Federal,  Vereador,
Secretário-Geral  da  Câmara,  cada  parlamento  tem  sua  peculiaridade,  Deputado
Rogério Correia. Venho para aprender e fico feliz, porque a nossa classe já tem um
representante aqui, o Deputado Sargento Rodrigues. Estaremos juntos na comissão,
trabalhando para que algumas coisas evoluam um pouco mais. Acho que a polícia
vem passando por uma mutação, uma transformação, porque a sociedade muda. E,
como a sociedade muda, os policiais, que são oriundos da sociedade, também têm
de mudar, e vêm mudando. Por isso estamos pedindo o apoio dos colegas para essa
PEC, que está praticamente com as assinaturas completas, a fim de aumentarmos
essa discussão. Trazer o Comando da PM e do Corpo de Bombeiros para discutir
aqui, enfim, chegar a uma solução que possa, em primeiríssimo lugar, ser boa para a
sociedade, porque a Polícia Militar serve à sociedade; servimos à sociedade, que é o
nosso  grande  patrão.  Segundo,  que  ela  não  seja  um  problema  para  o  governo,
porque,  se  for  criado  um  entrave,  sabemos  como  funciona  na  Casa  a  base  de
governo. Não é essa a ideia.  A ideia é convencê-los de que o modelo é bom. E,
terceiro, que possa ser boa para a categoria também, porque acredito que ninguém
pode dar o que não tem. Se um policial não tem paz, não tem tranquilidade, não tem
valorização, ele não pode dar o melhor de si para esta sociedade, que é o nosso
patrão.

Enfim, agradeço a recepção de forma bem calorosa, em especial ao meu partido, o
PMDB, que tem oito Deputados nesta Casa. Estamos aqui para ajudar, aprender com
os colegas e ter um mandato honroso. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, é um
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prazer enorme ter V. Exa. presidindo os trabalhos nesta tarde. Gostaria de saudar e
enaltecer  a  presença  do  Deputado  Paulo  Cezar  Martins,  2º-Vice-Presidente  da
Assembleia Legislativa de Goiás. É um prazer ter V. Exa. acompanhando os nossos
trabalhos nesta tarde. Goiás é sempre altiva na Assembleia. V. Exa. nos dá a honra
de estar aqui.

Quero aproveitar para saudar e cumprimentar também os Vereadores Luiz Roberto
Rocha,  Josino  de  Faria  Rocha e  Aldimur  Alves  Viana,  eleitos  em  Conceição dos
Ouros, pessoas comprometidas com o Município e a sociedade, aos quais desejamos
muita sorte nesse mandato.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, amigos, telespectadores da TV Assembleia, boa
tarde.  Inicialmente,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  uma  pequena  reflexão  do
momento  que  vivenciamos  hoje,  pela  manhã.  Foi  um grande momento,  traduzido
aqui, a convite do Presidente Deputado Dinis Pinheiro, para discutirmos a mobilidade
urbana. Fiquei muito feliz,  Sr.  Presidente, Srs. Deputados. A Casa estava lotada e
contou com a presença de representantes de vários segmentos. Sem dúvida alguma,
trouxe  uma  reflexão  muito  profunda.  Pudemos  ouvir  inicialmente  a  palavra  do
Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  autor  desse  importante  encontro,  que
demonstrou  a  preocupação  da  Assembleia  Legislativa  em  também  contribuir,
participando da discussão da mobilidade, em virtude da Lei Federal nº 15.587/2012.
Tenho o privilégio, Sr. Presidente, graças à participação dos meus pares, de ser o
autor da Proposta de Emenda à Constituição nº 31, que também trata da mobilidade e
da acessibilidade. Essa proposta encontra-se pronta para a ordem do dia, a fim de
ser apreciada por este Plenário. Por meio da comissão especial, tivemos o parecer de
lavra da Deputada Maria Tereza Lara pela sua aprovação. Hoje, usando a tribuna,
pude, na presença de todos, também demonstrar que estamos prontos para iniciar a
discussão dessa proposta de emenda à Constituição, uma vez que esse, como o Sr.
Presidente disse, é o grande início do debate da mobilidade urbana, ouvindo toda a
sociedade.  A  nossa  proposta  ficará  aguardando.  Ficaremos  recepcionando  as
propostas  que,  com  certeza,  teremos,  a  fim  de  aprimorar  e  fazer  com  que,  no
momento  oportuno,  possam  ser  incluídas  no  art.  224,  letra  “b”,  da  Constituição
Federal.  Então  estou  imensamente  feliz  em  ser  o  autor  da  proposta  e  de  essa
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discussão  estar,  hoje,  na  pauta  do  dia.  Assim,  teremos  grandes  avanços  na
mobilidade e na acessibilidade urbana.

Não  poderia,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  deixar  de  também me manifestar,
refletir  e  repercutir  sobre  o  importante  encontro  realizado  ontem  pelo  nosso
Governador, Prof. Antonio Anastasia, com o caríssimo amigo Vice-Governador Alberto
Pinto Coelho, o Secretário Danilo de Castro, todos os demais Secretários da nossa
administração, Presidentes e Diretores de autarquias e o Deputado Bonifácio Mourão,
representante da Liderança do Governo. Nessa ocasião o Governador, com palavras
precisas e sérias, anunciou investimentos de R$28.000.000.000,00 até 2014. Trata-
se, sem dúvida alguma, de um dos maiores avanços que o nosso Estado terá.

E  ele  o  fez  sabiamente,  porque,  além  de  ser  um  grande  gestor,  conhece  o
funcionamento  do  governo,  obtendo  êxito.  E  pôde,  com  certeza,  em  todos  os
momentos, definir ações para a educação, saúde, defesa social, transportes e obras
públicas,  desenvolvimento  social,  trabalho  e  renda,  desenvolvimento  econômico,
Copa do Mundo, turismo, cultura, desenvolvimento regional e política urbana, projeto
Água  para  Todos,  agricultura,  meio  ambiente,  gestão  metropolitana  e  ciência  e
tecnologia. Depois vamos falar sobre cada uma dessas ações.

Sem  dúvida  alguma,  ontem,  o  Governador  brindou  o  povo  mineiro  com  o  seu
trabalho, principalmente com o seu planejamento. Hoje, um dos grandes projetos de
Minas Gerais é saber planejar, e planejar bem, porque temos um Governador,  um
professor  “expert”,  e  seu  secretariado.  Em  todas  as  áreas  de  seu governo,  sem
dúvida, ele saberá distribuir, ao longo de 2013 e 2014, os R$28.000.000.000,00. Por
isso temos, sim, muito o que comemorar.  E comemorar festivamente, porque esta
Assembleia aprovou empréstimos, na semana passada, para que o Estado de Minas
Gerais  outorgue  empréstimos  e,  principalmente,  financiamentos.  Sabemos  a
seriedade do nosso Governador.  Nunca,  nos seis anos de seu governo,  anunciou
qualquer  obra  sem  ter  recursos  garantidos  pelo  Tesouro,  por  meio  de  recursos
disponibilizados por bancos e, principalmente, recursos do próprio Estado.

Então,  temos muito o que comemorar,  pelas  palavras iniciais  do Governador ao
secretariado,  a  todos  os  componentes  do  governo  do  Estado  que  ontem  se
encontravam perante o nosso Governador, ressaltando essa parceria tão importante
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para o sucesso do seu governo. É isso, sim, que faz com que tantos Secretários de
outros Estados, caríssimo Deputado Paulo Cezar, que é de Goiás, venham a Minas
conhecer o modelo de gestão implementado pelo nosso Governador. Ele tem sido,
sem dúvida alguma, um verdadeiro mestre para todas as  secretarias,  como a de
Educação, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura. Basta dizer,
caríssimo Deputado João Leite, que todas as secretarias receberam aporte financeiro
qualificado para projetos que serão realizados.

O meu Sul de Minas tem muito a agradecer pelos investimentos que tem feito no
Caminhos  de  Minas  e  na  telefonia  celular.  Temos  discutido  e  trabalhado  nesse
sentido. Hoje, na rota tecnológica, temos o vale da eletrônica: Pouso Alegre e Itajubá.
Recentemente, o Governador autorizou a construção do aeroporto de Itajubá. Foi um
trabalho árduo; há mais de 10 anos usamos esta tribuna para pleitear do governo a
construção desse aeroporto, a fim de atender a toda a demanda regional e industrial
e àquele polo tão importante.

Então, Deputado João Leite, quero comemorar com muita alegria o nosso governo,
como ontem se comemorou o governo federal, o nosso comandante, o nosso líder
maior que, com certeza, faz suas contas serem aplicadas religiosamente em cada
pasta. Certamente, saúdo todos os nossos dedicadíssimos Secretários, porque cada
um tem colocado o seu trabalho e a sua inteligência à disposição do governo, e, num
voto  de  confiança,  o  Governador  anunciou  ontem  a  prioridade  de
R$28.000.000.000,00. Essa é uma das maiores cifras e aportes financeiros que o
nosso governo fez em dois anos para o Estado de Minas Gerais.

Então  é  um  momento  importante,  porque  o  Governador  convocou  todo  o  seu
secretariado  para  apresentar  recursos  alocados  em  cada  secretaria,  para  que os
secretários  façam  um  planejamento  correto,  um  planejamento  oportuno,  um
planejamento em favor do povo mineiro. Faço muita questão, caríssimos Deputados,
de dizer, do alto desta tribuna, que hoje, com certeza, vale a pena investir em Minas.
Há poucos dias, na imprensa de Minas e do Brasil, verificou-se, sem dúvida alguma,
que hoje o Estado de Minas Gerais tem sido o melhor Estado para investir.

A imprensa me indagava por que hoje, nessa estatística, Minas Gerais foi colocada
no  topo  de  grandes  indústrias  de  competitividade.  Respondemos  que  isso,  em
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primeiro  lugar,  deve-se  à  seriedade com que o  Estado de Minas Gerais  trata  os
empresários e recebe os investimentos, trabalhando aliás na geração de emprego. É
isso que vem vindo à sombra de um grande trabalho, de uma grande dedicação, dos
macroprojetos para o nosso Sul de Minas e para o Estado.

Então, fico muito feliz em falar a todos da nossa satisfação de comemorar. Hoje
todos os nossos jornais se manifestam de maneira muito firme e séria, dando boas
notícias ao povo mineiro.

Concedo, com muita alegria, aparte ao Deputado João Leite, meu amigo.
O Deputado João Leite (em aparte)*  -  Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.  Ouvia  V.  Exa.,  como  sempre  brilhante,  fazendo  um  levantamento  desse
governo que não orgulha apenas a nós, da base do governo. E é interessante sempre
dizer  isso:  fazemos  parte  da  base  do  governo  porque  o  povo  de  Minas  Gerais
escolheu assim. O povo de Minas Gerais diz que deveríamos apoiar esse governo,
eleito  por  duas vezes em primeiro turno, tão querido pelo povo de Minas Gerais;
governo que tratou de estruturar o Estado, de trazer uma infraestrutura para Minas
Gerais.  Imaginar  que  Minas  Gerais  hoje  tem  mais  de  30.000km  de  estradas
asfaltadas, sob a responsabilidade do nosso DER, por conta do Proacesso, do nosso
Governador  e  hoje  Senador,  o  mais  querido,  Aécio  Neves,  e  agora  por  conta  do
projeto Caminhos de Minas, do nosso Governador Anastasia.

V. Exa. expõe bem: Minas Gerais sabe reconhecer e por isso vem reelegendo não
apenas esses Governadores Aécio e Anastasia, mas também a base de seu governo
na Assembleia Legislativa. Essa base que acredita, como V. Exa. lembrou muito bem,
nos auxiliares do Governador Anastasia, nos nossos Secretários e Subsecretários,
toda essa estrutura do Estado, tão representativa, tão responsável com as coisas de
Minas.

Temos de comemorar mesmo, e especialmente fiquei muito satisfeito com o que foi
destinado para  a segurança pública,  R$600.000.000,00.  Sabemos  do desafio  que
está aí  para a segurança pública.  Quero lembrar da sua região, da nossa Pouso
Alegre, classificada entre as cidades mais seguras do Brasil, como Poços de Caldas
e várias cidades do Sul de Minas. Então, parabenizo-o, porque V. Exa. traz à memória
esse governo, que também o povo de Minas Gerais está sempre homenageando e



595
____________________________________________________________________________

lembrando com as reeleições.
Por fim, quero saudar também o Deputado Paulo Cezar, de Goiás, que honra a

Assembleia Legislativa.  Todos nós nos sentimos um pouco goianos também, esse
Estado tão amado por todos nós, onde temos tantos mineiros vivendo. Um abraço,
Deputado Paulo Cezar. Sua presença alegra esta Assembleia Legislativa. Leve aos
nossos colegas da Assembleia de Goiás os cumprimentos da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais.

Desculpe ter avançado no tempo de V. Exa., mas parece que ainda tem 1 minuto
para concluir. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado, Deputado João Leite.  Quero
somente  manifestar  a  nossa  satisfação  com  esse  grande  governo  que  tem  feito
grandes obras.  E é por  meio do nosso Governador,  do nosso Senador,  do nosso
secretariado, que Minas tem avançado, olhando de forma altiva o desenvolvimento do
nosso povo em todas as regiões. Temos, sim, muito a comemorar. E, pela palavra do
nosso  Governador  na  tarde  de  ontem,  ele  tem  por  esta  Assembleia  um  legítimo
respeito, carinho e principalmente parceria.

Os Deputados puderam também compartilhar disso, por meio de empréstimos e
principalmente de várias ações que pudemos fazer.

Este é um momento muito feliz para nós, em razão dessa audiência pública da
mobilidade.  Tenho  uma  proposta  de  emenda  com  a  participação  de  todos  os
Deputados,  a qual,  com certeza,  será inserida  na  Constituição Federal.  Há essas
boas notícias para Minas e para o Brasil.

Antes de terminar,  quero manifestar a minha satisfação. Estão em meu gabinete
meus queridos amigos, o ex-Prefeito, o ex-Deputado Federal Dr. Jair Siqueira, por
quem  tenho  profunda  admiração,  acompanhado  por  sua  queria  esposa,  D.  Lilian
Siqueira, nossa Vereadora do PSDB, que representa a Câmara Municipal de Pouso
Alegre,  onde  faremos  grande  parceria  em  projetos  maiores.  Há  também  os
Vereadores  de  Conceição  dos  Ouros  e  dos  Municípios  que  tenho  a  honra  de
representar, como minha querida Ouro Fino.

Caríssimo Presidente, agradeço este momento importante de comemoração dos
grandes projetos para Minas e para o Brasil. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Fiz questão de utilizar a tribuna hoje porque há um

requerimento, para o qual têm sido colhidas assinaturas, e é um requerimento que
julgo importante. Ele está sendo feito em meu nome e em nome do Deputado Sávio
Souza Cruz. Quero fazer a leitura do requerimento, no curto espaço que tenho, e
pedir o apoio aos Deputados, porque julgo que ele é de suma importância, e esta
Casa não pode se abster dela.

Hoje,  inclusive,  estive no  programa do nosso querido Eduardo Costa,  na  Rádio
Itatiaia, e lá repercuti o assunto da CPI dos estádios, em especial o caso do Mineirão,
em  várias  questões,  e  também  do  Independência,  para  que  se  possam  apurar
questões que têm sido denunciadas, e esta Casa não se debruçou sobre elas.

O requerimento é o seguinte: "Os Deputados que este subscrevem requerem a V.
Exa. a instalação de uma CPI para averiguar irregularidades na licitação, construção
e  concessão  dos  usos  dos  Estádios  Independência  e  Mineirão,  em  função  dos
seguintes  fatos  determinados:  1  -  irregularidades  nas  licitações  e  obras  dos  dois
estádios".

No caso,  existem irregularidades apontadas de superfaturamento,  e no caso do
Mineirão há ausência de licitação em um projeto de arquitetura que custou, Deputado
Hely  Tarqüínio,  R$18.000.000,00  aos  cofres  públicos  -  três  vezes  mais  do  que
Niemeyer cobrou para fazer o projeto arquitetônico da Cidade Administrativa.

Continuo a leitura do requerimento: "2 -  parceria público-privada firmada entre o
governo do Estado e a empresa Minas Arena, com a garantia pelo Estado de lucro
para a concessionária". Ou seja, não tendo a margem de lucro no Mineirão, mês a
mês, o Estado pagará o lucro à Minas Arena, de R$3.700.000,00 ao mês, fora a parte
dessa  empresa,  que  será  substituta  da  Ademg  e  será  paga  também  pela
administração.

Agora, vejamos o terceiro ponto do requerimento: "3 - contratos sigilosos firmados
pela concessionária Minas Arena, conforme ofício em anexo do Secretário de Estado
Extraordinário da Copa, Sr. Tiago Lacerda, em resposta ao Deputado Sávio Souza
Cruz". O Sr. Tiago, filho do Prefeito, foi nomeado em negociações entre o Prefeito e o
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Governador,  no  período  eleitoral  de  Belo  Horizonte.  Agora  virou  Secretário
Extraordinário da Copa. Em resposta ao Deputado Sávio Souza Cruz ele diz que o
contrato é secreto, porque ele não tem de dar, nem aos Deputados, ciência do que foi
aqui mostrado.

Esse é o requerimento. É uma questão que precisamos discutir  nesta Casa,  de
maneira civilizada, de maneira clara. A denúncia feita sobre o rombo no Mineirão e no
Independência é de que se trata de algo grande e sério,  fora o que haverá para
frente. Esta Casa não pode, simplesmente, fingir que isso não existe.

Sr. Presidente, já tenho 19 assinaturas. Faltam, portanto, apenas 7 assinaturas. Eu
pediria, especialmente aos Deputados ligados ao esporte, que não nos negassem a
oportunidade  de  fazer  um  debate  sobre  uma  CPI,  para  saber,  de  fato,  como
funcionarão os estádios aqui.

Os  ingressos  estão  caros,  e  no  dia  da  inauguração  do  Mineirão  houve  um
verdadeiro  vexame,  conforme  já  foi  dito  aqui.  Lá  não  havia  água,  ele  estava
incompleto e foi inaugurado, às pressas, para fazer campanha política. Aliás, essa
tem sido a marca registrada do governo do Estado de Minas Gerais.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Quero  apenas  dar  ciência  à
população  mineira  de  que  em  menos  de  dois  anos  o  Mineirão  foi  entregue  à
população  mineira  e  brasileira,  e  hoje  ele  é  um  dos  estádios  mais  modernos  do
mundo.  Gastaram  R$650.000.000,00  na  reconstrução  do  Mineirão,  Deputado
Sargento Rodrigues, mas nenhum centavo foi do governo do Estado. Vejam: se o
governo  do  Estado  pagar  R$3.000.000,00  por  mês  até  chegar  ao  valor  de
R$650.000.000,00, durante quantos anos terá de investir para conseguir o valor da
reconstrução do  Mineirão?  A reconstrução foi  feita  em  menos  de dois  anos,  não
custou um centavo sequer ao governo do Estado. E agora vamos discutir: se não der
superávit  mês  a  mês  lá,  o  Estado  vai  depositar  R$3.000.000,00.  Repito:  foram
R$650.000.000,00 investidos sem nenhum centavo sequer  do governo do Estado.
Era apenas isso que gostaria de dizer para complementar seu pronunciamento. Muito
obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  como o  tempo  não  me  permite
aprofundar no assunto, ressalto que respeito o posicionamento do Deputado Gustavo
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Valadares, embora discorde dele. Há dinheiro público, sim. É dinheiro do BNDES em
grande quantidade: R$400.000.000,00. Esse dinheiro...

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Esse dinheiro foi captado não pelo
governo  do  Estado,  mas  pela  empresa  que  investiu  no  Mineirão  e  administra  o
estádio. Ela vai pagar esse dinheiro diretamente ao BNDES. O governo do Estado
não tem absolutamente nada a ver com isso, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - O governo do Estado dá garantia de lucro. E com
esse lucro ela pagará. Sem o lucro, ela não conseguiria pagar. Em janeiro, o Estado
já pagou R$3.700.000,00 porque não houve “show” nem jogo. E será assim mês a
mês. Se der prejuízo, o Estado paga. Portanto, o Estado pagará o empréstimo que a
tal Minas Arena fez.

Vejam, é uma enorme polêmica. É exatamente essa polêmica que precisa ser aqui
discutida, e não escondida. O problema é que todas as discussões dos problemas
que há no Estado são escondidas. O governo não permite a menor discussão. Já
solicitei uma audiência pública e agora peço uma comissão parlamentar de inquérito.
Não é possível que a Assembleia Legislativa não possa se dedicar à resolução desse
problema.

Respeito as opiniões e a visão apresentada pelo nosso querido Deputado Gustavo
Valadares. Mas, de fato, isso é algo bastante polêmico e precisa de aprofundamento.
Esse  é  o  sentido  do  requerimento  que  eu  e  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz
apresentamos, já assinado por 19 Deputados. Aliás, peço a assinatura do Deputado
Gustavo  Valadares  para  que  esse debate  seja  feito  de  forma mais  clara.  Faltam
apenas sete assinaturas.

Sr. Presidente, já estou terminando. Estou esperançoso de que esta Casa dê pelo
menos um gritinho  de autonomia,  que não seja  uma subordinação  completa  aos
interesses do Executivo. Vamos fazer esse debate para esclarecermos os fatos. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência registra a presença, em
Plenário,  do  nosso  companheiro  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Goiás,
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Deputado Paulo Cezar Martins, 2º-Vice-Presidente daquele Parlamento. Sinta-se à
vontade na nossa Casa e em participar dos nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima
reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Bancadas do PSDB e do PSD e pelas representações partidárias
do DEM, PEN, PHS, PPS, PR, PRTB e PTdoB, pelas Bancadas do PV e do PTB e
pelas representações partidárias do PSC, PSB, PP, PMN e PTC, pela representação
partidária  do  PCdoB  e  pelos  Deputados  Carlos  Pimenta,  Adalclever  Lopes  (2),
Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses, Paulo Guedes e Carlos Pimenta, cujo teor foi
publicado na edição anterior.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.373/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com  Deficiência  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  à
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Secretaria  de  Governo  solicitando  informações  sobre  o  número  de  profissionais
formados em língua brasileira de sinais - libras - nas secretarias de Estado.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/8/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa obter informações sobre o número de profissionais

com formação em libras lotados nas secretarias de Estado.
O Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais,  realizado pela

Assembleia Legislativa em fevereiro de 2011, propiciou a participação da sociedade
civil e de suas entidades com vistas à elaboração de propostas e sugestões para o
aprimoramento das políticas públicas e a melhoria de indicadores sociais. Como o
objetivo  do  evento  foi  receber  contribuições  para  a  formulação  das  ações  da
Assembleia  nos  próximos  anos,  algumas  dessas  propostas  foram  incluídas  na
agenda das comissões permanentes da Casa.

A adequação dos órgãos públicos do Estado às regras de acessibilidade foi uma
das  questões  abordadas  durante  o  Fórum.  Nesse  contexto,  conforme  discutido
durante o evento, os órgãos do Estado devem dispor de servidores especializados
em  libras  para  o  atendimento  ao  público,  garantindo,  dessa  forma,  o  acesso  da
pessoa com deficiência auditiva aos serviços públicos.

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as
ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado
constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. Assim,
com as informações solicitadas por meio do requerimento em análise, pretende-se
verificar  se  os  órgãos  públicos  do  Estado  dispõem  dos  recursos  humanos
necessários para reduzir as barreiras ao convívio social enfrentadas pelas pessoas
com deficiência auditiva, contribuindo para a garantia de seus direitos fundamentais.
Diante da relevância da matéria, somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.373/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
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Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo
Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.401/2011
Mesa da Assembleia

Relatório
De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  análise  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  enviado  ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -  DER-MG -
pedido de informações sobre a previsão da instalação de passarelas na Rodovia MG-
424.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011, vem a matéria à Mesa
da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O  Requerimento  nº  1.401/2011  visa  obter  informações  sobre  a  instalação  de

passarelas na Rodovia MG-424.
O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no art. 54, § 2º, da

Constituição do Estado, o qual determina: "A Mesa da Assembleia poderá encaminhar
ao  Secretário  de  Estado  pedido  escrito  de  informação,  e  a  recusa,  ou  o  não
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam
crime de responsabilidade”.

O  DER-MG,  regulado  pelo  Decreto  nº  44.752,  de  2008,  tem  por  finalidade
assegurar  soluções  adequadas  de  transporte  rodoviário  de  pessoas  e  bens,  no
âmbito do Estado, observadas as diretrizes definidas pela Secretaria de Transportes e
Obras  Públicas  -  Setop  -,  competindo-lhe,  entre  outras  coisas,  participar  da
formulação da política estadual de transportes e da elaboração dos planos rodoviário
e de transporte do Estado; executar, direta e indiretamente, as atividades relativas a
projetos,  construção  e  manutenção  de  rodovias  e  a  outras  obras  e  serviços
delegados;  e  manter  as  condições  de  operação,  com  segurança  e  conforto,  das
estradas de rodagem sob sua jurisdição e responsabilidade.

A Rodovia MG-424 é uma rodovia estadual, sob jurisdição do Estado. A instalação
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de passarelas ao longo dessa rodovia é uma medida que visa garantir a segurança
dos  pedestres,  motoristas  e  demais  usuários.  Portanto,  consideramos  oportuno  o
encaminhamento do pedido de informações ao DER-MG.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.401/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.402/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a
proposição em análise requer à Presidência da Assembleia seja enviado à Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - pedido de informações sobre a
previsão da instalação de passarelas na Rodovia MG-424.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011, vem a matéria à Mesa
da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O  Requerimento  nº  1.402/2011  visa  obter  informações  sobre  a  instalação  de

passarelas na Rodovia MG-424.
O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no art. 54, § 3º, da

Constituição do Estado, o qual determina: “A Mesa da Assembleia poderá encaminhar
pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou
o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - tem por finalidade
planejar,  dirigir,  executar,  controlar  e avaliar  as  ações setoriais a cargo do Estado
relativas  a  obras  públicas  e  transporte,  trânsito  e  tráfego  dos  setores  terrestre,
hidroviário  e  aeroviário,  especialmente  no  que  se  refere  a  infraestrutura  viária,
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estrutura  operacional  e  logística  e  mecanismos  de  regulação  e  concessão  de
serviços. Compete-lhe, entre outras coisas, formular e coordenar a política estadual
de transportes e obras públicas e os planos rodoviário e de transporte do Estado,
controlar  sua execução nas instituições que compõem sua área de competência e
planejar,  projetar,  coordenar,  controlar  e  integrar  as  ações  inerentes  à  atividade
rodoviária e de transporte rodoviário no Estado.

A Rodovia MG-424 é uma rodovia estadual, sob jurisdição do Estado. A instalação
de passarelas ao longo dessa rodovia é uma medida que visa garantir a segurança
dos  pedestres,  motoristas  e  demais  usuários.  Portanto,  consideramos  oportuno  o
encaminhamento do pedido de informações à Setop.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.402/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.403/2011
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em análise solicita à

Presidência da Assembleia Legislativa sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil
as notas taquigráficas da 14ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de
informações  sobre  as  providências  tomadas  em  relação  à  apreensão  de  drogas
realizada pela PMMG em 27/7/2011.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 25/8/2011, vem a matéria à Mesa
da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise solicita sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil as

notas taquigráficas da 14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública
e pedido de informações sobre as providências tomadas em relação à apreensão de



604
____________________________________________________________________________

drogas realizada pela PMMG em 27/7/2011.
O pedido de informações em análise foi baseado em denúncia de possível atuação

irregular da Polícia Civil apresentada nessa reunião por Sargento da Polícia Militar, da
14ª Companhia, nos seguintes termos:

“Na  ocasião,  foram  presos  quatro  maiores  e  um  menor  com  3kg  de  drogas.
Pesamos na própria balança dos traficantes. Eram duas barras de 1kg, meia barra de
500g e seis pedaços de maconha prensada. Chegamos na delegacia por volta de 22
horas.  Era  uma quarta-feira.  Havia  sete  ocorrências  na  nossa frente.  Essas sete
ocorrências haviam sido recebidas por volta das 5 horas da manhã. Depois desse
horário,  não  receberam  mais  nenhuma,  nem  a  nossa,  e  estávamos  na  frente.
Chegamos com ela pronta na data anterior, na quarta-feira. Às 7 horas da manhã, a
equipe do Delegado, que está presente, assumiu o plantão, e, a partir dessa hora, só
havia a nossa ocorrência a ser recebida. Eles ficaram de 7 horas às 9 horas sem
receber  ocorrências.  Quando  receberam,  determinaram  que  fizéssemos  uma
alteração no Reds e transformássemos 3kg de droga em nove porções de maconha.
Não entendemos  isso,  pois  eram duas  barras,  e  pediram para  colocarmos  como
porção. Não há condições de transformar 3kg de droga em nove porções. Afirmaram
que,  caso  não  fizéssemos  aquela  transformação,  de  3kg  para  nove  porções,  a
ocorrência não seria recebida. Por  volta de 11 horas foi iniciado o flagrante.  Pelo
menos fizeram isso, e, por volta de 11h30min, fomos embora. Saímos do serviço na
quarta-feira e, no sábado, entramos novamente. Fomos atender a uma ocorrência no
Bairro Serra Verde e estranhamos que, naquela ocasião, sábado, dois dos traficantes
que havíamos prendido com os 3kg de droga estavam nas ruas novamente. O crime
de tráfico de drogas é um crime inafiançável, mas o cara estava nas ruas novamente
dois  dias  depois.  Perguntamos  como  conseguiram  sair  e  disseram  que,  com
advogado,  é  possível  sair  facilmente.  Estranhamos isso,  pois,  depois  de  ficarmos
tanto  tempo  na  delegacia  e  de  termos  de  transformar  3kg  de  drogas  em  nove
porções, os caras voltam para as ruas dois dias depois.”

O Delegado responsável pelo plantão no momento em que teriam ocorrido os fatos
supramencionados rebateu as acusações e defendeu-se da seguinte forma:

“Se  foi  da  minha  responsabilidade,  tenho  duas  coisas  a  dizer.  Primeiro:  ordem
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nenhuma partiu de mim para alteração para porção. Não tive conhecimento desse
ponto específico. Segundo: se essa ocorrência foi ratificada, como V. Sa. afirma, a
função do Delegado de Polícia termina quando ele ratifica a prisão e encaminha os
presos ao Ceresp.  A partir  daí,  passa-se ao Poder Judiciário.  É o Juiz que tem a
autoridade de deferir uma liberdade provisória ou não, acatando ou não o pedido do
advogado de defesa. O Delegado não tem como interferir nisso.”

Como ainda são imprecisas as informações que a Comissão de Segurança Pública
obteve sobre o caso, a proposição em análise é meritória, pois procura lançar luzes
sobre  as  questões  levantadas.  A  proposição  encontra  amparo  nas  normas
constitucionais que determinam o poder-dever do Poder Legislativo de fiscalizar as
ações do Poder Executivo. Relativamente a essa função fiscalizatória, a Constituição
do Estado determina, em seu art. 54, § 3º, que

“a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização”.

Na qualidade de autoridade estadual, deve o Chefe de Polícia Civil  responder a
essa solicitação  de informações  da  Comissão de Segurança Pública,  nos  termos
constitucionais, uma vez aprovada a proposição em exame.

A experiência de integração policial implantada no Estado nos últimos anos corre
riscos,  se  situações  como  a  que  foi  descrita  acima  não  forem  rigorosamente
apuradas. Saliente-se que é necessário avançar na integração harmônica entre as
Polícias Civil e Militar, para o bem de toda a população. É preciso que a coexistência
das  polícias  paute-se  menos  por  conflitos  e  mais  por  atitudes  colaborativas  e
sintônicas na execução das políticas públicas de segurança.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.403/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.404/2011
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio da proposição em exame, a Comissão de Minas e Energia requer se

encaminhe  à  Superintendência  Regional  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável do Jequitinhonha - Supram Jequitinhonha - pedido de informações sobre
a observância, por parte da Anglo American, no empreendimento Projeto Minas-Rio,
referente a lavra de minério de ferro no Município de Conceição do Mato Dentro, do
plano  diretor  desse  Município  e  sobre  o  respeito  aos  limites  de  unidades  de
conservação federais, estaduais e municipais na região.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011,  a  matéria  vem  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto Minas-Rio é um empreendimento de mineração pertencente à empresa

Anglo American que se encontra em fase de licenciamento ambiental, já tendo obtido
as licenças prévia e de instalação. Em síntese, o projeto inclui mina de minério de
ferro  e  unidade  de  beneficiamento  situadas  no  Município  de  Conceição  do  Mato
Dentro; mineroduto com 525km de extensão que atravessará 32 Municípios mineiros
e fluminenses; e terminal de minério no Porto de Açu, no litoral norte do Estado do
Rio de Janeiro, de onde o minério será exportado.

A proposição em tela tem por objetivo obter informações sobre a conformidade da
futura mina de minério de ferro desse projeto com o plano diretor do Município de
Conceição  do  Mato  Dentro  e  sobre  a  observância  dos  limites  das  unidades  de
conservação existentes na região.

Conforme  a  legislação  federal  e  estadual  relativa  ao  tema,  uma  das  várias
exigências  para  se  conceder  licença  ambiental  a  empreendimentos  minerários  é
justamente  que  o  órgão  licenciador  verifique  se  o  empreendimento  está  em
conformidade com o plano diretor do Município em que será instalado e respeita os
limites das unidades de conservação existentes na região.

Assim, entendemos que a proposição é pertinente, pois as informações solicitadas
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à Supram Jequitinhonha, que é o órgão responsável pela condução do licenciamento
ambiental da mina de ferro em questão, relacionam-se à atribuição desta Casa de
fiscalizar os atos do Executivo.

Quanto à competência para o encaminhamento da proposição, o § 3º do art. 54 da
Constituição Estadual determina: "A Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido
de informação a dirigente de entidade da administração indireta,  ao Comandante-
Geral  da  Polícia  Militar  e  a  outras  autoridades  estaduais,  e  a  recusa,  ou  o  não
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.404/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.407/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria da Comissão de Minas e Energia, a proposição em análise requer seja
encaminhado à Cemig pedido de informações relativas a quantos cortes de energia
por falta de pagamento são realizados no Estado por mês, em média; qual é o perfil
socioeconômico predominante das famílias que sofrem tais cortes; em que regiões do
Estado o corte por falta de pagamento é mais frequente; e quanto tempo, em média,
as famílias levam para regularizar sua situação e ter a energia religada.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete sobre ele emitir parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Minas e Energia solicita, por meio da proposição em análise, sejam

dirigidas indagações à Cemig.  Quer-nos  parecer  que a  Comissão pretende reunir
informações  sociais  e  técnicas  que lhe  permitam fazer  um estudo,  no  âmbito  do
Estado, sobre os cortes de energia elétrica por falta de pagamento.
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A Resolução Normativa nº 414, de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica -
Aneel  -  estabelece que  é  direito  do  consumidor  receber  energia  elétrica  em  sua
unidade  nos  padrões  de  tensão  e  de  índice  de  continuidade  estabelecidos,  mas
também  informa  que  é  seu  dever  pagar  pela  energia  consumida.  No  caso  de
inadimplemento, ele deve ser informado por escrito, com 15 dias de antecedência,
sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia.

Em seu Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010, a Cemig informa que o não
pagamento  de  contas  motivou  959.512  suspensões  de  fornecimento  de  energia
elétrica em 2010, com uma média de 79.959 cortes por mês. Após a quitação da
fatura, as religações ocorreram, em média, em menos de 48 horas para 65% das
instalações. O relatório não detalha essa situação como o parlamentar deseja, razão
por que subsiste a necessidade de se encaminhar a solicitação de informações.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da Constituição do
Estado, que assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar  pedido de
informação  por  escrito,  por  intermédio  de  sua  Mesa,  a  dirigente  de  entidade  da
administração indireta, sendo que a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização. Conforme, ainda, o disposto no art. 62, inciso XXXI, da mesma
Constituição, cabe à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.

O art.  100, IX, combinado com o art.  102, XVIII,  do Regimento Interno, confere
àquela Comissão a competência para encaminhar pedido escrito de informações a
órgão ou a dirigente de entidade da administração indireta do Estado, por meio da
Mesa da Assembleia.

Portanto,  o  requerimento  enquadra-se  nas  atribuições  regimentais,  podendo ser
encaminhado à Cemig.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.407/2011 na

forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo
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Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.451/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

A  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  por  meio  da
proposição  em  tela,  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Cultura pedido de informações sobre as ações atualmente
desenvolvidas para o atendimento do disposto no Inciso VI do art. 6º da Lei nº 11.726,
de 31/12/94, que dispõe sobre a Política Cultural do Estado.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 9/9/2011, vem a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  Requerimento  nº  1.451/2011  visa  a  obter  informações  sobre  as  iniciativas

adotadas pelo órgão gestor de Cultura para garantir eficácia ao dispositivo que prevê,
na Lei  nº  11.726, de 31/12/94,  a salvaguarda do patrimônio cultural  associado ao
transporte ferroviário como uma das ações do Estado no cumprimento do dever de
proteger o patrimônio cultural de Minas Gerais.

O citado dispositivo foi introduzido na Lei Estadual de Política Cultural por meio da
Lei nº 19.092, de 2/8/2010, em virtude da crescente preocupação tanto de órgãos
públicos quanto da sociedade civil  organizada com a dispersão dos bens culturais
associados ao transporte ferroviário em território mineiro.

O Ministério  Público Federal  promoveu, em 2006, ação civil  pública em face do
Instituto Histórico e Artístico Nacional - Iphan -, da Rede Ferroviária Federal S.A. -
RFFSA - e da União, tendo em vista a celebração de comodatos, e até mesmo as
alienações de bens de valor cultural, entre a RFFSA e Municípios ou organizações da
sociedade civil, sem a devida avaliação e anuência dos órgãos de patrimônio. Citam
diversos relatos de dispersão e deterioração de acervos museológicos em território
mineiro, entre os quais se inclui o do Museu Ferroviário de Minas Gerais, objeto de
ação civil pública cautelar interposta pelo Ministério Público Estadual, com pedido de
busca  e  apreensão  dos  bens  do  referido  Museu.  O  Ministério  Público  Federal



610
____________________________________________________________________________

requereu que os  bens do Museu Ferroviário  ficassem sob a  custódia do  Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Por conseguinte, medidas de proteção desse patrimônio não podem ser adiadas.
Para tanto,  o governo federal  editou  algumas normas jurídicas com o objetivo de
preservar os bens culturais que constituem parte do acervo da antiga RFFSA. A Lei
Federal nº 11.483, de 31/5/2007, que dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário,
determina que caberá ao Iphan receber, administrar e salvaguardar os bens móveis e
imóveis de valor histórico, artístico e cultural oriundos da extinta RFFSA. Determina
ainda que, para tais fins, poderão ser construídos ou restaurados museus, bibliotecas,
arquivos e outros equipamentos culturais, inclusive com recursos da Lei Federal de
Incentivo à Cultura.

O Decreto Federal nº 6.018, de 22/1/2007, que regulamenta a Medida Provisória nº
353, de 22/1/2007, convertida na já citada Lei Federal nº 11.483, de 2007, dispõe
sobre o término do processo de liquidação e a extinção da RFFSA, determinando que
durante a inventariança serão transferidos ao Iphan os bens móveis de valor artístico,
histórico e cultural oriundos da empresa extinta, bem como os convênios firmados
com entidades públicas e privadas para a administração de museus ferroviários e
outros bens culturais.

Tendo em vista a titularidade dos bens da RFFSA, medidas legais para a proteção
de  seu  patrimônio  estão  no  âmbito  da  competência  da  União.  No  que  tange  ao
Estado, diversas ações complementares podem ser efetivadas, em especial por meio
de convênios e articulações interinstitucionais.

Como tais ações são adstritas à esfera de atuação exclusiva do Poder Executivo, e
o Poder Legislativo Estadual, no exercício de suas prerrogativas constitucionais, já
viabilizou,  há  um  ano,  a  supracitada  adequação  do  ordenamento  jurídico  para
incorporar  o  patrimônio  cultural  associado  ao transporte  ferroviário  como um  dos
objetos precípuos da política pública de proteção ao patrimônio cultural no Estado,
entendemos ser pertinente indagar aos gestores responsáveis quais iniciativas estão
sendo  tomadas  para  o  cumprimento  da  legislação  vigente  sobre  o  tema.  O
requerimento em epígrafe é, portanto, relevante e oportuno.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.451/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.454/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a
proposição  em  epígrafe  tem  por  finalidade  solicitar  ao  Presidente  da  Casa  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado de Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -
pedido de informações sobre o estudo técnico que estipulou as velocidades máximas
permitidas na Rodovia MG-424 e sobre os responsáveis pela instalação dos radares
e das placas de sinalização na referida rodovia.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/9/2011,
Fundamentação

Consoante  o  art.  54,  “caput”  e  §  3°,  da  Constituição  Estadual,  a  Mesa  da
Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação a  dirigente  de  entidade da
administração indireta e demais autoridades estaduais. A recusa, o não atendimento
no  prazo  de  30  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

O entendimento do mencionado artigo da Carta Mineira deve ser no sentido de que
as atribuições fiscalizatórias da Assembleia estão voltadas para a atuação do Poder
Executivo.

Desse modo, o pedido de informação dirigido à Setop sobre o estudo técnico que
estipulou as velocidades máximas permitidas na MG-424 e sobre os responsáveis
pela  instalação  dos  radares  e  das  placas  de  sinalização  na  referida  rodovia  é
procedente. A MG-424, que liga o Município de Vespasiano a Sete Lagoas, é muito
movimentada e acaba de receber  novos  radares.  Instalados no dia  11/9/2011,  os
equipamentos estabelecem a velocidade máxima de 80km/h para veículos pesados e
de 110km/h para veículos leves.

A instalação dos novos radares, que faz parte das ações da Setop para aumentar a
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segurança na Rodovia MG-424, ocorreu após a publicação da proposição em apreço.
No que diz respeito a ações de política pública, a proposição em tela traduz-se em

legítimo  exercício  de  controle  e  fiscalização  desta  Casa,  razão  pela  qual  deve
prosperar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.454/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia,18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.455/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a
proposição  em  tela  tem  por  objetivo  solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja
encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG - pedido de informações sobre o estudo técnico que estipulou as
velocidades máximas permitidas na Rodovia MG-424 e sobre os responsáveis pela
instalação dos radares e das placas de sinalização na referida rodovia.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/9/2011 e encaminhado
à Mesa da Assembleia para receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A MG-424 liga Vespasiano a Sete Lagoas e se traduz em importante ligação entre

esses Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O aumento do número
de veículos que trafegam na rodovia e as frequentes reclamações dos motoristas que
dela  se  utilizam justificam a  preocupação  com o  estudo técnico  que estipulou  os
limites  de  velocidade nela  permitidos  e  com os  responsáveis  pela  instalação dos
radares e das placas de sinalização da rodovia.

Segundo a Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiza a estrutura administrativa do
DER-MG, dispõe sobre sua estrutura orgânica e fixa suas competências, incumbe a
essa autarquia executar direta ou indiretamente os serviços de projeto, implantação,
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pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem
sob sua jurisdição.

A Lei Delegada n° 164, de 2007, alterou vários dispositivos da Lei n° 11.403, de
1994,  e  reafirma,  em  seu  art.  2°,  que  o  DER-MG  tem  por  finalidade  assegurar
soluções  adequadas  de  transporte  rodoviário  de  pessoas  e  bens,  no  âmbito  do
Estado,  observadas as  diretrizes  definidas pela  Secretaria  de Transporte  e  Obras
Públicas.

No  tocante  à  iniciativa,  o  art.  54,  §  3°,  da  Carta  mineira  concede  à  Mesa  da
Assembleia  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de
entidade  da  administração  indireta,  determinando  ainda  que  a  recusa,  o  não
atendimento ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.

Desse modo, consideramos que a proposição em tela deve prosperar nesta Casa,
porquanto se traduz em política de fiscalização, considerando as inúmeras queixas
por parte dos motoristas com relação aos antigos radares existentes na MG-424. Os
novos radares pretendem corrigir  os limites de velocidade impostos anteriormente,
estabelecendo a velocidade máxima de 80km/h para veículos pesados e de 110km/h
para veículos leves.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.455/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.465/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  Deputado  Gilberto  Abramo  solicita  à
Presidência da Assembleia seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido
de informações sobre os índices de violência contra a mulher e de “bullying” escolar
nos últimos cinco anos.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011,  a  matéria  vem a  este



614
____________________________________________________________________________

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  tem  como  finalidade  colher  informações  sobre  os

índices  de  violência  contra  a  mulher  e  de  prática  de  “bullying”  escolar  em Minas
Gerais nos últimos cinco anos.

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,
o qual estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle
dos  atos  do  Poder  Executivo,  inclusive  daqueles  advindos  de  sua  administração
indireta. Conforma-se, ainda, com os arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, tendo
em vista que tais dispositivos atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício
da função administrativa do Estado. Já o § 2º do art. 54 da Carta mineira autoriza a
Assembleia, por meio de sua Mesa, a encaminhar pedido escrito de informação a
Secretário de Estado, sendo que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou
a prestação de informação falsa importam em crime de responsabilidade.

Apoia-se,  também,  no  art.  46,  III,  do  Regimento  Interno,  que  prevê,  dentre  os
direitos do Deputado, o encaminhamento de pedido escrito de informação por meio
da Mesa da Assembleia, bem como no art. 233, XII, do mesmo diploma, que trata do
pedido  de  informação  às  autoridades  estaduais,  sobre  fato  sujeito  a  controle  e
fiscalização da Assembleia Legislativa. Portanto, o requerimento em tela, sem vício
de  iniciativa,  configura  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  típico  lastro
constitucional e regimental.

No que se refere ao mérito, a proposição em comento pode ser dividida em pedidos
distintos  de  informação:  o  primeiro  diz  respeito  aos  índices  de  violência  contra  a
mulher  nos  últimos cinco  anos,  e  o  segundo refere-se  aos índices de prática de
“bullying” escolar, no mesmo período, no Estado.

Quanto  ao  primeiro  pleito,  verifica-se  sua  propriedade,  haja  vista  pretender  a
obtenção  de dados  atualizados  acerca  dos  índices  de  violência  contra  a  mulher,
dados esses que podem ser apresentados pela Secretaria de Defesa Social, órgão
citado na proposição.

Certo é que a violência praticada contra a mulher constitui uma grave violação que
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gera  vítimas  em  todas  as  classes  sociais,  etnias,  religiões  e  culturas,
independentemente  da  escolaridade  e  da  condição  econômica  dessas  mulheres.
Conforme  informação  constante  no  “site”  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística  -  IBGE  -,  consultado  em  13/10/2011,  “a  Secretaria  de  Políticas  para
Mulheres registrou, em 2009, por sua Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180),
quase 41 mil  relatos  de  violência  contra a  mulher,  o  que representou 10,2% dos
atendimentos,  que  incluem  pedidos  de  informação,  prestação  de  serviços,
reclamações, sugestões e elogios. Do total de relatos de violência, cerca de 22 mil
(53,9%) referiam-se à violência física e mais de 13 mil (33,2%) relatavam violência
psicológica, enquanto 576 (1,4%) eram casos de violência sexual”.

O tema é, portanto, de notória importância e tem merecido a atenção do parlamento
mineiro,  valendo  lembrar,  inclusive,  a  tramitação  na  ALMG  do  Projeto  de  Lei  nº
558/2011,  que visa estabelecer a obrigatoriedade do registro e da divulgação dos
índices de violência contra a mulher no Estado. Por sua vez, a proposição sob análise
propiciará, de forma mais rápida, o acesso desta Casa a dados confiáveis sobre esse
tipo  de  violência,  capazes  de  auxiliar,  inclusive,  a  implementação  e  o
acompanhamento de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento de
ações que previnam e punam a violência contra a mulher em Minas Gerais.

No que se refere à solicitação de índices sobre a prática de “bullying” escolar, vale
citar o entendimento do pesquisador Dan Olweus, que, buscando identificar condutas
típicas do “bullying”, estabeleceu critérios para o seu reconhecimento. Para ele, são
típicas desse comportamento “ações repetitivas contra a mesma vítima num período
prolongado de tempo;  desequilíbrio  de  poder,  o  que dificulta  a  defesa da vítima;
ausência de motivos que justifiquem os ataques; bem como os sentimentos negativos
mobilizados  e  as  sequelas  emocionais  vivenciados  pelas  vítimas  de  'bullying'”
(Calhau,  Lélio  Braga.  “Bullying:  Implicações  Criminológicas”.  Disponível  em
“www.jefersonbotelho.com.br/2009/04/26/bullying-implicacoes-criminologicas/”
consulta em 14/10/2011).

No mesmo sentido, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância
e Adolescência - Abrapia - afirma que “o termo 'bullying' compreende todas as formas
de  atitudes  agressivas,  intencionais  e  repetidas,  que  ocorrem  sem  motivação
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evidente,  adotadas  por  um  ou  mais  estudantes  contra  outro(s),  causando  dor  e
angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder. Portanto, os atos
repetidos entre iguais (estudantes) e o desequilíbrio de poder são as características
essenciais, que tornam possível a intimidação da vítima. Por não existir uma palavra
na língua portuguesa capaz de expressar todas as situações de 'bullying' possíveis,
algumas  ações  que  podem  estar  presentes  são:  colocar  apelidos,  ofender,  zoar,
gozar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar, excluir, isolar, ignorar,
intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater,
chutar,  empurrar,  ferir,  roubar,  quebrar  pertences”  (Neto,  Aramis  Antonio  Lopes,  e
outros.  “Programa  de  Redução  do  Comportamento  Agressivo  entre  Estudantes”.
Disponível  em  “www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf”,  consulta
em 14/10/2011).

Percebe-se, então, que o termo “bullying” conceitua comportamentos antissociais e
agressivos que ocorrem no âmbito escolar, tanto no interior quanto no entorno das
instituições de ensino. Mas é fundamental observar-se que essas ações - que podem
ser  identificadas como ofensas  morais  e  até físicas -  não se  tratam de condutas
tipificadas como criminosas. Assim, diferentemente das condutas de violência contra
a mulher,  tipificadas no Código Penal - especialmente por força da Lei  Federal nº
11.340,  de  7/8/2006,  conhecida  como Lei  Maria  da  Penha  -,  os  comportamentos
descritos como “bullying”  não são definidos como crimes,  e,  em decorrência,  não
acarretam a intervenção policial.

Nessa perspectiva,  em que pese à legítima preocupação do Deputado autor  da
proposição, o pedido de informações à Secretaria de Defesa Social sobre os índices
de “bullying” escolar não nos parece razoável, apresentando-se mais apropriado, a
nosso ver,  o  pedido de informações acerca dos índices de violência praticada no
âmbito  escolar.  Essa  alteração  justifica-se  ao  consideramos  duas  premissas:  a
primeira, que os índices de violência nas escolas podem ser apurados, já que as
condutas inerentes a esse tipo de violência são criminalmente tipificadas, e por isso,
passíveis de intervenção policial,  inclusive com o registro de ocorrências -  o que,
repita-se, não ocorre com atitudes relacionadas ao “bullying” -;  a segunda, que as
informações  sobre  os  índices  de  violência  nas  escolas  podem  contribuir  para  a
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percepção do atual cenário no qual se inserem as instituições de ensino do Estado,
especialmente quanto às oscilações do comportamento social no ambiente escolar no
decorrer dos anos.

De  outro  lado  -  e  mais  especificamente  sobre  o  “bullying”  -,  entendemos  ser
adequado  e  oportuno  acrescentar-se  à  proposição  ora  analisada  solicitação  à
Secretaria  de  Educação  para  que  informe  esta  Casa  acerca  do  possível
monitoramento,  pelo  Poder  Executivo,  dos  casos  de  “bullying”  nas  escolas,
informando, inclusive, sobre registros e índices relacionados com esse fenômeno nos
últimos cinco anos, tendo em vista que tal comportamento vem interferindo, de forma
crescente e preocupante, na vida escolar.

Diante do exposto, consideramos legítima a proposição na forma do substitutivo
apresentado  ao  final  deste  parecer,  uma  vez  que  as  informações  buscadas  são
relevantes  para  o  exercício  das  atribuições  de  fiscalização  e  controle
constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.465/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja
encaminhado pedido de informações à Secretaria de Defesa Social, sobre os índices
de violência contra a mulher  e sobre os  índices de  violência praticada no âmbito
escolar, nos últimos cinco anos, e à Secretaria de Educação, acerca dos registros e
índices  de  “bullying”  escolar,  também  nos  últimos  cinco  anos,  tendo  em  vista  a
relevância  desses  fenômenos  e  a  necessidade  de  conhecimento  dos  dados
solicitados  para  o  exercício  das  atribuições  de  fiscalização  e  controle
constitucionalmente previstas para esta Casa.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.558/2011
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por meio da proposição

em tela, requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado à Fundação Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha - pedido de informações
acerca dos fundamentos jurídicos e legais de nota técnica emitida pela entidade.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 22/9/2011, vem a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O Requerimento nº 1.558/2011 visa obter informações sobre os fundamentos legais

de nota técnica emitida pela Diretoria de Conservação e Restauração da Fundação
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha.

O documento em questão foi emitido por ocasião da “Análise de projeto do Bristol
Skalla Hotel - Rua Roquete Mendonça, 706, Seção 306, Quadra 357, Lotes 013 e 014
- Vila São José - Pampulha”, e denominado “Nota Técnica DCR nº 007/2011”. Nele o
Iepha alega que o empreendimento supramencionado está inserido no perímetro de
entorno do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha e que contraria  as
diretrizes fixadas para o local.  O Decreto nº 23.646, de 26/6/1984, que aprovou o
tombamento do Conjunto, estabelece que o perímetro de proteção é “composto da
Igreja de São Francisco de Assis,  dos prédios do Cassino (atual  Museu de Arte),
Casa do Baile e do Prédio inicial do Iate Tênis Clube, com seus jardins, estatutárias e
elementos  artísticos  ornamentais  e  complementares  relacionados  no  respectivo
processo, incluindo a lagoa e margens delimitadas pela Avenida Otacílio Negrão de
Lima (...)”.

Com relação ao ato do tombamento, o decreto citado faz menção à existência de
um  processo  anterior  ao  qual  é  possível  atribuir  a  característica  de  “dossiê  de
tombamento”,  ou seja, volume que reúne os estudos técnicos, os inventários e as
fichas cadastrais dos bens protegidos que fundamentam a proteção do Conjunto em
âmbito estadual. Depreende-se que tal documentação, anterior ao decreto, seja do
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início dos anos 1980 e esteja disponível para consulta dos interessados.
Cumpre ressaltar  que o  empreendimento citado na nota técnica  foi,  a  princípio,

autorizado pelo órgão Municipal competente da capital, sem quaisquer restrições. Em
virtude de intervenção superveniente  do  órgão  estadual  de  patrimônio,  a  obra  foi
paralisada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Não nos cabe aqui discutir o porquê de
a Prefeitura não ter prestado os devidos esclarecimentos ao empreendedor, já que é
notório o fato de a Pampulha ser tombada nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal.
Cabe-nos buscar compreender a razão de ser do posicionamento adotado pelo Iepha,
já que o perímetro de tombamento fixado no decreto não inclui os lotes do projeto
embargado. E nisso o interesse transcende o do caso concreto do empreendimento,
uma vez que se trata da natureza dos documentos técnicos que subsidiam a ação de
proteção do patrimônio cultural no Estado.

De acordo com a nota técnica em tela, “o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da
Pampulha, tombado por meio do Decreto nº 23.646 de 26 de junho de 1984, teve seu
perímetro de entorno definido por meio de documento complementar ao dossiê de
tombamento datado de novembro de 2002”.

Quanto à definição do que seja o entorno da área tombada - passível de proteção,
ainda que em grau menor, de acordo com a legislação vigente e com o entendimento
dos tribunais -, a nota técnica do Iepha não menciona data de publicação, natureza
do “documento” ou qualquer ato formal que lhe tenha dado a necessária publicidade,
em se tratando de ato da administração que restringe direitos ou impõe deveres aos
cidadãos.

Por conseguinte, é lícito e indispensável interrogar ao Iepha, no que se refere ao
“documento complementar ao dossiê de tombamento datado de novembro de 2002”,
qual  a  sua  natureza  jurídica;  quando  e  onde  foi  publicado;  qual  foi  o  órgão
responsável pela sua elaboração, bem como qual o embasamento legal em que se
fundamenta.

Afinal  de  contas,  o patrimônio cultural  mineiro,  aqui  representado pelo  Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, em razão de sua relevância, não pode ser
fragilizado por estar insuficientemente amparado em medidas e mecanismos que não
têm força legal para efetivamente protegê-lo.
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Como a preservação do patrimônio do Estado é interesse de todos os mineiros,
cabe  também  a  esta  Casa  zelar  pelo  Conjunto  Arquitetônico  e  Paisagístico  da
Pampulha. O requerimento em epígrafe é, portanto, relevante e oportuno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.558/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.596/2011

Mesa da Assembleia
Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  a  proposição  em  tela  requer  ao
Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Secretaria de Estado de
Educação pedido de informações sobre as providências tomadas para aplicação da
Lei  Federal  nº  11.645,  de  10/3/2008,  nos  estabelecimentos  da  rede  estadual  de
ensino.

Após sua publicação no “Diário  do Legislativo”,  em 13/5/2011,  vem a matéria à
Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise solicita à Secretaria de Estado de Educação - SEE -

informações  relativas  ao  cumprimento  do  disposto  na  Lei  Federal  nº  11.645,  de
10/3/2008, nas escolas da rede estadual de ensino.

A Lei Federal nº 11.645, de 2008, torna obrigatório o estudo, nos estabelecimentos
de ensino fundamental e médio, da história e cultura afro-brasileira e indígena.

Após a promulgação da referida norma, a SEE exarou a Resolução nº 1.159, de
16/7/2009, que apenas reproduz o conteúdo da lei federal e determina a inclusão, no
calendário escolar, do Dia Nacional da Consciência Negra, a ser celebrado no dia 20
de novembro.

Em 2010 a SEE realizou,  em parceria com o Programa de Ensino,  Pesquisa e
Extensão  Ações  Afirmativas  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  curso  de
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capacitação em história  da  África  e  cultura  afro-brasileira.  Gratuito  e  destinado a
docentes  da  rede  estadual  de  ensino,  o  curso  previa  a  abertura  de  40  vagas,
preferencialmente destinadas a professores das áreas de história, literatura e artes
lotados  em  escolas  sob  a  jurisdição  das  Superintendências  Regionais  de  Ensino
Metropolitana A, Metropolitana B e Metropolitana C.

Verifica-se que as iniciativas realizadas pela SEE para promover a inclusão, nos
currículos das escolas estaduais, dos temas constantes na Lei Federal nº 11.645, de
2008, são relativamente limitadas. A resolução apenas reproduz o comando da norma
federal, ao passo que as ações de capacitação e aperfeiçoamento foram restritas a
apenas 40 docentes da escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -,
restando desconsiderada a magnitude territorial  do Estado e o amplo universo de
docentes da rede estadual que atuam fora da RMBH.

Desse modo, considerando que a esta Casa compete fiscalizar e controlar os atos
do Poder Executivo e de sua administração indireta consoante o art. 62, XXXI, da
Carta  Estadual,  entendemos  ser  relevante  o  requerimento  em  questão  e  somos
favoráveis a sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.596/2011.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2013.
Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2013

ATA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 21/2/2013
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
José Henrique - Neider Moreira - Almir Paraca - Arlen Santiago - Carlos Pimenta -

Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon
Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -
Juarez Távora - Leonardo Moreira - Luzia Ferreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes
- Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei
Miranda.

Falta de Quórum
O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para
a ordinária de terça-feira, dia 26, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 26/2/2013.).

MANIFESTAÇÃO
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de repúdio ao DER-MG e ao DNIT em relação à instalação de praça de pedágio em

Nova Lima. (Requerimento nº 4.215/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2013

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria  do Deputado Marques Abreu,  o Projeto de  Lei  nº  2.525/2011 dispõe
sobre o funcionamento das instituições asilares privadas.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado
com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto em epígrafe objetiva regular  o funcionamento das instituições asilares
privadas no Estado, estabelecendo condições e obrigações de atendimento ao idoso.

A Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de 4/1/94, e o Estatuto do Idoso, Lei nº
10.741,  de  1º/10/2003,  definem  como  obrigação  da  família,  da  comunidade,  da
sociedade e do poder público assegurar ao idoso a convivência familiar e comunitária.
O Estatuto do Idoso define, ainda, a priorização do atendimento do idoso por sua
própria  família,  em detrimento do atendimento asilar,  exceto dos que não tenham
família ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Quando
não há possibilidade de manter o idoso com a família, recorre-se às Instituições de
Longa Permanência para Idosos -  Ilpis -,  tradicionalmente conhecidas como asilo,
casa de repouso ou clínica de repouso.

As Ilpis são definidas como instituições governamentais ou não governamentais, de
caráter residencial,  destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade
e  cidadania,  conforme  Resolução  da  Diretoria  Colegiada  -  RDC  - nº  283,  de
26/9/2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Na forma do vencido  no  1º  turno,  a  proposição  acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº
12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá
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outras  providências,  definindo  os  princípios  gerais  a  serem  adotados  pelas
instituições asilares no tratamento dos idosos, em consonância com o Estatuto do
Idoso.

Entendemos  que  as  Ilpis  podem  ser  uma  alternativa  de  amparo,  proteção  e
segurança  aos  idosos  que  se  encontram  totalmente  dependentes  ou  que  não
constituíram  família.  E,  a  despeito  de  a  matéria  já  se  encontrar  disciplinada  em
legislação  federal,  o  projeto  em  análise,  ao  reproduzir  o  conteúdo  na  legislação
estadual,  contribuirá para reforçar e dar maior efetividade à lei,  além de contribuir
para  a  promoção  da  autonomia,  integração  e  participação  efetiva  dos  idosos  na
sociedade.  Dessa forma,  reiteramos o posicionamento  adotado no 1º  turno e nos
manifestamos favoravelmente à aprovação da proposição.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.525/2011 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.
Carlos Pimenta, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Celinho do Sinttrocel.

PROJETO DE LEI Nº 2.525/2011
(Redação do Vencido)

Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre
a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, o seguinte

art. 6º-A:
“Art. 6º-A - As instituições de longa permanência para idosos adotarão os seguintes

princípios:
I - preservação dos vínculos familiares;
II - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
III - manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior;
IV - participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo;
V - observância dos direitos e garantias dos idosos;
VI - preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e
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dignidade.
Parágrafo único - O dirigente da instituição responderá civil e criminalmente pelos

atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES
- O Sr. Presidente designou, na 23ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 15ª Legislatura, os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 21.425, que assegura ao aluno matriculado
na  rede  pública  estadual  de  ensino  o  direito  de  não  se  submeter  a  exame  de
avaliação  curricular  nas  situações  que  menciona.  Pelo  BTR:  efetivos:  Deputados
Bosco e Célio  Moreira;  suplentes:  Deputados Fred Costa  e Glaycon Franco;  pelo
BAM: efetivo: Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente: Deputado Inácio Franco;
pelo PT: efetivo: Deputada Maria Tereza Lara; suplente: Deputado Elismar Prado; pelo
PMDB:  efetivo:  Deputado  Cabo  Júlio;  suplente:  Deputado  Vanderlei  Miranda;  da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº
21.512, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais, e as Leis nºs 14.699, de 6/8/2003, 14.941, de 29/12/2003,
16.318,  de  11/8/2006,  17.615,  de  4/7/2008,  e  19.429,  de  11/1/2011,  e  dá  outras
providências. Pelo BTR: efetivos: Deputados Zé Maia e Leonardo Moreira; suplentes:
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Vítor Xavier; pelo BAM: efetivos: Deputados
Inácio  Franco e Juarez Távora;  suplentes:  Deputados Rômulo  Veneroso e Romel
Anízio;  pelo  PT:  efetivo:  Deputado  Elismar  Prado;  suplente:  Deputado  Pompílio
Canavez;  e  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  o  Veto  Parcial  à
Proposição de Lei  nº  21.549,  que regulamenta  a oferta do  serviço de couvert  no
Estado e  dá  outras  providências.  Pelo  BTR:  efetivos:  Deputados  Duarte  Bechir  e
Gustavo Valadares; suplentes: Deputado Jayro Lessa e Deputada Luzia Ferreira; pelo
BAM:  efetivo:  Deputado  Tiago Ulisses;  suplente:  Deputado Duilio  de  Castro;  pelo
PMDB: efetivo: Deputado Sávio Souza Cruz; suplente: Deputado Adalclever Lopes;
pelo PDT: efetivo: Deputado Gustavo Perrella; suplente: Deputado Tenente Lúcio. (-
Designo. Às Comissões.).
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 26/2/2013, as seguintes comunicações:
Dos Deputados Tiago Ulisses - indicando o Deputado Inácio Franco para Vice-Líder

do BAM; Jayro Lessa - informando que abre mão da vaga de membro efetivo da
Comissão de  Participação Popular  e  de  membro  suplente  da  Comissão  de  Meio
Ambiente; Gustavo Perrella - informando que abre mão da vaga de membro efetivo
da Comissão de Esporte;  Tenente  Lúcio  -  informando que abre  mão da vaga de
membro efetivo da Comissão de Turismo (Ciente. Publique-se.); Lafayette de Andrada
- indicando a Deputada Luzia Ferreira para membro suplente da Comissão de Meio
Ambiente  e  o  Deputado  Fabiano  Tolentino  para  membro efetivo  da  Comissão de
Participação Popular; e Carlos Pimenta - indicando o Deputado Gustavo Perrella para
membro efetivo da Comissão de Turismo e o Deputado Tenente Lúcio para membro
efetivo da Comissão de Esporte (- Ciente. Designo. Às Comissões.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/2/2013
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência:  Mensagem  nº  367/2013  (solicitando  tramitação  em  regime  de
urgência para o Projeto de Lei nº 3.745/2013), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:  Proposta de Emenda à
Constituição nº 46/2013 - Projeto de Lei Complementar nº 36/2013 - Projetos de Lei
nºs 3.779 a 3.801/2013 - Projeto de Resolução nº 3.802/2013 - Requerimentos nºs
4.257  a  4.271/2013  -  Requerimentos  dos  Deputados  Paulo  Lamac  (2)  e  Neider
Moreira - Comunicações: Comunicações dos Deputados Tiago Ulisses, Jayro Lessa,
Lafayette de Andrada, Carlos Pimenta, Tenente Lúcio e Gustavo Perrella - Oradores
Inscritos: Discursos do Deputado Rômulo Viegas, da Deputada Luzia Ferreira e dos
Deputados Paulo Guedes, João Leite e Bonifácio Mourão - 2ª Parte (Ordem do Dia):
1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Designação  de
Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições
de Lei nºs 21.425, 21.512 e  21.549 - Palavras do Sr. Presidente -  Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Neider  Moreira;  deferimento -  Questões de ordem -  Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José  Henrique  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider  Moreira  -

Adalclever Lopes -  Almir  Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -  Anselmo
José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -  Carlos Pimenta -
Celinho do Sinttrocel - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto
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Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez
Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique
- Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h7min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das
duas reuniões anteriores.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

-  O  Deputado Neider  Moreira,  2º-Secretário,  nas funções de 1º-Secretário,  lê  a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 367/2013*
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar,  nos termos dos artigos 208, “caput”,

272,  inciso I,  c/c  § 2º,  do Regimento Interno dessa egrégia Assembleia,  que seja
adotado o regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei  nº  3.745/2013,  de
minha autoria, que propõe a alteração da Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Alteração essa que tem
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por  objetivo  acrescentar  o  Banco  do  Brasil  S.A.  como mais  um  possível  agente
financiador das operações de que trata a mencionada Lei.

Esta iniciativa justifica-se em face das tratativas do Governo de Minas Gerais junto
às  instituições  de  crédito,  no  intuito  de  obter  recursos  para  o  financiamento  de
atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual
de Ação Governamental relacionadas às áreas de infraestrutura, mobilidade urbana e
segurança pública.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.745/2013.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr.  Flávio Decat de Moura,  Presidente da Eletrobras,  prestando informações

relativas ao Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais encaminhado pelo
Ofício nº 3.074/2012/SGM.

Do  Sr.  Francisco  Henrique  Otoni  de  Barros,  Chefe  Substituto  da  Seção  de
Fiscalização do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em
Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  da  Comissão do
Trabalho encaminhado pelo Ofício nº 2.597/2012/SGM.

Do Sr. Helber Leite Lopes, Assessor Parlamentar, prestando informações relativas
ao Requerimento nº 3.918/2012, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal (2), prestando informações relativas aos
Requerimentos  nºs  3.918/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  e  4.028/2012,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick, Promotora de Justiça, convidando
esta Casa a tornar-se parceira do Ministério Público na campanha de valorização da
vida “CONTE ATÉ 10. Paz. Essa é a atitude”, promovida pelo CNMP.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo (2), prestando informações relativas
aos Requerimentos nºs 3.962 e 4.010/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (8),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.288  e  3.289/2012,  do  Deputado
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Elismar Prado, 3.925/2012, da Comissão de Educação, e 3.900, 3.957, 3.969, 3.970,
3.975 e 4.011/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Verbena Lúcia Melo Gonçalves, Chefe de Gabinete da Secretaria Especial
da Saúde Indígena, comunicando a impossibilidade de comparecimento do Secretário
Especial de Saúde Indígena à audiência pública a ser realizada pela Comissão de
Direitos  Humanos  em  São  João  das  Missões  e  agradecendo  o  convite  dessa
Comissão  encaminhado  pelo  Of.  nº  3/2013/SGM.  (-  À  Comissão  de  Direitos
Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 46/2013

Altera o art. 142, acrescentando os § 5° e § 6°, da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - A Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 142 - (...)
§ 3° - O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso

público,  de provas ou  de provas e títulos,  na graduação inicial  de Soldado de 2ª
classe, excetuado os quadros de saúde e Capelão das carreiras militares, observados
os seguintes requisitos:

§ 4° - Para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar - QOPM -, é exigido o
título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido por sistemas de
ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, sendo o respectivo concurso interno,
realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5º - Para ingresso no quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, através de
concurso interno, é exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível
superior de graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 6º - Para ingresso no quadro de oficiais Capelães da Polícia Militar ou do Corpo
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de Bombeiros Militar, através de concurso público, é exigida conclusão de graduação
em curso de nível superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de
ensino em vigor, em área de conhecimento compatível com a função de assistência
religiosa a ser exercida.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Cabo Júlio  -  Adelmo Carneiro Leão -  Adalclever  Lopes  -  Ana Maria  Resende -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Inácio Franco - João
Vítor Xavier - Juninho Araújo - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio  Souza  Cruz -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei  Miranda  -
Leonídio Bouças.

Justificação: Inicialmente é importante frisar que o art.  64, § 1°,  da Constituição
mineira prevê que não se aplicam as regras de competência privativa as emendas à
Constituição, e sim tão somente a legislação infraconstitucional.

Vencido então as discussões preliminares sobre vícios de iniciativa, esta emenda
que versa sobre a carreira única dos militares é uma exigência social e um grande
sonho dos militares estaduais.

As propostas presentes nesta emenda representam os anseios e reivindicações dos
militares estaduais, cumprindo destacar inicialmente, que se arrastam desde os idos
de 1998,  quando discutidas exaustivamente e aprovadas entre representações de
todos os segmentos da Policia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da sociedade
civil,  representada  por  comissão  instituída  conjuntamente  pelos  Comandos  das
respectivas  instituições  militares,  por  força  da  Emenda  à  Constituição  nº  39,  de
2/6/99, fixando expressamente obrigações e determinações para o chefe do poder
executivo.

A própria Constituição, em seu art. 143, prevê revisões periódicas das normas que
regem os militares com intervalos máximos de cinco anos visando seu aprimoramento
e atualização.
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Não  obstante  tal  obrigação  atribuída  pela  Constituição,  a  medida  nunca  foi
promovida pelo legislador infraconstitucional,  a exemplo do famigerado e revogado
regulamento  disciplinar,  que  foi  completamente  revisado  e  atualizado  pela  Lei  nº
14.310 de 2002, ressalvados casos de revisão e atualização pontuais.

Decorridos mais de 14 anos do trágico e traumático movimento dos policiais e dos
bombeiros militares de Minas Gerais, ocorrido em 1997, os legisladores mineiros, que
vislumbram a necessidade de aprimoramento e valorização dos militares  mineiros
apresentam  esta  emenda  que  visa,  além  desta  valorização,  desonerar  os  cofres
públicos,  com  a  redução  das  despesas  oriundas  da  formação  militar,  sem
comprometer a qualidade deste ensino, uma vez que os futuros oficiais da Policia
Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado de  Minas  Gerais  serão  oriundos  da
própria instituição militar.

Uma  instituição  secular  como  as  instituições  militares  mineiras  precisa  evoluir
cotidianamente na valorização da atividade pública de socorro, proteção, salvamento
e segurança.

Desta feita, como se trata de proposta inerente a carreira dos militares estaduais,
necessário e esclarecedor para melhor compreensão do alcance e importância da
emenda  é  que  a  justificação  seguramente  demonstre  os  pressupostos  para  a
pretensão de sua inserção na Carta Magna de Minas Gerais.

A carreira única na Policia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar é apresentada
considerando também o modelo  de gerenciamento  e planejamento das atividades
policiais e de bombeiros, concluindo-se como essencial para erradicar o “apartheid”
hierárquico, legado do modelo excessivamente verticalizado e hierarquizado, adotado
na  concepção  de  defesa  do  Estado,  na  rigidez  da  disciplina,  com  arquitetura
militarizada remanescente do Exército, cujas raízes são oriundas das forças militares
portuguesas que desembarcaram em terras brasileiras, quando de sua vinda para o
Brasil.

As modificações que se propõem com a proposta referenciada, são imperativos de
ordem pública e dos avanços culturais e institucionais do Estado, com repercussão na
esfera de tutela de direitos e da indispensável modernização da carreira policial e de
bombeiro militar de Minas Gerais.
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Do artigo da lavra do Coronel  PM QOR, Domingos Sávio de Mendonça, com o
propositivo  título  de:  “Carreira  única  na  PMMG:  Instrumento  de  fortalecimento  e
valorização  da  profissão”,  podemos  concluir  pela  urgente  necessidade  de  se
implantar  a  carreira  única,  cujo  mais  valioso  pilar,  é  exatamente  possibilitar  a
progressão  e  ascensão  na  carreira,  agregando-lhe  atributos,  experiência,  a
valorização  profissional  e  qualificação  exigida  para  nobre  e  mais  difícil  atividade
pública de segurança pública e defesa civil.

A proposta está em consonância com as demandas da sociedade e das mudanças
sociais, por profissionais em condições e melhor preparados para a defesa de sua
cidadania e a proteção de seus direitos e garantias fundamentais.

Em seu artigo, o Coronel  afirma que “culturalmente, os integrantes da chamada
'classe média', sempre resistiram em ingressarem nas fileiras da PMMG para 'serem
soldados'”.

Parte desta resistência, ao nosso ver, decorre de certo preconceito em relação ao
trabalho policial, vez que ao soldado, a corporação atribui funções de execução das
atividades de polícia ostensiva, enquanto para os Oficiais se reservam as funções de
Comando.

Noutra vertente, o ingresso direto no oficialato permite que o civil faça uma carreira,
em sua grande parte,  nas atividades burocráticas,  sem uma maior exposição nas
atividades operacionais. Isto também é considerado um atrativo.

No entanto, após a greve de 1997, e diante da crescente demanda da sociedade
por  segurança  pública,  os  Soldados  passaram  a  perceber  uma  remuneração  um
pouco melhor, situação que passou a atrair para os Cursos Técnicos de Segurança
Pública, civis possuidores de ensino de nível superior.

Surgiu, então, a grande oportunidade para acabar com duas carreiras na Polícia
Militar, através da vedação do ingresso de civis direto no oficialato e implantação da
exigência de nível superior na profissão, como uma forma de atingir a valorização da
profissão para todos.

Este processo poderia ser realizado através de um período de transição, conforme
foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa, em relação à exigência de
nível superior de escolaridade também para o CTSP, onde os candidatos ingressam
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na corporação como soldados.
Convém ressaltar que a carreira única não prejudica quem já está na PMMG ou no

CBMMG, quer como oficial, quer como praça. Nesta vertente de valorização, todos os
integrantes da corporação, incorporados após a promulgação da presente emenda,
conheceriam a fundo todas as atividades inerentes a carreira militar, pois progrediriam
na carreira com maior experiência e conhecimentos profissionais.

Nesta toada, ao chegar ao nível  gerencial,  o  militar  teria  experiência mínima na
execução  do  trabalho  militar.  Outra  vantagem  é  que  já  estaria  mais  maduro
profissionalmente e conhecedor de boa parte da estrutura institucional.

Ademais,  seria  sepultada definitivamente  a segregação histórica  entre  oficiais  e
praças, que atualmente já foi bastante mitigada, mas ainda não erradicada, de forma
a criar condições efetivas para o fortalecimento da profissão como um todo.

O modelo atual é desagregador, pois determina que um Subtenente com 29 anos
de carreira e mais de 47 anos de idade, com ampla experiência profissional e de
comando,  seja  subordinado  a  um  jovem  com  22  anos  de  idade  sem  nenhuma
experiência profissional.

Lamentavelmente  somente  depois  da  sociedade  comprovar  a  necessidade  de
mudanças estruturais,  e cobrar mudanças é que as transformações começaram a
acontecer.  Somente  depois  de  mobilizações  das  entidades  representativas  e
principalmente depois da representatividade parlamentar é que se pode constatar que
uma  instituição  forte  precisa  ser  composta  de  homens  e  mulheres,  sujeitos  de
deveres,  mas  também  sujeitos  de  direitos  legalmente  determinados  por  nossa
Constituição da República de 1988.

A  democracia  e  a  mobilização,  instrumentos  fundamentais  na  busca  de  uma
sociedade justa, vêm ao longo dos anos alcançando o cidadão militar, e através dela
já  foi  possível  extinguir  a  pena  privativa  de  liberdade,  melhorar  o  padrão
remuneratório,  conquistar  promoção  para  Cabos  e  Soldados.  Então,  por  que
continuar postergando a implantação da carreira única na profissão?

Noutro  giro,  o  aprimoramento  técnico-profissional,  através  do  conhecimento
científico dos integrantes da Polícia e do Corpo ded Bombeiros Militares configura
uma  necessidade  urgente,  bem  como  se  revela  imprescindível  para  que  as
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organizações de defesa e promoção da segurança e defesa social se mantenham
constantemente atualizados e habilitados ao gerenciamento de crises e das situações
complexas  que  surgem  no  dia  a  dia  de  suas  atividades,  cujas  dimensões  vêm
adquirindo proporções de real ameaça à sociedade, à harmonia e à paz social e, com
mais razão, ao estado democrático de direito.

Esta proposta se fundamenta nas diretrizes aprovadas pela sociedade brasileira na
1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, que aprovou as diretrizes para serem
implantadas,  entre  as  quais  se destaca:  "criar  e  implantar  carreira  única  para  os
profissionais de segurança pública, desmilitarizada com formação acadêmica superior
e  especialização com plano de cargos e  salários  em nível  nacional,  efetivando a
progressão vertical e horizontal na carreira funcional", com expressivos 336 votos.

O Decreto-Lei nº 667, de 1969, é a legislação federal que reorganiza as Polícias
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal,  instituindo  regras  gerais  de  organização,  mas,  dotou  de  competência
concorrente o legislador estadual na implementação de carreira única com permissão
também  de  suprimir  postos  e  graduações,  conferindo-lhe  assim  poderes  para
proceder modificações em sua organização, como adiante se vê nos artigos citados,
possibilitando a instituição da tão desejada e protelada carreira única no âmbito das
corporações militares do Estado.

As disposições e normas que se aplicam à Polícia e ao Corpo de Bombeiros Militar,
não  impedem  nenhuma  modificação  estrutural  em  sua  organização  e  a  muito
ensejam o enfrentamento para que tais instituições avancem na sua modernização e
na oxigenação de seus quadros com a consequente melhoria e qualificação da sua
prestação de serviços aos cidadãos, que, com a implantação da proposta submetida
a  exame  dos  nobres  Deputados  desta  Casa,  inaugurará  um  novo  marco  no
desempenho  das  atividades  e  funções  dos  policiais  e  bombeiros  militares,  e  na
projeção da segurança pública como prioridade na agenda pública governamental.

Por derradeiro, esta proposta traz economia nos gastos públicos, pois atualmente o
Curso de Formação de Oficiais é Integrado por militares de carreira e também por
civis.  Os  militares  que  já  têm  uma formação  militar  em  cursos  anteriores  têm  a
mesma carga  horária  dos  alunos  que jamais  tiveram  contato  com  as  instituições
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militares. Ou seja, os cofres públicos têm duplo gasto, ao arcarem com aulas a alunos
que já obtiveram tal conhecimento em outros cursos anteriores na carreira.

A proposta permite uma economia aos cofres públicos porque permite que sejam
objeto de instrução somente as matérias não compreendidas nos cursos anteriores.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 36/2013
Altera o art. 217 e o parágrafo único da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 217 e o parágrafo único da Lei nº 5.301 passam a vigorar com a

seguinte redação:
"Art.  217  -  O  militar  que  tenha  sofrido,  no  cumprimento  ou  em  razão  de  suas

funções no exercício da atividade policial  militar ou bombeiro militar,  lesões que o
tornem  inválido  ou  incapacitado  permanentemente,  será  promovido,
independentemente de vaga e data própria.

Parágrafo único - O ato de promoção por invalidez ou incapacidade retroage, para
todos os fins e efeitos legais, à data do fato que a provocou ou, quando essa data não
puder  ser  determinada,  à  data  do  laudo  médico  declaratório  da  invalidez  ou
incapacidade.".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Cabo Júlio
Justificação: A Lei Complementar nº 125, de 14/12/2012, promoveu a alteração do

art. 217 da Lei nº 5.301, que dispõe sobre o estatuto de pessoal da Polícia Militar, e
instituiu a promoção por invalidez, nos casos em que a invalidez for proveniente de
lesão  no cumprimento  das  funções  e  no  exercício  da  atividade  policial  militar  ou
bombeiro militar.

A incapacidade permanente, a par de ser uma realidade que acomete os policiais e
bombeiros militares, não raras vezes é resultado de intervenções em ocorrências,
cuja  ousadia  dos  criminosos,  somada  à  violência  desmedida,  provoca  danos
irreparáveis, tanto física como psicologicamente em suas vítimas. O dever de ofício e
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a obrigação legal impõem aos militares o necessário destemor para enfrentar a onda
de criminalidade cada vez mais crescente, e estas ações criminosas, como anunciado
pela imprensa de Minas e do Brasil, exigem que o legislador proponha alterações que
possam regulamentar a legislação que trata de garantias e direitos.

A proposta em apreço apenas visa corrigir a injustiça que também é alvo de duras e
severas críticas de militares, já que a alteração anterior da lei somente fez menção à
invalidez, como se o incapacitado não fosse também um deficiente, com capacidade
laborativa reduzida, e com gastos financeiros além do orçamento para tratar e cuidar
de seu estado de saúde, pelo mesmo motivo mencionado na lei.

Noutro passo, o princípio da isonomia, que se aplica no caso da proposta, corrige
também o tratamento desigual dispensado aos oficiais e aos incapacitados, como na
lei,  em que o precitado art.  217 faz alusão somente aos praças,  o que julgamos
incoerente, já que toda legislação que dispõe sobre garantias, direitos, prerrogativas,
deveres  e  obrigações,  somente  faz  distinção  quando  assim  for  necessário  para
delimitar normas de aplicação entre o praça e o oficial.

Por conclusão lógica, para que a lei atenda aos seus fins sociais, previdenciários e
de  natureza  compensatória  pelo  sacrifício  muitas  vezes  esperado  e  exigível,  por
decorrência  do  exercício  da  atividade  estatal  de  socorro,  resgate,  salvamento,
proteção  e  segurança,  que  a  cada  dia  torna-se  vez  mais  imprescindível  para  o
desenvolvimento, o progresso e o equilíbrio das relações sociais, altera-se também o
parágrafo único do mesmo artigo, para colocar sob o manto da lei os que também
foram vitimados pela crueldade desmedida de criminosos, tornando-os incapacitados.

Uma das maiores lutas que são travadas para que a Polícia Militar possa se inserir
no estado democrático de direito é exatamente corrigir a desigualdade de tratamento
entre  oficiais  e  praças  nas  instituições  militares  estaduais.  Propõe-se  assim  pelo
projeto  de  lei  em  epígrafe  revigorar  a  legislação  sobre  os  policiais  e  bombeiros
militares, principalmente os incapacitados e os oficiais das corporações militares, que
muitas vezes são vitimados com lesões que os tornam inválidos ou os incapacitam
para o cumprimento de suas funções e em razão do exercício de suas atividades
profissionais.

As  alterações  apresentadas  tem  o  condão  de  tão  somente  declarar  a
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responsabilidade objetiva do Estado para com seus agentes, em especial e com mais
razão,  os  policiais  e bombeiros  militares,  que ao longo do registro da história  de
Minas Gerais não mediram esforços para preservar a paz ou a restabelecer, quando
necessário ao sentimento de segurança e de confiança dos cidadãos mineiros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.779/2013
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na

Agricultura do Vale do Jequitinhonha - Itavale -, com sede no Município de Medina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras  na  Agricultura  do  Vale  do  Jequitinhonha  -  Itavale  -,  com  sede  no
Município de Medina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Rogério Correia
Justificação: O Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale

do Jequitinhonha, também designado pela sigla Itavale, é uma entidade civil pública,
com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  interesse
público, com sede e foro na cidade de Medina. Fundado em 18 de fevereiro de 1999,
com duração por tempo indeterminado, o Instituto e tem por finalidades, entre outras,
pesquisar,  transferir  e  difundir  tecnologias  agropecuárias  que  visem  o
desenvolvimento local sustentável agrário e agrícola, com ênfase na consolidação da
agricultura  familiar,  e  promover  o  desenvolvimento  de  formas  associativas,
cooperativas  e  de  organização  de  sistemas  de  autogestão  na  produção,
beneficiamento,  industrialização  e  comercialização  de  produtos  agropecuários,
visando a integração dos seus beneficiários ao mercado de trabalho.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,
estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.780/2013
Declara de utilidade pública o Instituto Raquel  Barreto em Defesa da Vida, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Raquel Barreto em Defesa da

Vida, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Rogério Correia
Justificação:  O  Instituto  Raquel  Barreto  em  Defesa  da  Vida  é  uma  entidade

constituída por tempo indeterminado,  de fins não econômicos e aberta ao cidadão
que nela queira se filiar. Com fins técnicos, assistenciais, educacionais, culturais e
sociais, tem por finalidades, entre outras, promover a educação no trânsito de forma a
desenvolver  em  cada  cidadão,  e  em  toda  a  comunidade,  princípios,  valores,
conhecimentos, habilidades e atitudes favoráveis à convivência civilizada no trânsito;
efetuar estudos e pesquisas; contribuir na elaboração, organização e aplicação das
legislações pertinentes ao trânsito; realizar ações culturais e artísticas em todas as
suas manifestações e acompanhar juntos aos órgãos responsáveis de fiscalização o
cumprimento efetivo das leis de trânsito.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,
estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.781/2013
(Ex-Projeto de Lei n° 3.886/2009)

Dá a denominação de Fórum Vigilato José da Cunha ao fórum de Uberaba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica denominado Fórum Vigilato José da Cunha o fórum localizado no

Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Antonio Lerin
Justificação: Vigilato José da Cunha foi um homem íntegro, e sua vida foi marcada

por forte vocação, com desprendimento e altruísmo. Admirado por todos os que com
ele conviveram, tem seu nome definitivamente ligado ao Município por suas ações
corajosas e louváveis. Assim, considero relevante esta homenagem, tendo em vista
seu  reconhecido  esforço,  talento  e  dinamismo,  que se  transformaram  em  grande
contribuição para o desenvolvimento do Município de Uberaba.

Pelos motivos expostos, solicito à Casa apoio à aprovação deste projeto de lei, que
representa uma singela homenagem a esse que foi um homem digno de respeito e
admiração. Acolho, com esta proposição, reivindicação de diversas lideranças locais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.782/2013
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da  Bela  Vista  o  imóvel  constituído  por  um  terreno  com  área  de  423,73m2
(quatrocentos  e  vinte  e  três  vírgula  setenta  e  três  metros  quadrados)  com  as
respectivas  benfeitorias,  com  os  limites  e  confrontações  descritos  na  matrícula,
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita
do Sapucaí sob a matrícula nº 5.616, de 22 de janeiro de 1987.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à
melhoria da saúde municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado de Minas Gerais ao Município de São Sebastião da Bela Vista
com a finalidade de uso para melhoria da saúde municipal. No imóvel, encontra-se
atualmente instalado o posto de saúde municipal e o Município necessita da doação
para proceder à reforma e à ampliação das instalações e, assim, atender à crescente
demanda e buscar a melhoria na qualidade dos serviços de saúde.

Esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.783/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o
imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da Bela Vista o imóvel constituído por um terreno com área de 180,00m2 (cento e
oitenta  metros  quadrados)  com  as  respectivas  benfeitorias,  com  limites  e
confrontações descritos na matrícula, devidamente registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí sob a matrícula nº 8.315, de 30 de
julho de 1992.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado a
uso da administração municipal para construção da sede de uma nova delegacia.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.



644
____________________________________________________________________________

Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado de Minas Gerais ao Município de São Sebastião da Bela Vista,
destinado  ao  uso  da  administração  municipal  para  a  construção  de  uma  nova
delegacia,  uma vez que o prédio atual  não apresenta  condições adequadas para
utilização.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel
na necessidade de atendimento à população. Assim, apresentamos este projeto de lei
e esperamos contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Duarte
Bechir. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.535/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.784/2013
Altera § 2º do art.  1º  da Lei nº  11.942, de 16 de outubro de 1995, e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Dê-se ao § 2º do art. 1º da Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, a

seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 1º - (...)
§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo para realização de cerimônias

religiosas e para atividades que:
I - interfiram nas atividades regulares da escola;
II - tenham objeto ilícito;
III - tenham caráter político-partidário.
(...)
§ 4º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se cerimônia religiosa o conjunto de

atos formais e solenes que compõem um rito religioso.".
Art.  2º  -  Acrescente-se  ao  art.  2º  da  Lei  nº  11.942,  de  1995,  o  seguinte  §  2º,

renumerando-se o parágrafo único:
“§ 1º - (...)
§ 2º - As entidades sem fins lucrativos, a que se refere esta lei, são as definidas nos
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incisos I, II, III e IV do art. 44 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.".
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  É notório  que as congregações religiosas  sempre  desempenharam

importante papel  junto à sociedade ao desenvolverem atividades que integram as
comunidades,  por  meio  de  ações  em  diversas  áreas  como,  por  exemplo:  saúde,
combate  às  drogas,  à  violência  e  à  pobreza,  auxílio  aos  idosos,  crianças,
adolescentes  e  jovens,  entre  outras  mais.  Tais  atividades  são  realizadas
independentemente dos dogmas religiosos, com embasamento no assistencialismo e
na caridade e contribuem para diminuir as mazelas sociais.

Em  comunidades  com  pouca  estrutura,  as  congregações  religiosas  podem  não
dispor  de  espaços físicos adequados para a realização de encontros,  trabalhos e
reuniões  com  a  comunidade,  necessitando,  para  tanto,  da  utilização  de  espaços
físicos das unidades de ensino.

A cessão  dos  espaços  físicos  das  escolas  estaduais  é  disciplinada  pela  Lei  nº
11.942, de 16/10/1995, que foi alterada recentemente pela Lei nº 20.369, de 8/8/2012,
oriunda do Projeto de Lei nº 349/2011. Uma das alterações trazidas pela nova lei foi a
vedação da cessão do espaço das escolas estaduais para a realização de "cultos
religiosos", de modo a promover a coerência com as diretrizes de um Estado laico e
plural.

Fica evidente, no parecer de 1º turno da Comissão de Educação, o entendimento
deste parlamento de que "a cessão de espaços públicos às entidades religiosas para
realização de atividades outras que não configurem culto religioso não fere o principio
da  laicidade do  Estado  e  atende ao  interesse público  previsto  na  Carta  Magna".
Utilizou-se a expressão “culto religioso” na acepção das cerimônias e celebrações,
procurando-se garantir que atividades educativas, pastorais e outras realizadas por
organizações religiosas não fossem prejudicadas.

Contudo,  sabe-se  que  a  vontade  do  legislador  não  é  determinante  para  a
interpretação  da  norma,  e  a  alteração  da  lei  de  cessão dos  espaços  físicos  das
escolas tem dado margem ao entendimento de que é vedado o uso desses espaços
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por organizações religiosas para a realização de quaisquer atividades. Isso porque,
numa acepção genérica, a expressão pode ser definida como “o conjunto de todos os
atos externos, práticas e omissões pelos quais se patenteia a fé religiosa” ou como a
"manifestação  da  crença  religiosa  no  mundo  externo"  (Neves,  Iêdo  Batista.
Vocabulário  Enciclopédico  de  Tecnologia  Jurídica  e  Brocardos  Latinos.  Rio  de
Janeiro.  Forense,  1997.).  Esse  fato  tem  gerado  relevantes  prejuízos  para  as
comunidades ao reduzir sobremaneira as oportunidades disponíveis para o encontro
e  a  articulação  dos  cidadãos,  que  são  os  eventos  promovidos  por  organizações
religiosas.

Para sanar essa questão, sugerimos a troca da expressão “culto religiosos” pela
expressão “cerimônia religiosa” e a inclusão de novo dispositivo que a define como "o
conjunto  de  atos  formais  e  solenes  que compõem  um  rito  religioso",  de  forma a
descrever  que  tipo  de  atividade  não  deve  ser  realizada  no  espaço  público  dos
estabelecimentos de ensino.

Ademais, sugerimos a inclusão de novo parágrafo, no art. 2º, que faz referência as
entidades  sem  fins  lucrativos  que  podem  utilizar  o  espaço  das  escolas  para  a
realização dos eventos que esse artigo  enumera.  Para  tanto,  sugerimos que seja
adotada a definição do art. 44 da Lei Federal nº 10.406, de 10/1/2002, que institui o
Código Civil, que traz o seguinte:

“Art. 44 - São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações;
IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22/12/2003)”
Assim, propomos nova alteração da Lei nº 11.942, de 1995, de modo a esclarecer

os  pontos  obscuros  e  restringir  a  margem  para  interpretações  que  julgamos
inadequadas, e contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposta.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo
José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.694/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.785/2013
Altera a Lei nº 12.903, de 23 de junho de 1998, que define medidas para combater

o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Suprima-se o § 3º do art. 3º da Lei 12.903, de 23 de junho de 1998.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Gilberto Abramo
Justificação: A proposição tem como objetivo a adequação da lei de combate ao

tabagismo à conjuntura social. É inconcebível estar num ambiente fechado, mesmo
separado por estrutura física, e ser permitida a prática do tabagismo.

Diante do exposto, se torna primordial a colaboração dos meus nobres pares para a
aprovação desta propositura.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.604/2012, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.786/2013
Estabelece  um  período  máximo  de  tolerância  de  trinta  minutos  para  início  de

apresentações de “shows” musicais e peças teatrais no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecido que os “shows” musicais e peças teatrais realizados no

Estado de Minas Gerais terão uma tolerância máxima de trinta minutos para início de
suas  apresentações  após  o  horário  estabelecido  em  suas  peças  publicitárias  de
divulgação.

Parágrafo único - Os trinta minutos de que trata o "caput" do art. 1° começam a ser
contados a partir do horário de início divulgado nas peças de propaganda do evento,
tais como “folders”, “outdoors”, ingressos, “flyers”, jornais, revistas, “site” oficial, “site”
de vendas dos ingressos, rádio, televisão e outras formas de divulgação.

Art.  2°  -  Somente  será  admitido  atraso superior  aos  trinta  minutos  caso ocorra
impedimento ligado a caso fortuito ou força maior.
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Parágrafo único -  O cancelamento do evento, que não seja por caso fortuito ou
força  maior  e  com  o  público  já  presente,  não  isentará  a  empresa  promotora  do
pagamento da multa pelo atraso.

Art. 3° - O não cumprimento desta lei acarretará multa à empresa promotora do
evento de 20% (vinte por cento) sobre o valor do número total de ingressos vendidos.

Art.  4°  -  A fiscalização,  para  o  fiel  cumprimento  desta  lei,  será  realizada  pelo
Procon-MG.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei visa acabar com um verdadeiro absurdo que ocorre

em “shows” e eventos em geral. Mesmo os consumidores pagando alto valor  nos
ingressos e fazendo esforço para chegar no horário, enfrentam, em certas situações,
o total desrespeito das empresas promotoras de eventos e artistas, que muitas vezes
atrasam o inicio das apresentações sem justificativa.

Temos acompanhado, através da imprensa, os muitos casos de grandes atrasos,
tanto que em algumas situações o Procon foi acionado, como aconteceu em Porto
Alegre, onde a produtora Time For Fun foi notificada pelo atraso de quase quatro
horas no “show” de Madonna.

Em entrevista, Maurício Silva dos Reis, coordenador de atendimento ao público do
Procon-RS,  disse  que  "O  mínimo que  a  empresa precisa  fazer,  nesses  casos,  é
prestar informações, com antecedência de um dia, sobre o atraso. Aceitamos o atraso
em  caso  fortuito,  isto  é,  por  motivo  de  doença.  Se  houver  um  atestado  médico
dizendo que a Madonna estava mal de saúde. Caso não justifique o motivo do atraso,
a Time For Fun será multada em um valor decidido pela diretoria do Procon, com
base no faturamento e no número de consumidores que estiveram presentes no dia
da apresentação”.

Para acabar com esse abuso e desrespeito sofrido pelo público é que conclamo os
meus pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.787/2013

Dispõe sobre a proibição do uso, da comercialização, da produção, da importação e
da publicidade de andadores infantis no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  proibidas  no  Estado  as  seguintes  condutas  em  relação  aos

andadores infantis para crianças de até dois anos de idade:
I - uso;
II - comercialização;
III - produção;
IV - importação;
V - publicidade.
Parágrafo  único  -  Para  fins  desta  lei,  considera-se  andador  infantil  o  produto

composto por uma estrutura fechada que contorna a criança, tendo a finalidade de
apoiá-la na posição sentada ou em pé, de modo que os pés possam tocar o chão,
montada sobre rodas ou qualquer dispositivo que permita seu movimento horizontal.

Art. 2º - O Poder Executivo promoverá ampla campanha de esclarecimento quanto
aos riscos de ocorrência de acidentes em razão do uso do andador infantil,  tendo
como público-alvo:

I - educadores;
II - pais e ou responsáveis;
III - cuidadores.
Parágrafo  único  -  A  campanha  a  que  refere  o  “caput”  veiculará  mensagens

recomendando o descarte ou a destruição dos andadores infantis.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente para o fim de:
I - estabelecer os órgãos competentes para:
a) fiscalizar o cumprimento do nela disposto;
b) criar e aplicar as penalidades necessárias ao descumprimento desta lei.
Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor após decorrido um ano de sua publicação oficial.
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Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação:  O uso do andador infantil ainda gera controvérsias quanto aos seus

efeitos no desenvolvimento motor das crianças, não havendo consenso sobre sua
influência em aspectos relacionados ao processo de aquisição da marcha.

Há quem defenda o uso do andador em razão da eventual independência que o
produto oferece às crianças. Eis o perigo. A concessão de independência às crianças
configura, segundo os especialistas em segurança infantil, um dos maiores fatores de
risco para a ocorrência de traumatismos físicos.

Por  outro  lado,  não  parece  haver  dissenso  na  comunidade  científica  quando  o
objeto de análise recai  sobre os riscos de ocorrência de acidentes que o uso do
andador infantil proporciona.

A Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP - posiciona-se, com lastro na literatura
científica,  frontalmente  contra  o  uso de andadores  infantis,  considerados  os mais
perigosos entre os produtos infantis.

Das informações coligidas pela SBP, que demonstram que o andador infantil é um
produto perigoso, que coloca em risco a integridade física das crianças, destaco as
seguintes.

Um terço dessas lesões são graves,  geralmente fraturas ou traumas cranianos,
necessitando hospitalização. Algumas crianças sofrem queimaduras, intoxicações e
afogamentos relacionados diretamente com o uso do andador, mas a grande maioria
sofre quedas;  dos casos mais  graves,  cerca  de  80% são de quedas  de escadas
(disponível em www.sbp.com.br).

Em que pese a recomendação da SBP, o Brasil convive com a realidade da não
regulamentação.

Por outro lado, há países, como os Estados Unidos, em que a comercialização dos
andadores  infantis  é  permitida,  desde  que  respeitadas  algumas  normas  de
segurança,  a  despeito  de  pedidos  formulados  por  associações  de pediatras  e  de
consumidores à agência governamental responsável (U.S. Consumer Product Safety
Commission) para que os andadores sejam banidos.

Nesse país, os andadores devem atender a requisitos específicos em matéria de
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rotulagem e de prevenção de lesões mecânicas, como, por exemplo, a compressão
dos dedos das crianças. Há também uma norma de segurança relativa ao risco de
quedas decorrentes da descida em escadas, mas a adesão é de caráter voluntário.

Diferentemente dos Estados Unidos, o Canadá optou por banir o andador infantil
em  2007.  Até  então,  os  grandes  varejistas  canadenses  não  comercializavam
andadores  infantis,  pois  a  indústria  tinha  adotado  voluntariamente  um  padrão  de
segurança em 1989, que se tornou a proibição de fato, mas cuja eficácia deteriorou-
se ao longo dos anos.

O fato é que andadores infantis fabricados de acordo com a norma de segurança
estadunidense (ASTM) eram colocados à venda por pequenos varejistas no Canadá.
Além disso, outros modelos incompatíveis com o padrão ASTM eram vendidos pelas
famílias (“garage sale”) e nos chamados “mercados de pulgas”, comuns naquele país,
de  modo  que  não  havia  meios  de  se  evitar  a  importação,  a  comercialização  de
produtos de segunda mão e a mera transmissão de andadores entre famílias.

Desse  modo,  o  governo  canadense  elaborou,  por  meio  do  órgão  federal
competente (Health Canada), cujas atribuições são semelhantes às do Ministério da
Saúde, minuciosa análise levando em consideração: a) pesquisas sobre normas de
segurança  adotadas  em  outros  países;  b)  dados  relativos  a  lesões;  c)  o
posicionamento  de  pediatras,  associações  médicas  e  grupos  independentes;  d)
estudos contendo análise de riscos e da relação custo-benefício, além de testes em
laboratórios.

A partir daí, foram consideradas todas as possibilidades que o governo tinha para
enfrentar  a  situação:  a)  manutenção  do  “status  quo”;  b)  não  regulamentação;  c)
memorando  de  entendimento,  por  meio  da  negociação  de  um  acordo  voluntário
envolvendo varejistas e importadores; d) adoção da regulamentação dos EUA como
padrão  canadense;  e)  desenvolvimento  de  um  regulamento  único  canadense;  f)
banimento.

Para cada possibilidade foram apresentadas  as  possíveis  justificativas para  sua
adoção  e  apreciadas  as  perspectivas  de  aplicação,  levando-se  sempre  em conta
análises  da  relação  custo-benefício  decorrentes  da  eventual  escolha  desta  ou
daquela alternativa.
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A opção pelo banimento, como se nota, resultou de análise exaustiva. Os dados
apresentados pelo governo canadense demonstraram que as lesões causadas por
acidentes com andadores podem ser fatais ou muito graves.

Além disso, a proibição total, diferentemente da regulamentação, não cria exceções
e sua aplicação é mais eficaz. Também não surgem questões relacionadas a “recalls”,
defeitos e testes de conformidade.

Outra conclusão a que se chegou é que os inspetores de saúde, os órgãos de
defesa do consumidor e os agentes alfandegários não teriam que conviver com a
dificuldade em discernir se determinado produto é permitido ou não.

Do ponto de vista educativo, a proibição consubstancia uma mensagem clara não
apenas aos importadores, mas principalmente aos pais e cuidadores no sentido de
que  os  andadores  infantis  oferecem  riscos  comprovadamente  inaceitáveis  à
segurança das crianças.

Finalmente, tal escolha reduz as opções dos consumidores e retira dos canadenses
o  direito  de  adquirirem  produtos  vendidos  legalmente  em  outros  países,
especialmente nos Estados Unidos.

Portanto, há que se ter precaução. Não se pode permitir, com base na experiência
canadense,  no  posicionamento  da  comunidade  científica  e  nos  apelos  da  classe
médica, especialmente dos pediatras, que um produto como o andador infantil seja
usado pelas nossas crianças.

Para tanto,  há que se coibir  não apenas o uso do andador  infantil,  mas outras
condutas relacionadas ao produto, como a comercialização, a produção, a importação
e  a  publicidade,  por  meio  da  imposição  de  sanções  administrativas.  No caso  de
publicidade, por exemplo, a aplicação de multa pode ser cumulada com a imposição
de contrapropaganda.

É  evidente  que  o  aludido  banimento  deve  ser  acompanhado  de  medidas
educativas. Ampla campanha de conscientização deve ser promovida pelo Estado,
dirigida especialmente aos pais e cuidadores das crianças.

O caráter educativo da lei não pode deixar de ser realçado, especialmente por ser o
Brasil um dos países signatários da Convenção sobre os Direitos da Criança, cujo art.
24  dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  que assegurem  que todos  os  setores  da
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sociedade conheçam as vantagens das medidas de prevenção de acidentes, tenham
acesso  à  educação  pertinente  e  recebam  apoio  para  aplicação  desses
conhecimentos.

Em face do exposto, peço apoio aos nobres pares para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.788/2013

Determina o registro prévio e obrigatório das pessoas autorizadas a ingressar nos
estabelecimentos públicos e privados de ensino do Estado de Minas Gerais, na forma
que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todas as escolas de níveis médio e fundamental da rede de ensino pública

e  privada  do  Estado  de  Minas  Gerais  ficam  obrigadas,  no  ato  da  matrícula  ou
renovação,  a  registrar  previamente  uma  relação  com  os  nomes  das  pessoas
autorizadas a ingressar no estabelecimento de ensino, além dos próprios pais ou dos
responsáveis legais, com a finalidade de tratarem de assuntos de interesse do aluno
matriculado.

§  1º  -  A relação deverá ser,  no  mínimo,  anualmente atualizada por  ocasião  da
renovação da matrícula, podendo ser incluída em qualquer tempo pela direção da
escola os nomes de pessoas que periodicamente ingressam no estabelecimento para
fins de entrega, serviços internos ou por outro motivo justificado.

§ 2º - A relação poderá ser alterada em qualquer tempo pela direção da escola com
inclusão ou exclusão de nomes, conforme os motivos que a justifiquem.

§ 3º - A relação deverá permanecer com o funcionário que esteja responsável pelo
controle  do  ingresso  de  pessoas  na  instituição  durante  todo  o  tempo  de
funcionamento,  sendo  vedado  o  ingresso  de  pessoas  não  cadastradas  no
estabelecimento de ensino.

Art.  2º  -  As  instituições educacionais  terão um prazo de dois  anos  a  contar  da
vigência desta lei para se ajustarem às disposições legais nela determinadas.

Art.  3º  -  Os  Poderes  Executivos  estadual  e  municipal,  no  âmbito  de  sua
competência, baixarão os atos que se fizerem necessários à regulamentação desta
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lei,  determinando  as  formas  de  fiscalização  do  seu  cumprimento  e  as  sanções
aplicáveis por seu descumprimento, tanto no setor privado quanto no público.

Art. 4º - Eventuais despesas públicas em virtude desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação: O episódio que acarretou na morte de 12 crianças na cidade do Rio de

Janeiro, ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, ainda ecoa na
mente dos cidadãos brasileiros. O ingresso de pessoas estranhas às dependências
escolares é um fator  de alto  risco que permite ações semelhantes praticadas por
pessoas  desprovidas  do  seu  juízo  normal,  podendo-se  evitar  tal  risco  com  uma
medida administrativa simples e que não acarreta maiores gastos para a instituição
educacional.

Ressalte-se que não está este projeto de lei  invadindo a esfera da competência
municipal em relação ao ensino fundamental,  pois não dita diretrizes educacionais
nem administrativas, tratando-se de uma questão de segurança de nossas crianças.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de
lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Segurança  Pública  e  de
Educação para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.789/2013
Obriga as empresas seguradoras a informar ao consumidor o motivo da recusa de

sua proposta de contrato de seguro ou sua renovação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  empresas  seguradoras  que  não  aceitem  proposta  de  contrato  de

qualquer  espécie  de  seguro  ou  sua  renovação  ficam  obrigadas  a  informar  ao
consumidor proponente o motivo que justifique a recusa.

Art. 2º - A inobservância do que estabelece o art. 1º desta lei sujeitará o infrator as
sanções previstas no art. 56 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação:  Em  nosso  país  a  atividade  securitária  acha-se  sob  o  controle  do

Estado, através de seus órgãos competentes, tendo sido criado o Sistema Nacional
de Seguros Privados, que foi regulamentado pelo Decreto- Lei n° 73, de 21/11/66.
Este, por sua vez, regulamentou as operações de seguros e resseguros, conforme
definido no art. 1º que diz que as operações de seguros privados feitas no País estão
subordinadas ao mencionado decreto-lei.

O referido decreto-lei determina que compete ao governo federal a formulação da
política dos seguros privados,  bem como legislar  sobre as  normas e,  igualmente,
exercer a função fiscalizadora das operações no mercado nacional. Além disto, esse
decreto-lei  criou  outras  composições:  Conselho  Nacional  de  Seguros  Privados  -
CNSP -; Superintendência de Seguros Privados - Susep -; Instituto de Resseguros do
Brasil  -  IRB-;  Sociedades  autorizadas  a  operar  em  seguros  privados;  corretores
habilitados.

Esses  órgãos  regulam  a  atividade  securitária  no  País,  no  sentido  burocrático-
administrativo,  editando  normas  gerais  de  contabilidade  e  estatística  a  serem
observadas  pelas  sociedades  seguradoras,  organizando  seu  funcionamento  e
fiscalizando suas atividades, disciplinando as operações, delimitando capitais, enfim,
tratam da área administrativa do seguro, cabendo às legislação pátria - Código Civil e
Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  a  regulamentação  jurídica  dos  contratos  de
seguro.

A relação jurídica firmada entre seguradora e segurado é uma relação jurídica de
consumo, não olvidando o fato de que essa afirmação não tem por consequência, a
exclusão da incidência de outras normas. Esse fato, portanto, cria a possibilidade de
incidência cumulativa do Código de Defesa do Consumidor com outras normas aos
contratos de seguro.

É  importante  destacar  que o  Código  de  Defesa do Consumidor  expressamente
incluiu a atividade securitária para fins de submissão as suas normas no § 2° do art.
3°.

E  é  em  defesa  desse  consumidor  que  surge  este  projeto,  já  que  atende  aos
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reclamos de consumidores que muitas vezes veem frustradas suas expectativas de
segurança de sua vida e bens, sem nenhuma explicação das seguradoras para a
recusa em firmar ou renovar contrato de seguro.

Atento a necessidade de atender a esse anseio dos consumidores mineiros é que
clamo aos meus nobres colegas que aprovem este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.790/2013
Regulamenta  o  credenciamento  de  profissionais  de  saúde  pelas  operadoras  de

planos de saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei regulamenta o credenciamento de profissionais pelas operadoras

de planos de saúde.
Art.  2º  -  As operadoras de planos de saúde deverão exigir  dos profissionais  de

saúde para o seu credenciamento:
I - carta de solicitação de credenciamento;
II - "curriculum vitae", enfatizando a área de especialidade;
III - diploma ou certificado de graduação, título de especialização ou comprovação

através da apresentação de declaração da entidade responsável pela legalização da
especialização;

IV - CPF e carteira de identidade;
V - prova de registro ou inscrição e regularidade junto ao Conselho Regional no

qual o profissional esteja registrado;
VI - comprovante de regularidade em relação ao recolhimento do Imposto sobre

Serviços - ISS -;
VII - comprovante de regularidade junto à Fazenda federal.
Art.  3º  -  As  operadoras  de  planos  de  saúde  poderão  estabelecer  normas  de

adequação dos consultórios utilizados pelos profissionais de saúde.
Art. 4º - É expressamente vedada a cobrança de valores para credenciamento de

profissionais.
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Parágrafo único -  O descumprimento ao disposto nesta lei  sujeitará o infrator  a
multa equivalente ao dobro do valor cobrado ao profissional.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação:  O  credenciamento  de  profissionais  pelas  operadoras  de  planos  de

saúde  não  possui,  até  o  momento,  nenhuma  regulamentação  no  Estado  Minas
Gerais, o que possibilita uma atuação descriteriosa.

Uma das práticas a serem combatidas é a cobrança de luva aos profissionais que
pretendem se credenciar nos planos de saúde. Tal medida inviabiliza a expansão da
rede ofertada por esses planos, limitando sua gama de atendimentos, o que acarreta
em inegável prejuízo ao consumidor que é obrigado a enfrentar longos períodos de
espera por uma consulta.

Embora o tema esteja na esfera de competência da União, este projeto tem por
escopo resguardar o direito dos consumidores do plano de saúde, objetivando uma
regular  e  eficiente  prestação de serviço.  Trata-se,  portanto,  de  matéria atinente  à
competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios, conforme disposto
no artigo 24, V, da Constituição Federal.

Nesse sentido, peço aprovação deste projeto de lei aos meus pares.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Saúde  e  de  Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 3.791/2013

Dispõe sobre a liberação dos consumidores para utilizarem livremente a rede de
assistência técnica autorizada ou credenciada, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os fabricantes, importadores e comerciantes de produtos eletrodomésticos,

eletroportáteis e eletrônicos, que prestam assistência técnica de seus produtos ou de
terceiros, ficam proibidos, no âmbito do Estado, de obrigar o consumidor de seus
produtos a utilizar a rede de assistência técnica autorizada ou credenciada por eles
imposta, seja no período de garantia legal do produto ou em qualquer período de
assistência.
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Art. 2º - Fica igualmente proibida a divisão por área de atuação e atendimento que
limita  o  direito  de  escolha  do  consumidor,  que  será  orientado  sobre  a  rede  de
assistência  técnica  disponível,  cabendo-lhe  a  escolha  do  prestador  do  serviço,
preferencialmente em sua cidade, e sem qualquer custo extra pela visita.

Art.  3º  -  Nas  localidades  onde  houver  mais  de  uma  assistência  técnica,  o
consumidor  será  informado  sobre  a  mais  próxima  à  sua  residência,  através  de
impressos, SAC ou “site”, cabendo sempre ao consumidor a escolha do prestador.

Art. 3º - Caberá ao órgão de defesa do consumidor competente a fiscalização e
autuação das empresas que descumprirem a presente lei, nos termos do art. 55 e
seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação: “São direitos básicos do consumidor:
(…)
IV  -  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços.” ( CDC, art.6º, IV)

O Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvidas no amparo ao mérito do
presente  projeto,  pois  é  evidente  que  o  hábito  comercial  hoje  praticado  pelas
empresas fabricantes de eletrodomésticos e eletroportáteis, impondo ao consumidor
que recorre à sua rede de assistência técnica, que seja atendido por credenciados e
autorizados previamente estipulados pelo fabricante, ainda que o produto não esteja
fora da garantia, é método coercitivo e abusivo.

Sabe-se que, em geral, os fabricantes, por razões comerciais, seccionam a cidade
por  zonas  de  atuação,  impedindo  que  o  consumidor  opte  pela  autorizada  ou
credenciada  que  lhe  convenha,  negando-lhe  atendimento  em  caso  de
descumprimento dessa indicação.

Não  é  raro  encontrarmos  relatos  de  consumidores  que  foram  submetidos  ao
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atendimento designado pelo fabricante do produto e que não tiveram seu problema
resolvido  por  falta  de  peças  na  prestadora  indicada  ou por  falta  de  horário  para
atendimento às suas necessidades, obrigando-os a esperar muitos dias pelo retorno
do atendimento, pela chegada da peça e pela finalização do trabalho.

Desta  forma,  preocupados  com  o  bem-estar  do  consumidor  e  com  o  pleno
cumprimento das práticas consumeristas é que propomos a presente lei e contamos
com o apoio dos nobres pares para a sua rápida tramitação e aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor, e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.792/2013
Obriga os estabelecimentos civis destinados à formação de bombeiro civil a obter

prévia habilitação pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é o

órgão  responsável  por  promover  o  credenciamento  de  estabelecimentos  civis
destinados à formação do bombeiro civil.

Parágrafo  único  -  O  credenciamento  se  dará  após  prévia  demonstração  do
atendimento das normas técnicas quanto aos respectivos currículos, estruturas físicas
e condições de segurança.

Art. 2º - O credenciamento de instrutores e avaliadores é de responsabilidade do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, mediante prévia avaliação.

Art.  3º - As condições de credenciamento, o período de validade e os casos de
cassação do credenciamento  serão regulamentados pelo  Corpo de Bombeiros  da
Polícia Militar do Estado.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  serão  atendidas  com
recursos próprios do Orçamento vigente, suplementados se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
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Justificação: O campo de atuação do bombeiro civil (profissão regulamentada pela
Lei  11.901,  de  2009)  está  no  serviço  privado,  como  empregado  regido  pela
Consolidação das Leis do Trabalho, atuando e desempenhando suas atividades em
“shoppings”, parques, espetáculos públicos, empresas particulares, etc.

É de interesse geral que esses profissionais desempenhem suas funções com um
mínimo de segurança e qualidade, salientando que se constituem em atividades de
interesse  público.  Assim  sendo,  é  necessário  que  tais  profissionais  sejam
efetivamente capazes de controlar as emergências com que se deparam, inclusive os
casos de emergências médicas decorrentes de acidentes ou outro caso clínico.

Cabe salientar que o bombeiro civil não atua apenas na prevenção e combate a
incêndios, mas é um agente de implementação das medidas de segurança, como
avaliação de riscos existentes, inspeção periódica dos equipamentos, implementação
de  plano  de  abandono,  interrupção  do  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás
liquefeito de petróleo e resgates de pessoas, entre outras ações.

Cabe  dizer  que  tal  proposta  visa  maior  segurança  à  população,  exigindo
credenciamento dos estabelecimentos formadores do bombeiro civil, dos instrutores e
dos  avaliadores,  cabendo  à  entidade  educacional  a  inteira  responsabilidade  pelo
cumprimento das normas fixadas e exigidas  pelo  Corpo de Bombeiros  da  Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais.

Diante do exposto, solicito apoio de meus pares para a provação desta propositura.
-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.793/2013
Institui  a  meia-entrada em  espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,

exibições cinematográficas e demais manifestações culturais ou esportivas para as
Guardas Municipais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será instituída a meia-entrada para as Guardas Municipais em todos os

locais  de  espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,  exibições
cinematográficas  e  demais  manifestações  culturais,  assim  como  em  eventos
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esportivos, de lazer e entretenimento no Estado.
Parágrafo  único  -  Para  usufruir  do  benefício,  o  usuário  deverá  apresentar  a

identidade  funcional  ou  demonstrativo  de  pagamento  recente,  acompanhado  de
documento com foto que comprove a sua condição de guarda-municipal.

Art.  2º  -  A meia-  entrada corresponde a 50% (cinquenta por  cento) do valor  do
ingresso cobrado.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de cento e oitenta
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta do orçamento
vigente, suplementado se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Leonardo Moreira
Justificação:  A Constituição  Federal  em  seu  art.  144,  §  8º,  estabelece  que  os

Municípios  poderão  constituir  guardas  municipais  destinadas  à  proteção  de  seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Essas guardas apresentam-se como uma alternativa à segurança pública no Brasil.
Assim, proporcionar a esses servidores um benefício em seu horário de descanso
seria reconhecer o importante trabalho que prestam à comunidade.

É  importante  lembrar  que,  mesmo  nos  momentos  de  lazer,  o  profissional  está
sempre atento á proteção do cidadão e dos bens patrimoniais, de forma que seria
mais uma segurança indireta nos locais onde os eventos são realizados.

Dessa  forma,  contando  com  o  reconhecimento  dessa  importante  instituição,
solicitamos a os nobres pares a aprovação desta propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.794/2013
Declara de utilidade pública a Associação Leão da Tribo de Judá, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Leão da Tribo de Judá,
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com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Neider Moreira
Justificação: A Associação Leão da Tribo de Judá atende todos os requisitos da Lei

nº 15430, de 2005. Fundada em 3/5/2010, no Município de Belo Horizonte, a entidade
tem por finalidade desenvolver formas de apoio a alcoólatras, dependentes químicos
e às suas famílias por meio de atividades de educação profissional, socioeconômica,
cultural, esportiva e de promoção da saúde.

Em face do exposto, apresento o Projeto de Lei para apreciação dos meus nobres
pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.795/2013
Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
“Art. 1° - A Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescida

dos seguintes dispositivos:
Art.  … -  A denominação de  que  trata  essa lei  não poderá  recair  em nome de

pessoas  que  tenham  praticado  ou  sido  historicamente  consideradas  como
participantes de atos de lesa-humanidade, tortura ou violação de direitos humanos,
notadamente durante o período da ditadura militar.

Art. … - O poder público estadual terá o prazo de um ano, a partir da vigência desta
lei,  para  promover  a  alteração  da  denominação  dos  próprios  públicos  de  sua
competência, bem como para promover a retirada de placas, retratos ou bustos que
se enquadrem nos critérios do artigo anterior.

Parágrafo único - A referida determinação não se aplica a esculturas ou obras de
arte  que  não  enalteçam  ou  exaltem  a  memória-  do  homenageado,  ou  quando
ocorram em razões de ordem artística, arquitetônica ou artístico-religiosa para sua
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manutenção.”.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de de fevereiro de 2013.
Paulo Lamac
Justificação:  Submetemos  à  apreciação  desta  Casa  Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que acrescenta dispositivos à Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre
a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

O presente projeto de lei tem como objetivo alterar as denominações de próprios
públicos do Estado, que façam referência a personalidades que, durante o período de
regime  militar  agiram  com  violência  e  brutalidade  com  os  cidadãos,  em  frontal
violação dos direitos humanos.

Sabe-se que durante o período da ditadura militar  no Brasil,  entre 1964 e 1985,
ocorreram  diversos  crimes  contra  a  humanidade.  Contudo,  ainda  hoje  podemos
verificar as marcas dessa época em nossa sociedade, pois estão estampadas em
diversos próprios públicos que possuem nomes de ditadores e torturadores.

Ora, não há dúvidas de que essas homenagens em próprios públicos enaltecem
pessoas violadoras dos direitos humanos e as retratam, às gerações futuras, como
heróis públicos. Além disso, a manutenção dessas homenagens no Estado contradiz
os  esforços  da  sociedade  na  luta  contra  o  regime  militar  e  em  prol  dos  direitos
humanos.

Ressalte-se, ainda, que o Brasil aprovou o Programa Nacional de Direito Humanos -
PNDH-3 - , consubstanciado no Decreto Federal nº 7.037, de 21/12/2009, cuja Diretriz
25, objetivo estratégico I, ação programática “c”, deixa clara a necessidade de evitar
que  prédios  e  logradouros  públicos  recebam  nomes  de  pessoas  que  tenham
praticado crimes de lesa-humanidade, senão veja-se:

“Diretriz 25:  Modernização da legislação relacionada com promoção do direito  à
memória e à verdade, fortalecendo a democracia.

Objetivo estratégico I:
Suprimir  do ordenamento jurídico brasileiro eventuais  normas remanescentes de

períodos de exceção que afrontem os compromissos internacionais e os preceitos
constitucionais sobre direitos humanos.
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Ações programáticas:
(...)
c) Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros, atos e

próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de pessoas identificadas
reconhecidamente como torturadores.”.

Portanto,  o  presente  projeto  de  lei  segue  a  tendência  mundial  de  recuperar  e
preservar a memória histórica dos fatos ocorridos durante os períodos de repressão
militar,  excluindo denominações heroicas  àqueles  que com suas  ações,  além das
violações e agressões individuais, propiciaram o atraso na construção dos direitos
humanos no Brasil.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto, uma vez que revestido de interesse público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.796/2013
Autoriza o Poder Executivo a criar um câmpus da Universidade do Estado de Minas

Gerais - Uemg - no Município de Guanhães.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar um câmpus da Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg - no Município de Guanhães.
Art.  2° -  O câmpus da Uemg a ser criado no Município de Guanhães oferecerá

cursos  de  nível  superior  nas  áreas  e  modalidades  que  melhor  atenderem  as
demandas da região do Vale do Suaçuí com vistas ao seu desenvolvimento.

Art.  3°  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão à  conta  das
dotações orçamentárias próprias e ou suplementares, se necessário.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei em questão visa autorizar o Poder Executivo a criar

uma extensão - câmpus - da Universidade do Estado de Minas Gerais no Município
de Guanhães, com a intenção de servir  como polo indutor para toda a região dos
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vales dos Rios Suaçuí e Santo Antonio, abrangendo cerca de 77 Municípios dessas
bacias.

Existe um consenso sobre a necessidade da interiorização do ensino superior no
Brasil, tendo em vista que o acesso ao ensino público superior de qualidade é um
fator  fundamental  para  a  manutenção  e  ampliação  do  desenvolvimento  social,
econômico e cultural de uma região.

Guanhães  é  polo  para  uma  região  estratégica  do  Estado  pela  importância
sociocultural  e  agora  econômica,  marcada  pelo  início  da  atividade  minerária  em
diversos Municípios da região. O referido Município interliga vários Municípios de sua
região e é cortado pela principal via de acesso à capital mineira, caracterizando-se
como principal rota.

Agora, com a criação do câmpus da Uemg em Guanhães, surge uma oportunidade
ímpar para o governo estadual resgatar o desenvolvimento e a cidadania de uma
região que possui índices de desenvolvimento e condições de vida bem próximos aos
encontrados no norte,  nordeste e Vale do  Jequitinhonha,  ensejando,  por  parte  do
governo, a adoção de políticas de desenvolvimento que possam, no médio prazo,
transformar as realidades locais.

A criação de um câmpus da Uemg em Guanhães torna-se uma grande necessidade
da  região.  A formação  de  recursos  humanos  qualificados,  o  desenvolvimento  da
pesquisa científica e a extensão universitária proporcionarão o incremento desse polo
estratégico de desenvolvimento.

Essa iniciativa certamente contribuirá significativamente para o desenvolvimento da
região e para a melhoria da qualidade de vida da população, ao possibilitar o acesso
ao ensino superior de qualidade, adequado às suas peculiaridades.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa
Legislativa mineira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.797/2013
Declara de utilidade pública a Associação Espírita Beneficente Casa do Caminho -

Bezerra de Menezes, com sede no Município de Guaxupé.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espírita Beneficente Casa

do Caminho - Bezerra de Menezes, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A Associação  Espírita  Beneficente  Casa do Caminho -  Bezerra  de

Menezes  foi  fundada  em  1º  de  junho  de  2001,  na  cidade  de  Guaxupé,  como
associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, para fins não econômicos,
caritativa e de assistência social.

A Associação tem por finalidades, entre outras, o exercício da caridade moral e
material através da promoção social e da assistência social, em favor do necessitado,
sem  distinção  de  raça,  cor,  condição  social,  credo  político  ou  religioso  e  o
aprimoramento,  a  evangelização  e  a  espiritualização  do  espírito  em  evolução
(encarnado e desencarnado) em sintonia com a espiritualidade maior.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.798/2013
Declara de utilidade pública o Itaú Atlético Clube, com sede no Município de Itaú de

Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Itaú Atlético Clube,  com sede no

Município de Itaú de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O Itaú Atlético Clube foi fundado em 12 de março de 1997, na cidade

de  Itaú  de  Minas,  na  forma  de  associação  civil  de  direito  privado,  filantrópica,
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beneficente, para fins não econômicos, caritativa e de assistência social.
O  Itaú  tem  por  finalidade  proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívicas,

culturais e desportivas, principalmente o futebol, podendo ainda praticar ou competir
em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol
feminino. Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarado de utilidade
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.799/2013
Dispõe sobre o incentivo ao uso noturno da energia elétrica na atividade agrícola.
A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado incentivará o uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola

com o objetivo de promover o aumento sustentável da produtividade e da produção
agrícola estadual, em consonância com o disposto na Lei nº 11.405, de 28 de janeiro
de 1994, em especial com seu art. 2º.

Art. 2º - O aumento sustentável da produtividade e da produção agrícola por meio
do uso de energia elétrica no período noturno se dará, entre outras, pela adoção das
seguintes medidas:

I - redução de custos da energia elétrica para atividade agrícola no período noturno,
inclusive por meio da concessão de incentivos fiscais;

II - promoção da eficiência energética na atividade agrícola;
IV - garantia do uso racional dos recursos naturais;
V - ampliação de oportunidade de emprego e renda na atividade agrícola;
VI - estímulo à participação de produtores rurais no planejamento e implementação

do disposto nesta lei.
Art. 3º - O incentivo de que trata esta lei será implementado por meio de termos de

cooperação  ou  outro  instrumento  hábil  a  serem  firmados  entre  o  Estado  e  as
concessionárias de energia elétrica, na forma regulamentar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
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Antônio Carlos Arantes
Justificação: O incentivo à atividade agrícola encontra respaldo na Constituição do

Estado, conforme os arts. 11, VIII, e 247, os quais dispõem, respectivamente, que
compete  ao  Estado  “fomentar  a  produção  agropecuária  (...)”,  bem  como  que  “o
Estado  adotará  programas  de  desenvolvimento  rural  destinados  a  fomentar  a
produção agropecuária (...)”.

Nesse  sentido,  bem  como  considerando-se  a  importância  que  a  agropecuária
representa  em  nosso  Estado,  é  de  fundamental  importância  a  ampliação  de
oportunidades  para  o  setor,  com  a  disponibilização  de  novas  tecnologias,
mecanização adequada, entre outros estímulos, o que certamente contribuirá para o
incremento da atividade.

É sabido que o custo da energia elétrica é fator significativo na composição dos
custos  de  variadas  atividades,  entre  as  quais  a  agropecuária.  Assim,  a  redução
tarifária e de custos do setor, em especial em horários de baixa demanda de energia,
revela-se instrumento adequado de incentivo à economia mineira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.800/2013
Institui a Política Estadual de Mobilidade Urbana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Mobilidade Urbana.
Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  mobilidade  urbana  o

conjunto  de  deslocamentos  de  pessoas  e  bens  com  base  nos  desejos  e  nas
necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios
de transporte.

Art. 2° - O objetivo da política de que trata esta lei é proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano priorizando os meios de transporte coletivos e não
motorizados, de forma inclusiva e sustentável.

Art. 3° - São princípios da Política Estadual de Mobilidade Urbana:
I - reconhecimento do espaço público como bem comum;.
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II - universalidade do direito de se deslocar e de usufruir a cidade;
III - sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos;
IV - acessibilidade ao portador de deficiência física ou de mobilidade reduzida;
V - segurança nos deslocamentos.
Art. 4° - São diretrizes da Política Estadual de Mobilidade Urbana:
I - priorizar o deslocamento realizado a pé e por outros meios de transporte não

motorizados;
II - desenvolver o sistema de transporte do ponto de vista quantitativo e qualitativo;
III  -  criar  medidas  de  desestímulo  à  utilização  do  transporte  individual  por

automóvel;
IV - estimular o uso de combustíveis renováveis e menos poluentes;
V - integrar os diversos meios de transporte;
VI - assegurar que todos os deslocamentos sejam realizados de forma segura;
VII  -  promover  ações  educativas  capazes  de  sensibilizar  e  conscientizar  a

população sobre a importância de se atender aos princípios desta política;
VIII  -  fomentar  pesquisas  a  respeito  da  sustentabilidade  ambiental  e  da

acessibilidade no trânsito e no transporte;
IX  -  buscar  alternativas  de  financiamento  para  as  ações  necessárias  à

implementação desta lei.
Art. 5° - Para o alcance do objetivo proposto no art. 2° desta lei, compete ao poder

público:
I - realizar diagnóstico que permita identificar aspectos referentes ao transporte e ao

trânsito a serem trabalhados e locais a serem qualificados nos termos propostos por
esta lei;

II  -  desenvolver  campanha  de conscientização  que  incentive  o  deslocamento  à
realizado a pé;

III - avaliar e aprimorar a sinalização de trânsito horizontal e vertical;
IV - desenvolver programas voltados para a qualificação urbanística, ambiental e

paisagística dos espaços públicos.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
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Fred Costa
Justificação: O Ministério das Cidades desenvolveu o Programa Mobilidade Urbana

visando promover  articulação das políticas  de  transporte,  trânsito  e  acessibilidade
universal,  a fim de proporcionar a qualificação do sistema de mobilidade urbana e
garantir acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura.

Sabedores  da  importância  desse  tema  e  que  os  governos  federal,  estadual  e
municipal  mostram-se  unidos  na  busca  de  soluções  que  viabilizem  melhores
condições de trânsito para a população, apresentamos também este projeto no nível
estadual  para,  além de alertar  sobre o  tema,  somarmos forças concretamente  na
mesma direção dos outros níveis de governo, em busca de condições de vida mais
favoráveis a todos.

Por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.801/2013
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Nossa Senhora do

Rosário, com sede no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Rômulo Veneroso
Justificação:  A  Fundação  Educativa  e  Cultural  Nossa  Senhora  do  Rosário

desenvolve importante trabalho de interesse público relativo à execução de serviços
de radiofusão de sons e imagens e congêneres, sem finalidade comercial, atendendo
objetivos  exclusivamente  de  interesses  da  coletividade.  A  Fundação  promove
atividades  educativas,  culturais,  esportivas  e  de  recreação,  principalmente  de
interesse das pessoas carentes. Também presta serviços de utilidade pública e de
auxílio  a  comunidade  em  estado  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,
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integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário.
A associação preenche os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, para declaração de

utilidade pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres membros desta
Casa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.802/2013
Altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 101 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso XXI:
“Art. 101 - (...)
XXI - de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas.”.
Art. 2° - O art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XXI:
“Art. 102 - (...)
XXI - da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas:
a) a politica de prevenção ao uso de 'crack' e outras drogas;
b) o tratamento e a recuperação do usuário de 'crack' e outras drogas;
c) a politica de reinserção social do usuário de 'crack' e outras drogas;
d) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos à

prevenção e ao combate ao uso de 'crack' e outras drogas;
e) a política de repressão ao tráfico de 'crack' e outras drogas.”.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2013.
Mesa da Assembleia
Justificação:  Este  projeto,  que  cria  a  Comissão  Permanente  de  Prevenção  e

Combate  ao  Uso de Crack  e  outras  Drogas,  objetiva  acatar  proposta  contida  no
Relatório Final da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack, apresentado
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ao Plenário desta Casa em 20/12/2012.
O uso de drogas é um grande problema em todo. o mundo. Além de provocar vários

distúrbios no organismo dos usuários, o consumo dessas substâncias tem relação
direta e indireta com uma série de agravos à saúde,  como acidentes de trânsito,
agressões, depressões clínicas e distúrbios de conduta, ao lado de comportamentos
de  risco.  Quando  se  constata  que  os  acidentes  e  a  violência,  muitas  vezes
decorrentes do uso de drogas, vêm em segundo lugar no “ranking” das causas de
óbito geral e em primeiro lugar das causas de óbito entre pessoas de 10 a 49 anos de
idade, percebe-se a gravidade do problema, nem sempre revelada em toda a sua
extensão nas estatísticas.

Segundo  o  “Relatório  sobre  a  Saúde  no  Mundo  2001  -  Saúde  Mental:  Nova
Concepção, Nova Esperança”, publicado pela Organização Mundial de Saúde - OMS
-,  cerca de 10% da população dos centros  urbanos de todo o mundo consomem
abusivamente substâncias psicoativas, independentemente de idade, sexo, nível de
instrução e poder aquisitivo. No que se refere especificamente ao “crack”, é muito
maior a velocidade com que essa substância ocasiona a dependência, a deterioração
do indivíduo e a desagregação na sociedade.

Os estudos  realizados  pela  Comissão Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack
colocaram em evidência que a rede atualmente implantada para prestar assistência
aos  usuários  da  droga  não  está  sendo  suficiente  para  atender  à  demanda,  que
aumentou  muito  e  rapidamente  nos  últimos  anos.  Além  disso,  ficou  clara  a
necessidade de maior  articulação intersetorial  entre  as  diversas  políticas  públicas
para que o problema seja abordado de forma eficaz. A necessidade de maior aporte
de recursos públicos para a implementação das políticas também foi uma demanda
expressa de maneira recorrente nas diversas reuniões daquela Comissão.

Além da criação da comissão permanente, o relatório final da referida Comissão
Especial sugeriu a ampliação e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial,
desde a atenção primária até a atenção hospitalar  e a reintegração do usuário ao
convívio  social;  a  ampliação  do  número  de  instituições  que  compõem  a  rede
complementar de suporte social ao dependente químico; o estímulo à implantação
dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas em todas as cidades mineiras; e
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a  intensificação  da  fiscalização  da  venda  de  álcool  e  cigarros  para  crianças  e
adolescentes; entre outras ações.

Por essa razão, a criação da Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao
Uso  de  Crack  e  outras  Drogas  representará  um  passo  significativo  na  luta  pela
prevenção e combate ao uso de drogas, pois permitirá a continuação dos estudos da
Comissão Especial e o acompanhamento da implementação das sugestões por ela
apresentadas e das políticas afetas ao tema.

Dada a  importância  do  tema para  a  sociedade,  a  instituição de uma comissão
específica torna-se imprescindível.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 4.257/2013, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Junior, no Município
de Muriaé, pelo desenvolvimento de um núcleo de educação em virtude do qual um
dos detentos obteve nota máxima na redação do Enem, o que redundou na conquista
de vaga na Universidade Federal de Viçosa. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.258/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DNIT e ao DER-MG pedido de providências para a construção de
um viaduto sobre a BR-040,  no Município de Itabirito,  no trevo para Moeda.  (-  À
Comissão de Transporte.)

Nº  4.259/2013,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento  Profissional  de
Educadores de Minas Gerais por ter completado um ano de atividades capacitando
educadores. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.260/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Pe. Marco Aurélio Gubiotti,  natural do Município de
Ouro Fino, por sua nomeação como Bispo pelo Papa Bento XVI. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 4.261/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Jaime  Nápoles  Villela,  Presidente  da  Associação  dos
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Procuradores do Estado, pelo Dia Nacional da Advocacia Pública. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 4.262/2013, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Pe.  José  Antista  pelos  50  anos  de  serviços  prestados  ao
Município de Janaúba e à Microrregião da Serra Geral. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.263/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
voto de  congratulações com o  radialista  Nabih  Zaiat  por  seu brilhante  trabalho à
frente do programa Radiolar, há 61 anos ininterruptos. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.264/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à 6ª  Delegacia Especializada Antidrogas da Polícia Civil
pelo  excelente  trabalho  realizado  na  operação  que  culminou  na  prisão  de  uma
quadrilha que seria responsável por 90% dos roubos a joalherias em Belo Horizonte e
Região Metropolitana, nos últimos dois anos.

Nº 4.265/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares  que atuaram no jogo realizado no
Município  de  Ipatinga,  em  17/12/2012,  entre  as  equipes  do  Ipatinga  e  do
Guaratinguetá, por sua brilhante estratégia, que evitou confrontos.

Nº 4.266/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Major PM Lúcio Mauro Campos Silva, Comandante do
21º BPM, e ao Sr. Eurico Barreto Neto, Promotor de Justiça e titular da 2ª Promotoria,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Visconde do Rio Branco.

Nº 4.267/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso,  pelo  excelente  trabalho realizado,  aos policiais  militares
lotados na 202ª Cia do 40º BPM que participaram da operação, no Bairro Campos
Silveira,  no Município de Ribeirão das Neves,  que culminou na apreensão de um
adolescente  e de  quase duas mil  pedras de “crack”  e na  prisão um homem que
cumpria pena em regime semi-aberto por tráfico de drogas.

Nº 4.268/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 239ª e na 249ª Cias. do
52º BPM que participaram da operação que culminou na apreensão de 150 barras de
maconha,  300  pedras  de  “crack”,  balanças  de  precisão,  dinheiro,  além  de  várias
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armas e munições no Bairro Vila Maria, no Município de Mariana.
Nº 4.269/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Cia. e na 3ª Cia. Rotam
que participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão
de 50 kg de maconha, um revólver e uma balança de precisão, no Bairro Novo Boa
Vista, nesta Capital.

Nº 4.270/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 192ª Cia. e na 62ª Cia. do
25º BPM que atuaram na operação que culminou na apreensão de um menor e de
138 barras de maconha, no Município de Sete Lagoas.

Nº 4.271/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 31º BPM pela atuação na
operação  que  culminou  na  prisão  de  quatro  pessoas  e  na  apreensão  de  sete
menores, armas de fogo, farta munição, além de cerca de 50 kg de maconha, no
Município de Conselheiro Lafaiete.

Do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião de prestação de
contas regionalizada na região do Vale  do Aço,  tendo como sede o Município de
Coronel Fabriciano. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Deputado  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  apresentado  pela  Mesa  da
Assembleia projeto de resolução para alteração do art. 102 do Regimento Interno,
com o objetivo de incluir, entre as competências da Comissão de Direitos Humanos, a
deliberação  sobre  projetos  de  lei  para  denominação  de  prédios,  rodovias  e
repartições  públicas  estaduais,  com  o  intuito  de  evitar  que  recebam  nomes  de
pessoas  que  tenham  praticado  crimes  de  lesa-humanidade.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

- É também encaminhado à Presidência requerimento do Deputado Neider Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Presidência comunicações dos Deputados Tiago

Ulisses, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, Carlos Pimenta, Tenente Lúcio e Gustavo
Perrella.
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Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.
O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos e amigas,

todos os que nos acompanham pela TV Assembleia, ontem à noite tivemos o orgulho
e a grata satisfação de participar  de uma reunião da “tucanada”, uma reunião do
PSDB, no ninho tucano. Recebemos a visita do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Lá, numa brilhante palestra, pudemos e tivemos condições de passar pela
história, por momentos ricos do País. Enquanto Fernando Henrique era Ministro da
Fazenda  do  ex-Presidente  Itamar  Franco,  foi  dado  um  passo  extremamente
importante  para  o  equilíbrio  monetário  do  Brasil,  a  responsabilidade  fiscal  e  a
credibilidade internacional. Nessa reunião tivemos a grata satisfação de não apenas
receber  a  militância  tucana,  a  “tucanada”,  mas  também  companheiros  de  outros
partidos  políticos  que  foram  receber  a  honrosa  visita  do  ex-Presidente  Fernando
Henrique Cardoso.

Quero chamar  a  atenção de todos  os  que nos  veem:  tivemos  oportunidade de
participar  nesta  Casa  de  várias  reuniões  sobre  reforma  política,  mas,
lamentavelmente, tal reforma não aconteceu. Portanto, está aí deflagrado o processo
sucessório. Já vamos ter eleição no ano que vem, ou seja, continuamos na mesmice
de eleições a cada dois anos, continuamos nessa mesma situação que o Brasil já não
pode  suportar  porque  isso  traz  prejuízos,  principalmente  para  os  administradores
públicos municipais.

Assim,  é  muito  natural  que  agora,  nessa  condição,  tenhamos  debates  que
envolvam a situação dos Estados e do governo central, pois terminaram as eleições
municipais. E, claro, vamos ouvir partidos políticos defendendo sua base e criticando
a dos outros, apresentando suas virtudes e criticando a dos outros, o que é muito
natural na democracia. O que não podemos fazer é baixar o nível da discussão, mas
levá-la sempre para um patamar que a sociedade aceite.

Tenho orgulho de pertencer à base do Governador Anastasia. Na minha reflexão,
mediante as várias  críticas  feitas ao governo de Minas -  aliás,  quero  mandar  um
grande abraço para o Governador Anastasia, o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho
e toda a equipe de Secretários -, recomendo à sociedade que preste também atenção
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no que anda acontecendo de modo geral  no Brasil,  pois  não podemos separar o
governo central dos Estados e dos Municípios.

Vou ler, na íntegra, artigo do jornalista Alexandre Garcia que, de forma singular, mas
bem específica, retrata o que vem acontecendo. (- Lê:)

“No nosso Brasil,  lamentavelmente só se reage depois de o mal ter acontecido.
Sabemos que chove todos os anos em regiões certas, mas, como não investimos
para prevenir,  gastamos para remediar.  Sabemos onde tem seca e só se fala em
soluções quando o gado está morrendo e o sertanejo, com fome. Só falamos em
“crack” depois de ele ter chegado às escolas e ao centro das cidades; em energia,
depois do apagão; em segurança pública, depois de chegarmos ao fundo do poço,
com a  cifra  de  guerra civil  de  150 homicídios  diários.  Agora,  lamentavelmente,  o
nosso PIB dá um bruto susto no País. Muito aquém dos 4% previstos pelo governo no
início do ano e até abaixo da previsão mais pessimista do Banco Central. Somos a
lanterna do crescimento entre os Brics.

Com a luz vermelha do PIB piscando, em vez de nos perguntarmos por que a crise
mundial atinge tão menos os demais emergentes, insistimos na fórmula que não deu
certo,  principalmente  na  Espanha,  estimulando  o  consumo,  construção  civil  e
endividamento e, por meio do consumo, diminuindo drasticamente as receitas dos
Municípios.”

Será que a luz vermelha do PIB não vai  acender  outras  luzes nos cérebros do
governo central, Deputado Inácio Franco?

“Palavras  já  se  ouviram; falta  ação  -  e  muita.  Não é só  o  imposto,  o  juro  e a
burocracia que atrapalham. O País tem muito entrave nas suas artérias e veias por
onde circula o sangue da produção econômica. Há pacote dos portos, novo alento
para  ferrovias,  aeroportos  turbinados  por  eventos  esportivos  internacionais,
necessidade de rodovias. E a ação? A propósito, o que vamos mostrar a um europeu
que venha torcer por seu país e queira se deslocar neste Brasil-continente?

As necessidades estão todas identificadas no plano de logística completo da CNT.
Resta realizar  o sonho,  que não vai  atender  apenas à necessidade premente  de
eventos esportivos mundiais, mas à necessidade de ontem da mobilidade nacional. A
carência é grande e se constitui num entrave ao crescimento. O País está sufocado;
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ainda que pudesse crescer,  as veias  e artérias  estão esclerosadas.  Um crime de
omissão ante o potencial brasileiro. O plano de logística da CNT entra também nas
cidades.

O desperdício de tempo e dinheiro também é consequência da crise - já se pode
chamar isto de caos - no trânsito urbano, nos aeroportos, na insegurança em todas as
suas formas,  acidentais  e incidentais.  Neste ano de crise mundial,  a  China,  esse
emergente que já esteve bem atrás de nós, vai crescer 7,5% na previsão da OCDE; a
Índia, 4,5%, ambos com o ônus de ter mais de 1 bilhão de habitantes. A China galopa
na montaria da expansão do seu sistema de transportes, na água, na terra - sobre
asfalto e trilho - e no ar. Vamos, em passo de matungo, atrás do PIB perdido. Para
sair disso, temos de fazer hoje e amanhã o que deveríamos ter feito ontem. Ou pode
piorar.”

Portanto, por meio de várias reuniões com vários Prefeitos, não apenas mineiros,
mas também outros Prefeitos brasileiros, há de se destacar a necessidade de mostrar
que não estamos no Brasil das maravilhas. Há necessidade de refletirmos que temos,
sim, de fazer uma nova distribuição de recursos públicos,  para que os serviços a
serem  realizados  possam  ser  efetivamente  cumpridos  pelos  entes  federados,
governos estaduais e municipais.

Como disse  em  meu  pronunciamento  anterior,  não  costumo apenas  apresentar
defeitos.  Faço também elogios.  O governo central,  que aí  está,  diminuiu  muito  a
pobreza no Brasil e melhorou a distribuição de renda, como o governo de Minas, que
também fez muitas realizações e tem também os seus defeitos, e como os Prefeitos,
que foram reeleitos,  que apresentaram soluções  para as  suas  cidades,  Deputado
Doutor Wilson Batista, mas também têm seus problemas. Por que têm problemas?
Porque há necessidade de revisão da distribuição desses recursos. Lamentavelmente
o que se vê hoje é o Supremo exigindo que o Congresso, onde temos Deputados
Federais  e  Senadores,  tome  posições  a  respeito  da  distribuição  do  Fundo  de
Participação dos Estados. Foi necessária a intervenção do Supremo. Mais sério ainda
é que até agora não se tem decisão sobre isso. Então, quando falamos em defeitos
administrativos de governos, seja do governo central, seja dos governos estaduais e
municipais, vale o que estou falando aqui há mais de dois anos. O gestor público, nas
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esferas municipal, estadual ou federal, tem de ter condição financeira para trabalhar.
Isso  só  poderá  ter  efeito  positivo  se  realmente  conseguirmos  nova  distribuição  e
aquecimento desses índices, a fim de melhorar esses recursos.

Ontem foi interessante, porque o ex-Presidente Fernando Henrique teve a ética de
tecer  elogios  aos  governos  atual  e  anterior,  coisa  que  lamentavelmente  o  atual
governo não faz. Eles apagam a história, como se o Brasil tivesse existido a partir de
2003.  Ninguém  mais  fez  nada  neste  país.  Não  podemos,  em  hipótese  alguma,
renegar a história dos que acertaram e dos que erraram. Temos de motivar cada vez
mais a população a buscar entendimento para ter clareza nos posicionamentos.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, permita-me
discordar de V. Exa,  que vem a esta tribuna fazer uma explanação do evento do
PSDB,  ocorrido  ontem,  em  Belo  Horizonte,  com  a  presença  do  ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma comparação dos
governos de Fernando Henrique, do ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma.

Quando começamos a fazer esse debate, lembro-me muito bem de que, realmente,
o partido de V. Exa. ficou um pouco perdido no tempo, sem apresentar discursos e
propostas. Ele não esperava que, em apenas 10 anos de governo do PT, liderado por
Lula e Dilma, o Brasil tivesse esse desenvolvimento e esse grande salto. Quando V.
Exa. fala da herança dos outros governos ou que o governo começou do PT para cá,
quando Lula assumiu, há uma diferença. Os governos passados conseguiram, sim,
deixar  o Brasil  de pires  na mão,  com dependência internacional,  sem emprego e
perspectivas.

Em apenas 10 anos, o nosso governo acordou este país, que estava adormecido,
que não crescia, que não gerava empregos e oportunidades, porque o setor industrial
estava  quebrado  e  o  desemprego  chegava  a  quase  30%.  Hoje  temos  um  dos
melhores  índices  mundiais,  com  uma  taxa  de  desemprego  de  5,5%,  uma  das
menores do mundo. São 22 milhões de empregos gerados com carteira assinada no
governo  do  PT.  Quanto  à  pobreza  extrema  e  à  miséria  que  imperava  no  País,
conseguimos reduzi-las a zero. Hoje não há mais miseráveis no Brasil. Há pessoas
precisando de dinheiro, mas todo mundo está melhorando de vida. Queria pontuar
que essa é a diferença. Há uma mudança, e as pessoas a reconhecem, porque nos
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preocupamos em governar para o povo, para as pessoas, para os menos favorecidos
e para os que nunca tiveram oportunidades.

Ao contrário dos outros governos que estiveram no poder, inclusive o PSDB, que se
dedicava  a  administrar  o  País  olhando  para  a  Europa  e  de  costas  para  o  povo
brasileiro, o que Lula fez foi governar com o povo e para o povo. Por isso o Brasil
melhorou e vai melhorar muito mais com o governo da Presidenta Dilma.

O Deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado pelo aparte, Deputado Paulo Guedes.
Vejo o entusiasmo de V. Exa. É preciso reconhecer o que é bom do governo, mas V.
Exa. não quer ouvir o que é ruim. Vale a pena V. Exa. passar a ler mais matérias
jornalísticas.

Há pouco tempo, falava sobre a situação do PIB brasileiro. Estamos engatinhando,
estamos voltando no tempo. Há eventos seriíssimos para acontecer no Brasil, mas,
lamentavelmente,  a  ação  não  ocorre,  Deputado  Doutor  Wilson  Batista.  Deputada
Rosângela Reis, que o diga a BR-381, porque o DNIT acaba de retirar de pauta o que
foi anunciado em verso e prosa neste Plenário, cantado em poesias. Diziam que a
obra ia sair, mas, lamentavelmente, o que vemos é muito blá-blá-blá, e nada de ação.

Desta tribuna, quero voltar à noite de ontem e mandar um abraço carinhoso ao ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso,  FHC, que teve a competência de plantar
para que os outros pudessem colher. Também quero mandar um abraço caloroso ao
meu Governador Antonio Anastasia, que apresenta o Estado ao Brasil, convidado por
vários  Governadores  para  falar  sobre  nosso  modelo  administrativo.  Quero
cumprimentar também desta tribuna o Senador Aécio Neves, que está na liderança
da Oposição. É natural que o critiquem. Cada vez mais, receberemos as críticas com
disposição de defendê-lo e, sobretudo, defender o governo do PSDB.

Agradeço o tempo disponível, Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, e mando
um abraço aos conterrâneos de São João del-Rei e da região das Vertentes.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.
A Deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, iniciamos 2013

com muita perspectiva de consolidar o trabalho que vimos fazendo nesta Casa. De
antemão, quero elogiar a iniciativa do Presidente Dinis Pinheiro de fazer à população
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uma  prestação  de  contas  dos  dois  primeiros  anos  desta  legislatura.  Tive  a
oportunidade de acompanhar a prestação de contas da Zona da Mata - estou vendo
aqui o Deputado Carlos Henrique que também lá esteve -, e somos testemunhas da
importância dessa aproximação entre o Legislativo de Minas e as lideranças políticas.
Lideranças consolidadas e  instituídas pelo  voto,  como Prefeitos,  Vices-Prefeitos  e
Vereadores, mas também as lideranças do movimento social, lideranças comunitárias
localizadas em cada cidade.

Portanto, foi extremamente proveitoso dar conhecimento dos grandes debates que
esta Casa vem fazendo, enfocando temas relevantes para a cidadania de todos os
mineiros,  como  ampliação  dos  recursos  para  saúde,  por  meio  da  coleta  de
assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular, e o enfrentamento dessa chaga
que  é  o  “crack”,  que  dizima  os  nossos  jovens.  Especialmente  nós,  que  somos
mulheres, sabemos como as mães sentem esse problema no dia a dia em seu lar.
Houve também a discussão do novo pacto federativo, inclusive com a renegociação
da dívida, ou no tocante ao enfrentamento da miséria e da pobreza absoluta, cujo
seminário esta Casa teve ousadia de realizar.

Então, além de apresentar esse balanço, também ouvimos muitas sugestões das
lideranças políticas a respeito do que nós, como instituição, temos como desafio. E a
instituição é muito maior do que a atuação de cada Deputado, é sempre muito maior
do que a soma dos nossos trabalhos, e tenho certeza de que os nossos Deputados e
Deputadas trabalham muito para o desenvolvimento econômico e social de Minas.
Quero falar sobre os grandes desafios que são postos na nossa mesa de trabalhos.
Um deles é essa questão da infraestrutura. Nos eventos de que participei, foi uma
tônica a cobrança de investimento para gerar  renda e  emprego nos Municípios  e
infraestrutura para acompanhar esse desenvolvimento. E ainda a preocupação com o
empobrecimento dos Municípios. Portanto,  a situação dos investimentos na malha
rodoviária  e  a  recuperação  do  nosso  transporte  ferroviário  foram  assuntos
extremamente pertinentes nessa agenda de debates que a Assembleia Legislativa
está fazendo.

Então, gostaria de falar - sei que Deputados já falaram e vão falar - da tristeza com
a suspensão da licitação das obras da BR-381. Postei isso ontem na minha rede
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social, porque a notícia em si é uma tragédia. Ela perpetua as tragédias cotidianas,
com centenas de mortos e feridos, que acontecem na BR-381. Se não fosse só por
isso, que é o mais grave, há pelos menos oito anos assistimos a uma postergação
recorrente do início das obras nessa BR. Vimos isso no governo do então Presidente
Lula, e, quando a Presidenta Dilma assumiu, mais de uma vez manifestou que tinha
compromisso com os mineiros e com a melhoria e duplicação da BR-381. Entretanto,
na sexta-feira fomos surpreendidos com esse anúncio de que a licitação, que estava
prevista para começar em março, fora suspensa mais uma vez, sem uma perspectiva
de quanto tempo ficará assim.

Por  ela  transitamos,  até  em  razão  do  exercício  do  mandato.  Estão  aqui  as
bancadas que mais transitam pelo Vale do Rio Doce, pelo Vale do Aço e pelo Vale do
Mucuri. Temos de passar semanalmente por essa rodovia. Transitamos por ela para
visitar  os  Municípios,  as  cidades,  a  fim  de  discutir  projetos.  Sofremos  com  os
impactos dessa decisão, assim como sofrem milhares de pessoas que precisam se
deslocar a trabalho, a passeio ou para transportar carga.

Quero reafirmar, mais uma vez, a minha decepção com esse anúncio. Considero
esse  um  grave  problema  para  o  desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  para  nossa
infraestrutura urbana. Como disse, estive em vários lugares prestando contas pela
Assembleia,  sendo  a  infraestrutura  um  dos  assuntos  mais  debatidos  por  nossas
lideranças locais. Esta Casa já se empenhou muito e ainda empenha sua energia e
seu prestígio no cenário nacional para defender bandeiras importantes como a saúde,
a erradicação da miséria, a violência nas escolas e o combate ao “crack”.

O Carlos Henrique poderá auxiliar-me em minha sugestão. A Assembleia poderia
empunhar essa bandeira para que possamos, como instituição, defender o retorno
rápido da licitação da BR-381, que é a obra de infraestrutura mais importante para
Minas Gerais e para os mineiros.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)*  -  Caríssima Deputada Luzia Ferreira,
temos, nesses últimos dias, acompanhado a caravana da Assembleia na prestação
de contas de suas atividades em alguns Municípios do Estado. Já estive em Brasília.
V. Exa. nos traz uma discussão que hoje eu faria da tribuna. Iria me inscrever em
outro momento. O tema está sendo tratado brilhantemente por V. Exa.
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De fato  essa  discussão  sobre  a  BR-381  muito  nos  angustia.  Essa  notícia  nos
entristece e nos deixa decepcionados.  O meu partido, o PRB, apoia a Presidente
Dilma e seu governo, o que não nos impede de vir aqui fazer uma crítica específica a
essa novela da 381, que há muito se estende. Essa é uma via de acesso constante
em minha atividade, já que trabalho no Vale do Aço, onde estou frequentemente. Não
há  um  só dia  em que não nos  deparamos  com acidentes  na  estrada.  É  preciso
compreensão dos partidos que apoiam a Presidente Dilma - PT, PMDB, nosso PRB,
enfim, dos partidos de Minas - para que façam pressão. O momento é de apontarmos
a responsabilidade do DNIT nessa questão. Não se encontram os responsáveis, não
se pune efetivamente  a  Diretoria  desse  órgão,  que trata  desse assunto  com um
descaso, com um desprezo muito grande. Por duas vezes, foi adiada a licitação de
um  processo  que  estava  praticamente  concluso,  no  qual  agora  se  encontraram
equívocos,  erros.  Isso  nos  parece  uma ação  proposital  para  enfraquecimento  da
política e dos investimentos de Minas Gerais. A BR-381 não pode ser politizada. Essa
é  uma  questão  emergencial,  de  tratativa  com  a  vida  das  pessoas  que  por  ali
transitam.  Infelizmente,  todos  os  dias,  acompanhamos  ali  mortes,  acidentes.  A
insegurança  e  o  medo rondam todos  nós  quando  temos  de passar  pela  referida
rodovia.

A senhora nos traz uma discussão para a qual é preciso o comprometimento, o
envolvimento dos partidos para pressionar o governo federal, a fim de que realmente
olhem com compromisso para essa obra. Isso foi feito pela Presidente Dilma, mas o
DNIT realmente se apresenta como um órgão de incompetentes, de pessoas que não
sabem tratar a coisa pública e resolver um problema tão sério como o da BR-381.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado Carlos Henrique. Há a BR-381,
mas também há a BR-040.

Temos  também  o  Aeroporto  de  Confins,  cuja  licitação,  por  duas  vezes,  foi
cancelada. O aeroporto é fundamental para que possamos receber os milhares de
turistas que aqui virão na Copa do Mundo, já que Belo Horizonte vai sediar jogos
importantes.  Quero  falar  disso  aqui  também.  Agora  estamos  correndo  contra  o
relógio. Há a BR-040, o Aeroporto de Confins, o Anel Rodoviário, e o metrô de Belo
Horizonte. Esta Casa sediou, na semana passada, um encontro sobre mobilidade.
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Nós, da Região Metropolitana, sabemos que isso não será resolvido ampliando-se
ruas e avenidas ou fazendo-se pontes e viadutos. Só vamos resolver a questão da
mobilidade, para os milhares de mineiros que moram na Região Metropolitana, no dia
em que tivermos um transporte coletivo eficiente, como o metrô, integrado ao nosso
sistema de ônibus. Portanto, o metrô deverá ser capaz de dar conforto e segurança
aos milhões de belo-horizontinos e mineiros que transitam por essa região, no dia a
dia, seja para ir trabalhar, estudar, para atividades de lazer ou para fazer qualquer
deslocamento necessário.

Quero  também  dizer  que  espero  que  o  debate  eleitoral  para  Presidência  da
República e governos dos Estados que acontecerá no ano que vem - mas que já se
iniciou, já tem causado polêmica, já tem candidatos postos legitimamente por todos
os partidos - possa enfocar  os investimentos, o rumo do nosso Brasil,  o rumo do
desenvolvimento econômico, o rumo do desenvolvimento social,  o  rumo da nossa
infraestrutura e dos investimentos necessários para fazer  este Brasil  crescer e se
desenvolver.  Se não houver  crescimento  e investimento,  essa perversa  lógica  do
nosso capitalismo,  que concentra  renda por  meio de  lucros  e  juros,  o  salário  da
massa dos trabalhadores permanecerá ainda muito pequeno. Portanto, espero que
esse debate esteja no centro das discussões do futuro do nosso país. O nosso futuro
depende disso, de propostas concretas para que o nosso povo, os eleitores possam
analisar aquele candidato ou aquela candidata. Que bom se tivermos candidatas já
postas  para  disputar  o  voto  dos  eleitores.  Acredito  que  poderemos  criar  mais
condições de nos aprofundarmos no debate também sobre o futuro do Brasil.

Quero falar, como mineira, sobre a questão dos investimentos na infraestrutura do
Estado e no apoio ao desenvolvimento mais equilibrado regionalmente. As políticas
de investimento para gerar renda terão, com certeza, a nossa criteriosa observação
desse processo que se avizinha, quando discutiremos não só o governo do Estado,
mas também o governo central, o federal.

Avaliando o  governo do Estado,  devemos  observar  que candidatos já  têm uma
trajetória  importante  aqui,  de continuidade e  de  gestão pública  eficiente,  entre os
candidatos à Presidência da República, e poderiam nos dar esperança, em relação a
esses assuntos que temos trazido aqui reiteradamente: ampliar os investimentos na
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saúde,  melhorar  os  investimentos  na  geração  de  emprego,  melhorar  a  nossa
infraestrutura  urbana  e  apoiar  as  políticas  para  o  transporte  coletivo  e  para  a
habitação popular, tornando-as mais eficientes. Com certeza, esses serão grandes
temas  desse  debate  nacional,  sem  falar  da  questão  democrática.  Isso  tem  de
conduzir a todos, com o nosso olhar criterioso. E aqueles que têm compromisso, de
fato,  com  a  democratização  do  Estado,  com  a  democratização,  até  mesmo,  das
relações econômicas com o controle da sociedade, vão receber a nossa observação.

Chamamos  a  todos  para  essa  responsabilidade,  para  que,  como  agentes
instituídos, por meio do voto, possamos também contribuir para que esse debate seja
profícuo e para que possa ampliar as possibilidades do ser humano, dos brasileiros,
da vida e do crescimento sustentável,  com distribuição de renda e riqueza.  Muito
obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia nas diversas cidades de Minas
Gerais,  aproveito  este  espaço  para  fazer  um  contraponto  ao  pronunciamento  do
Deputado Rômulo Viegas, que fez a defesa da passagem de oito anos de Fernando
Henrique  Cardoso  pela  Presidência  da  República,  da  qual  não  temos  nenhuma
saudade.

Quero apimentar  essa discussão iniciada na semana passada,  quando o nosso
partido fez a comemoração dos nossos 33 anos de existência e dos 10 anos do PT na
Presidência  da  República.  Coincidentemente,  no  mesmo  dia,  o  Senador  e  ex-
Governador de Minas, eleito Senador por Minas, mas que gosta mais de defender as
causas do Rio, que há meses não visita o Estado - diga-se de passagem - veio aqui
fazer o pré-lançamento da sua candidatura à Presidência da República e trouxe a
tiracolo  o ex-Presidente  Fernando Henrique Cardoso.  Esse ex-Presidente,  quando
estava na Presidência da República, tratou este Estado a pão e água.  Ele teve a
coragem de trair quem o pôs na Presidência da República: o ex-Presidente Itamar
Franco, que, quando Presidente, colocou-o como Ministro da Fazenda e depois como
o seu candidato. Itamar, na época em que voltou ao governo de Minas, em troca,
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recebeu  a  perseguição  implacável  de  Fernando  Henrique  contra  este  Estado.  A
intolerância era tão grande que ele ousou até sequestrar os recursos do Fundo de
Participação do Estado e fez isso por diversas vezes, Deputado Rogério Correia.

Ontem, vimos Aécio trazer a Minas, a tiracolo, Fernando Henrique para ministrar
uma palestra  aos  Prefeitos  e  às  lideranças  do  seu  partido,  a  fim  de  lançar  sua
candidatura à Presidência da República. Deputado Pompílio Canavez, o Aécio Neves
começou muito mal. Primeiro, porque Minas já deu o recado e respondeu, nas últimas
eleições, ao tratamento dado por Fernando Henrique a este Estado. Considero que o
nosso Senador  do  Rio,  Aécio,  ao  escolher  logo Fernando Henrique para  lançá-lo
como candidato à Presidência da República, começou muito mal.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, ouvi V. Exa.
falar  sobre  a  visita  do  ex-Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  e  realmente
concordo com isso, os mineiros têm memória, lembram-se bem do que foi o governo
FHC para o Brasil, especialmente para Minas Gerais. Se para o Brasil  foi terrível,
para  Minas foi  uma tragédia.  A falta  de  respeito  ao  então Governador  da  época,
Itamar Franco, foi terrível. Lembro-me de que tivemos de montar acampamento em
Furnas.  Eu  mesmo  fiquei  na  barragem  juntamente  com  a  Polícia  Militar.  O
Governador  resistia  à  privatização de Furnas.  Se não fossem sua bravura  e  seu
compromisso, não teríamos mais Furnas, pois teria sido vendida. A memória do povo
mineiro em relação ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso não é uma boa
coisa. E achei de mau gosto a imagem que ele usou em relação à Presidenta Dilma,
algo  como cuspir  no  prato  em  que  comeu.  Vinda  de  um  intelectual  como o  ex-
Presidente,  príncipe dos sociólogos, essa é uma imagem chula, que não leva em
consideração a história da Presidenta Dilma, mulher sensível,  humanista,  que tem
surpreendido até quem não votou nela e reconhece que hoje o Brasil é outro, que é
respeitado no mundo inteiro. Em todos os lugares em que a Presidenta Dilma e o
Presidente Lula comparecem, o Brasil  é citado como referência na superação das
dificuldades, capaz de retirar da miséria milhões e milhões de brasileiros, de colocar o
País no caminho da solidariedade.

Portanto, Deputado Paulo Guedes, concordo com V. Exa. quando faz essa análise.
De fato, começou mal o Senador Aécio Neves ao trazer um padrinho de que Minas
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Gerais não quer nem ouvir falar.
O Deputado Paulo Guedes* - A frase de efeito que ele usou, Deputado Pompílio, foi

de  muito mau gosto.  Até porque,  quando deixou o País, há  10 anos, milhões de
brasileiros não tinham nada para comer, passavam fome, pois a miséria imperava na
era FHC.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes,
nosso  Líder  de  bancada.  Concordo  com  a  análise  de  V.  Exa.  e  a  do  Deputado
Pompílio.  Essas coincidências curiosas que a vida nos prega acabam servindo de
casca de banana para aqueles que têm memória curta. Há mais de 10 anos, há
exatamente 11 anos, findava o governo Fernando Henrique. Curiosamente, o PIB do
último ano desse governo foi exatamente o mesmo do ano passado. Percebemos que
é com muita eloquência que os Deputados de oposição ao governo federal falam aqui
sobre  crescimento,  mas  esquecem-se  de  olhar  para  a  história  do  governo  que
defenderam. Vejam bem: no ano de 2001, o PIB foi de 1,3%; em 1998, quando o
governo era de Fernando Henrique Cardoso e da “tucanada” e o mundo passava por
uma crise menor do que a que enfrentamos agora, foi zero; e em 1999, foi de 0,3%.
Graças a Deus superamos esse espólio, essa fase, mas parece que a memória de
alguns colegas Deputados não alcança esse período em que realmente a população
brasileira não conhecia mobilidade social, não sabia o que era sair da pobreza e da
miséria,  porque não houve mobilidade social  nesse momento.  Perguntem quantos
brasileiros saíram da pobreza durante os oito anos em que o PSDB esteve à frente do
governo.

Portanto  parabenizo  V.  Exa.,  e  concluo  com  os  dados  publicados  pelo  “Valor
Econômico”.  Esse jornal não é exatamente uma cartilha de esquerda, mas trouxe
uma  comparação  entre  os  governos.  Na  verdade,  não  temos  medo  dessa
comparação, afinal os dados são muito expressivos. Por exemplo: o PIB médio do
governo FHC foi de 2,29%, e, durante o governo Lula, de 4,6%. O analfabetismo no
governo FHC era uma média de 13,6%; no governo Lula, 10%; e, no governo Dilma,
a tendência é chegar a 0%. Isso mostra a evolução da população. Então, os dados
são fartos sobre pobreza e ensino superior, que no governo FHC não passavam de
2,4% e hoje chegam a 5,3%. Esses dados estão no jornal “Valor Econômico”.
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Agradeço a V. Exa. por permitir este aparte.
O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Paulo Lamac.
É importante lembrar que estamos preparados para esse debate. Gostaríamos que

a bancada governista desta Casa viesse debater isso conosco, inclusive a passagem
do  PSDB pelo  governo  de  Minas,  que  não  é  muito  diferente,  Deputado  Rogério
Correia, do que aconteceu na época em que eles passaram pelo governo federal. O
PSDB se especializou em quebrar. Quebrou o País e lhe deixou uma herança maldita
que, graças a Deus!, o Presidente Lula teve a sabedoria de passar a limpo; porém
não sei se Minas Gerais vai aguentar mais, Deputado Rogério Correia, pois, quando
Aécio  Neves  assumiu  o  governo  de  Minas  Gerais,  a  dívida  era  pouco  mais  de
R$30.000.000.000,00. O choque de gestão - na verdade, “choque de indigestão” para
todos  nós  -  conseguiu  transformar  essa  dívida  mineira  e  elevá-la  para  mais  de
R$80.000.000.000,00, que são impagáveis. Fiquei surpreso com o levantamento do
Sindifisco.  Se  vender  tudo  que  Minas  tem,  o  Estado  ainda  fica  devendo
R$44.000.000.000,00. Essa é a herança maldita do PSDB à frente do governo de
Minas.  Esse é o choque de gestão,  que não respeita salário  de professores,  que
deixou o Estado nessa situação, com hospitais do jeito que estão, com a falta de
investimento  e  com  a  insegurança  tomando  conta.  Falta  tudo,  mas  o  Aécio  se
preocupou apenas em construir sua “Brasilinha”, a governar para poucos e ir à tribuna
do Senado defender meia dúzia de investidores da Cemig, contra a medida provisória
da Presidente Dilma que reduziu a conta de energia em 20% para os consumidores e
em 32% para as indústrias. Até nisso ele teve a infelicidade de se posicionar sempre
ao lado dos mais ricos.

Por falar nos mais ricos, Deputado Rogério Correia, também no pronunciamento da
semana passada de Aécio Neves no Senado, ele falou de tudo, menos de povo, de
gente, de Brasil e das coisas que conseguimos trazer nestes 10 anos de um governo
que olhou para o País, que deu oportunidade a todos, que gerou mais de 22 milhões
de  empregos  com  carteira  assinada,  que  preparou  este  país  para  o  futuro,  que
melhorou a  educação  e  criou  programas  importantes,  como o  Luz para Todos,  o
ProUni e o Pronaf, que é uma revolução do campo. Esse é o governo do qual temos o
orgulho de participar.
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O PT realmente tem de comemorar, Deputado Paulo Lamac. Temos de comemorar
os nossos 33 anos de existência e os 10 anos de governo que mudou a cara deste
país. Na época do PSDB, o País vivia, todos os anos, recorrendo ao FMI de pires na
mão.  Um  país  que  vivia  numa  recessão  profunda,  mas  que  hoje  é  respeitado
mundialmente por termos reservas cambiais. Estamos preparados para o futuro, sim.
O  Brasil,  há  10  anos  consecutivos,  está  batendo  recordes  e  mais  recordes  de
geração de emprego e renda, de diminuição da pobreza e de melhoria da qualidade
de vida das pessoas. É por isso que temos muito que comemorar.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Paulo  Guedes,  quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento e também enriquecer o debate dizendo que os
dados  para  este  ano são alvissareiros  para  o  Brasil.  São boas  notícias.  As aves
agourentas  perderão;  aqueles  que  são  do  contra  não  conseguirão  derrubar  o
crescimento que se avizinha no País. Os dados mostram uma queda da inflação em
janeiro  e  em  especial  em  fevereiro,  mês  em  que  também  ocorreu  uma  queda
vertiginosa do processo inflacionário. O Ministro Mantega havia adiantado que isso
ocorreria por causa das medidas.

Além da queda da inflação, Deputados Paulo Guedes e Hely Tarqüínio, há notícias
alvissareiras para o crescimento econômico do País e a diminuição do desemprego.
Já comemorávamos pelos dados: a taxa de desemprego no País ficou em 5,4% em
janeiro, o menor índice registrado para o mês desde o início da série histórica em
março de 2012. O número de empregos foi ampliado no Brasil. Os dados são bons,
repito, para o processo inflacionário, que já mostra diminuição, e para o crescimento
do País.

São  dados,  portanto,  que  nos  fazem  lembrar  que  foi  correto  -  e  aqui  termino,
Deputado Paulo Guedes, com o que V. Exa. começou - quando nós, nas ruas, por
diversas vezes gritamos: “Fora já daqui FHC e FMI!”.

O Deputado Paulo Guedes* - É verdade. Para encerrar, Deputado Rogério Correia,
quero aqui fazer um alerta ao governo do Estado: o Norte de Minas está passando
pela seca mais terrível dos últimos 40 anos. Precisamos de uma ação do governo. No
ano passado fiz uma denúncia aqui e pedi  ao governo a isenção da cobrança do
ICMS sobre a venda do gado. O governo ignorou, e o Norte de Minas perdeu grande
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parte de seu rebanho. Se isso não for feito agora, enquanto há preço, enquanto o
gado  tem  peso  para  ser  vendido,  teremos  um  colapso,  haverá  a  perda  total  do
rebanho do Norte de Minas este ano.

Então, deixo aqui um pedido e um alerta à equipe econômica do governo do Estado
para  que  não cochilem mais  uma vez.  Cochilaram  no  ano  passado,  e  perdemos
quase 1 milhão de cabeças. Neste ano, a seca voltou de forma mais drástica.

Quero aqui fazer esse pedido ao Governador e à sua equipe econômica para que
se estude imediatamente essa questão, a fim de baixar uma medida para salvar a
economia do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que está sofrendo a maior
seca da sua história. Estamos avisando agora, no mês de fevereiro, para haver tempo
de a equipe agir. Se deixarem para fazer isso em setembro, outubro, a vaca já terá
ido para o brejo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente Deputado Hely Tarqüínio, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, ontem o PSDB e uma grande aliança que governa
Minas Gerais e que governou o Brasil também tiveram oportunidade de receber em
Belo Horizonte o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.  Foi,  sem dúvida, um
momento especial de rever esse líder e de relembrar a obra desse grande estadista,
relembrar como ele foi importante para o nosso país e para Minas Gerais, a começar
pelos  investimentos no  Estado.  Imaginem que no governo de Fernando Henrique
Cardoso  foram  construídas  duas  hidrelétricas  em  Minas  Gerais:  Igarapava  e  a
hidrelétrica  de  Miranda.  Não  tivemos  mais  nenhum  investimento  como  esse  no
Estado depois de Fernando Henrique Cardoso. Tivemos 600km da BR-381, de Belo
Horizonte  a  São  Paulo;  e  a  duplicação  da  BR-050,  da  divisa  de  São  Paulo  até
Uberaba. Depois de Fernando Henrique Cardoso, não tivemos absolutamente nada.

É  bom  lembrar  também  as  últimas  oito  estações  do  metrô  de  Belo  Horizonte,
inauguradas  por  Fernando  Henrique  Cardoso.  Depois  dele,  desculpe-me  a
redundância, Deputado Doutor Wilson Batista, nem um metro de linha do metrô foi
construído por este governo que está aí há 10 anos. Minas Gerais e Belo Horizonte
estão esquecidos, lamentavelmente.
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Foi importante, também, ouvir  de Fernando Henrique Cardoso considerações de
quando assumiu o governo.  Primeiramente  ele foi  Ministro da  Fazenda de Itamar
Franco, que assumiu o governo de Collor, hoje aliado do Partido dos Trabalhadores.
Fernando Collor de Melo é, hoje, no Senado, um grande líder do PT, assim como
José  Sarney.  Este  último  deixou  o  governo  com  uma inflação  de  80%  ao  mês.
Quando falo isso para os meus filhos, eles ficam assustados, pois não sabem nem o
que é inflação. Não sabem, Líder Bonifácio Mourão, o que vivia o Brasil. No segundo
dia do mês, Deputado Leonídio Bouças, o trabalhador não sabia o que fazer, pois já
havia perdido quase todo o seu salário. Então, foi isso que o PSDB assumiu de José
Sarney e Collor, hoje aliados do PT. A herança que o PSDB e Fernando Henrique
Cardoso assumiram no Brasil foi uma inflação galopante e terrível.

O que fez Fernando Henrique Cardoso, juntamente com vários outros pensadores
do País, pensando no trabalhador, no Brasil? Criaram o Plano Real, a estabilização
da moeda brasileira, determinando o fim da inflação no Brasil, com um novo modelo.
Isso mudou a história do Brasil.

O que é mais importante para o Brasil? Essas bolsas que estão aí, como o Bolsa
Família,  as  bolsas  do  tempo  do  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  Bolsa  Escola,  a
Comunidade  Solidária,  da  nossa  querida  Ruth  Cardoso,  ou  o  Plano  Real,  que
estabilizou a economia, deu ganho para o salário do trabalhador e da trabalhadora? O
Plano Real, a moeda forte brasileira não pertence ao PSDB, mas sim ao trabalhador
e à trabalhadora brasileira.

Hoje, Deputado Leonídio Bouças, no segundo dia do mês, o trabalhador brasileiro
sabe o quanto vai ganhar de salário. V. Exa., que emprega tanta gente, sabe disso.
Como era antes, como um empresário no Brasil  fazia um planejamento? Como o
trabalhador, que vivia da cesta básica, planejava? A cesta básica, no dia 1º do mês,
tinha um preço; no dia 5, outro. Era algo maluco o que vivia este país. No entanto
Fernando  Henrique  Cardoso  é  tratado  dessa  maneira,  desrespeitado  aqui,  como
vimos. Ele é um pensador moderno, que mudou este país e Minas Gerais.

Outro dia, viajando, um motorista falava mal de Fernando Henrique Cardoso. Ele
não  parava  de  dirigir  e  falar  ao  celular,  acertando  sua  próxima  corrida.  Eu  lhe
perguntei  quanto  custava,  há  algum  tempo,  o  telefone.  Ele  me  perguntou:  que
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telefone? Isso porque não havia, na época, telefone celular, apenas o fixo. Na época,
este custava R$7.500,00. O Brasil do telefone de R$7.500,00 é o que o PT quer! Hoje
qualquer gari, qualquer trabalhador ou trabalhadora da minha Vila Oeste, onde nasci,
tem um telefone celular, pelo qual falo com os meus amigos de infância. Quando eu
era criança, na Vila Oeste, ninguém sabia o que era um telefone fixo. O PSDB mudou
essa realidade.

O que faz o PT agora? Diz que não se pode privatizar, mas a Petrobras foi dada ao
Partido  dos  Trabalhadores.  Líder  Bonifácio  Mourão,  falaram  muito  desse  pré-sal,
fizeram com que os aposentados, os trabalhadores resgatassem o Fundo de Garantia
para comprar ações da Petrobras. Há pessoas se suicidando. Perderam tudo, porque
a Petrobras perdeu metade do seu valor.

Contaram essa mentira para o trabalhador brasileiro! Falaram que iria haver o pré-
sal,  mas  hoje  o  Brasil  é  comprador  de  álcool.  Imaginem!  Nossa  cana-de-açúcar,
nosso álcool estava em grande expansão, e hoje o Brasil compra álcool dos Estados
Unidos.  Também  não  somos  mais  o  grande  exportador  de  soja;  são os  Estados
Unidos. E vêm falar do PSDB e de Fernando Henrique Cardoso?

A primeira ação do PT, quando o Presidente Lula foi eleito, foi fazer com que um
Deputado Federal do PSDB Henrique Meirelles assumisse o Banco Central. Vamos
falar a verdade!

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - A meu ver, Deputado João Leite, V.
Exa. está ocupando a tribuna para restabelecer a verdade. Fiquei em pé por algum
tempo na expectativa de apartear o Deputado Paulo Guedes, mas talvez ele não
tenha atentado para isso, e acabei não conseguindo o aparte, o que faço agora no
pronunciamento de V. Exa.

Fico impressionado com o fato de a presença do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso incomodar tanto os Deputados Estaduais aqui presentes. Por que o nome de
Aécio Neves, um dos maiores Governadores da história de Minas Gerais, incomoda
tanto a bancada estadual do PT? Será pela possibilidade de Minas Gerais voltar à
Presidência  da  República  com  Aécio  Neves?  Hoje  temos  na  Presidência  uma
senhora,  Dilma  Rousseff,  cuja  certidão  de  nascimento  é  de  Minas  Gerais.  Ela  é
mineira de direito, mas não de fato. Se fosse, teríamos inúmeras obras dela em Minas
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Gerais.
O  Deputado  Paulo  Guedes,  que  não  quis  me  permitir  um  aparte  e  agora  faz

solicitação para apartear V. Exa., falou sobre Fernando Henrique e o condenou, mas,
como V. Exa. já lembrou dessa tribuna em outra oportunidade, foi Fernando Henrique
quem duplicou a BR-381 de Belo Horizonte a São Paulo. Agora pergunto a V. Exa.,
Deputado João Leite: qual é a obra do PT em Minas Gerais que tem essa dimensão?
Eles tiveram oportunidade, mas por que não duplicaram ou ao menos iniciaram a
duplicação  da  BR-381  de  Belo  Horizonte  a  Governador  Valadares?  Já  estamos
exaustos!  O povo não aguenta mais  ver  tanto  adiamento,  tanta  protelação dessa
rodovia, que tomou o nome de Rodovia da Morte! Por que argumentar, como fez o
Deputado  Paulo  Guedes,  que  Aécio  vem  poucas  vezes  a  Minas  Gerais?  Ora,
Deputado Paulo Guedes, as obras estão falando em nome de Aécio Neves, dia e
noite, em todas as partes do Estado. Sua presença é sobretudo em obras em todos
os cantos e áreas de Minas Gerais, até mesmo na área tão bem representada pelo
Deputado Paulo Guedes, que sabe disso.

Assim, aproveito o aparte para, partilhando com V. Exa., restabelecer a verdade
nesta Casa.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - A contribuição do governo federal a Minas
Gerais é realmente das mais valorosas. Como bom mineiro, não posso esquecer a
contribuição dada pelo governo atual e pelo que passou. Por exemplo, Minas Gerais
até hoje agradece ao Presidente Lula a retirada dos investimentos da Fiat de Betim,
que foram levados para Pernambuco ao apagar das luzes. Aquele investimento, que
iria gerar mais empregos, foi transferido para Pernambuco. Da mesma forma, até hoje
os mineiros  não se esqueceram do Sérgio Gabrielli,  que retirou de  Minas Gerais
investimentos que estavam prontos. O polo que a Petrobras ia fazer aqui, mas que
ele levou para a Bahia.

Não é por acaso que ele é hoje o secretário do Governador de lá, do PT, e está
construindo  uma  ponte  que  vai  ligar  Salvador  a  Itaparica,  a  qual  só  perde,  em
tamanho,  para  a  ponte  Rio-Niterói.  Ele  está  lá,  tirou  daqui  o  polo  acrílico.  Então
devemos muito ao governo federal e não podemos nos esquecer disso. Foram dois
golpes profundos na alma do povo brasileiro, do povo mineiro. E agora quer destruir a



694
____________________________________________________________________________

imagem  de um cidadão,  de  um  ser  humano,  de  um  político  da  estirpe  de  Aécio
Neves?  Aonde  queremos  chegar  se  não  permitirmos  que  os  grandes  homens
demonstrem para o povo seu real valor e que não consigam os maus criar obstáculos
e mentiras para destruir aquilo que os bons homens têm?

A verdade, como disse o Deputado Bonifácio Mourão, tem de ser mantida. Temos
de buscar a verdade, porque não se ganha mais eleição com mentiras, não se ganha
mais eleição tentando desconstruir a imagem de um ser humano, de um político de
valor. Isso não pode ser feito. O golpe tem de acabar! E ele vai acabar, porque nosso
Estado quer um Presidente mineiro que tenha compromisso com Minas Gerais.

Deputado  João  Leite,  nesta  semana  os  principais  veículos  de  comunicação  de
Minas Gerais estamparam: “cancelada a licitação da BR-381”. E hoje estão pedindo
também o cancelamento da licitação, programada para agosto, do trem-bala - e deve
ser  uma bala muito doce,  assim como a transposição do São Francisco,  em que
foram  pagas  duas  etapas,  mas  nunca  se  chega  nem  na  metade  do  valor
originariamente proposto.

Portanto, muita coisa precisa ser modificada. Mas, se não mudarmos a condução
dos rumos de Brasília, por meio de um Presidente comprometido com o Brasil, que
seja, de fato e de verdade, mineiro, não acredito nessa mudança.

Então  V.  Exa.  é  respeitado  nesta  Casa,  e  goza,  em  Minas  Gerais,  dessa
respeitabilidade pelo que é, foi e continua sendo. Parabéns, Deputado, por nos trazer
o assunto momentoso e dar à verdade o tom que ela realmente merece. Obrigado,
Deputado João Leite, pelo aparte.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir.
Meu  tempo  está  vencido.  Deputado  Hely  Tarqüínio,  o  Deputado  Paulo  Guedes

solicita aparte. O próximo inscrito para se manifestar é o Deputado Bonifácio Mourão,
então quem sabe ele concederá aparte ao Deputado Paulo Guedes, que não atendeu
à solicitação de aparte do Deputado Bonifácio Mourão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

antes de dar início ao meu pronunciamento, em atenção ao Deputado Paulo Guedes,
que está aguardando um aparte, concedo a ele a palavra.
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O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bonifácio
Mourão. Quero dizer aqui, aliás, restabelecer a verdade, pois não lhe neguei o aparte.
Ocorreu que V. Exa. saiu do microfone, momento em que o Deputado Rogério Correia
ocupou o lugar. Então pensei que V. Exa. não se interessaria mais pelo aparte. Srs.
Deputados, nunca fugi do debate. Todas as vezes em que ocupo esta tribuna, sempre
concedo aparte a todos os Deputados que o solicitam, pois acredito que uma das
coisas  que  não  podemos  perder  nesta  Casa é  essa  democracia,  o  confronto  de
ideias.

Quero ainda restabelecer uma verdade que aqui tentaram, de todas as formas, num
discurso enfeitado, bonito, do Deputado João Leite, dizer no sentido de que o Plano
Real foi obra de Fernando Henrique Cardoso. Ora, Deputado João Leite, todo o povo
brasileiro sabe do ocorrido, então negar a Minas e ao mineiro que quem estava na
Presidência da República era Itamar Franco nós não admitimos. O Plano Real foi no
governo de Itamar Franco, mineiro que depois foi traído por Fernando Henrique. Diga-
se de passagem, Itamar Franco foi o Presidente que criou o Plano Real.  FHC se
aproveitou do Plano Real para se eleger e depois trair Minas, perseguir o Estado, trair
Itamar, confiscar as receitas do Estado.

Tudo isso aconteceu na época em que ele estava na Presidência da República. Isso
não é boato,  é fato, vocês sabem disso.  O Itamar se sentiu traído,  e com razão,
porque colocou o Fernando Henrique lá, e na hora de receber o apoio para Minas
Gerais, quando era Governador, foi tratado como adversário, como inimigo. Tratou o
Estado de Minas Gerais dessa forma, e isso não podemos admitir e tem que ficar
registrado. Então é importante que se restabeleça a verdade, senão o cidadão que
liga a televisão, a juventude que não acompanhou esse processo em 1992, 1994,
achará que foi o traidor de Minas, Fernando Henrique Cardoso, que criou o Plano
Real. O Plano Real foi criado pelo Presidente mineiro Itamar Franco, e está sendo
muito  bem  tratado  agora,  com  a  política  econômica  do  governo  Lula,  da  nossa
mineira, Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais,
e está fazendo um governo diferenciado, aprovado por mais de 90% da população
brasileira.

Muito  obrigado,  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Entendo  e  agradeço  a  sua  boa
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vontade de me ceder este espaço para restabelecer, sim, a verdade.
O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Dando  continuidade  às  palavras  do  eminente

Deputado João Leite, na verdade o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso era
Ministro da Fazenda de Itamar Franco, que foi um dos mentores do Plano Real. É
muito fácil lembrar. O Lula não intitulou a Dilma mãe do PAC? Então, o Itamar intitulou
o Fernando Henrique, com muita justiça, como pai do Plano Real. Isso é uma justiça
absoluta. O Lula inclusive conseguiu levar a Dilma à Presidência da República com a
versão de que ela era mãe do PAC. Lamentavelmente o PAC tem sido um fracasso,
porque não se gasta sequer 20% de todo o dinheiro que se anunciou.

Mas é preciso lembrar, e ninguém pode negar aqui, que o Fernando Henrique é
responsável  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  que  realmente  organizou  as
questões financeiras de Municípios e Estados no País; e foi o responsável pelo Bolsa
Educação, que hoje é explorado como Bolsa Família, e demagogicamente explorado;
mas quem criou foi o Fernando Henrique Cardoso.

O que o Fernando Henrique falou ontem, e estávamos presentes para assistir, é a
maior verdade.  Se o PT, ao assumir todos os programas do Fernando Henrique -
assumir, encampar e seguir -, tivesse pelo menos dito que concordava com aqueles
projetos  e  que  ia  dar  seguimento,  tudo  bem,  mas  dizer  que  não  tem  herança
nenhuma de Fernando Henrique Cardoso, que tudo é iniciativa do PT, que não deve
nada ao trabalho do PSDB na Presidência do Fernando Henrique Cardoso, isso não é
verdade, é negar as evidências, que o povo brasileiro conhece e que a imprensa tem
divulgado bastante.

Exa. mostrou quem foi o Presidente do Banco Central, e é exatamente o que era no
tempo do Fernando Henrique Cardoso. Temos que reconhecer o trabalho realizado
pelos  Presidentes  que  ocuparam  o  Palácio  em  Brasília,  e  isso  não  está  sendo
reconhecido pela atual Presidente da República. A questão da Petrobras, que V. Exa.
citou,  é  das  mais  lamentáveis  no  Brasil,  porque  a  Petrobras  hoje  está  devendo
R$133.000.000.000,00. Isso é completamente inconcebível.  Com uma arrecadação
como a da Petrobras, o Brasil poderia ter autonomia absoluta e completa em matéria
de combustível, mas não tem. E fica importando, comprando.

Falou-se aqui, por exemplo, Deputados João Leite e Doutor Wilson Batista, sobre a
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questão da dívida pública, e ouvimos inclusive a expressão “tucanada”. Não usamos
expressões semelhantes para os outros partidos, mas ela foi utilizada aqui. E falou-se
sobre a dívida pública, dizendo que é herança de Fernando Henrique. Isso, a meu
ver, é ignorar a realidade ou conhecer a realidade e explorá-la com maldade.

Aliás,  com  maldade  e  inverdade,  porque  dívida  pública  existe  -  e  aqui  está  o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da Comissão - desde a década de 1960.
Quando chegou a década de 1990, a inflação estava a passos galopantes, mas veio
o  Plano  Real,  que  a  jogou  lá  embaixo.  Então,  em  razão  disso,  os  Estados  e
Municípios ficaram com uma dívida impagável. Por quê? Porque os juros se tornaram
insuportáveis. O governo era obrigado a elevar os juros cada vez mais para conter a
inflação  -  aliás,  todos  os  Estados  sabem  disso.  Então  os  Estados  precisavam
negociar suas dívidas com o governo federal.  Isso foi feito no final da década de
1990, com aquela negociação. Na época, o IGP-DI foi posto como fator de correção.
Como se sabe, o melhor negócio hoje seria o IPCA. No entanto, na época não era
bem isso.

Deputado Rômulo Viegas, naquela época os juros praticados eram de 18%, mas
hoje estão em torno de 2% a 3%. Então é mais do que justo que se faça a redução.
Não estamos pondo culpa no governo do PT ou em qualquer outro governo. Porém,
não podemos aceitar que se diga aqui que o responsável é tão somente o governo do
PSDB.  Não!  Naquela  época,  como o  próprio  governo da Dilma já  reconheceu,  a
negociação era absolutamente necessária. Na verdade, foi feita nos termos legais,
atendendo  a  uma  necessidade.  Se  não  acontecesse  isso,  mais  de  20  Estados
brasileiros  ficariam,  sem  dúvida,  numa  situação  financeira  completamente
insustentável. Então aquela era uma medida absolutamente necessária.

Hoje estamos batalhando intensamente, sob a liderança do nosso Presidente Dinis
Pinheiro,  com a  nossa Comissão Especial  da  Dívida  Pública  e  a  participação de
alguns Deputados desta Casa, para levarmos a Brasília uma proposta mais humana,
decente e justa - aliás, temos levado essa proposta a vários Estados brasileiros -, a
fim de que Estados e Municípios tenham condições de pelo menos administrar suas
dívidas, com redução do comprometimento da dívida de 13% para aproximadamente
9%. Enfim,  estamos batalhando para baixar  os  juros  que se aproximam de 11%,
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somando com as correções, para cerca de 3% ou 4%. Isso seria o mais adequado.
Além disso, trocar o índice de correção para o IPCA. Esse é um trabalho que tem
realizado a nossa Comissão, presidida pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão e da
qual tenho a honra de ser o relator.

Então não é preciso vir aqui dizer que quebraram Minas e que nosso Estado não
tem condições. Pelo contrário, Minas está realizando inúmeras obras. Este Estado
realizou  muitas  no  governo  Aécio  Neves,  assim  como  está  fazendo  no  governo
Anastasia.  Aqui  temos  um  caderno  de  prestação  de  contas  feito  pelo  governo
Anastasia na última semana. Ocuparemos esta tribuna para repercutirmos o que foi
feito até agora no seu governo.

Portanto, Minas está trabalhando e se tornando, cada vez mais, o melhor Estado
para se viver, principalmente a partir  de 2003, quando teve início o governo Aécio
Neves  e  Anastasia,  que  agora  tem  continuidade  com  Anastasia  e  Alberto  Pinto
Coelho.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à
2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima
reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos da Resolução nº 5.207, de 10/12/2002, que estabelece

procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras
providências,  e em cumprimento ao disposto no seu art.  6º,  que cria  a Ouvidoria
Parlamentar, designa o Deputado Inácio Franco para exercer as funções de Ouvidor-
Geral.

Hely Tarqüínio, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Mesa da Assembleia, 26 de fevereiro de 2013.
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Designação de Comissões
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das Comissões Especiais para

Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei nºs 21.425, 21.512 e  21.549,
cujo teor foi publicado na edição anterior.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

367/2013, do Governador do Estado, solicitando, conforme o disposto no art. 69 da
Constituição Estadual, que seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto
de Lei nº 3.745/2013, de sua autoria, que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, o referido projeto passa a tramitar
em regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.264 a 4.271/2013,
da  Comissão  de  Segurança  Pública.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do
Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelos Deputados Tiago Ulisses, Jayro Lessa, Gustavo Perrella, Tenente
Lúcio,  Lafayette  de  Andrada  e  Carlos  Pimenta,  cujo  teor  foi  publicado  na  edição
anterior.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Neider Moreira em que solicita a

retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.881/2012.  A Presidência  defere  o
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem, apesar de

haver  poucos parlamentares no recinto.  Mesmo havendo um número pequeno de
Deputados, não poderia deixar de fazer algumas observações positivas para o povo
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de Minas Gerais, até porque há uma preocupação, em todo o mundo, relativamente a
uma crise avassaladora, que permanece. A crise na Europa tem deixado o nível de
desemprego em torno de 30% na Espanha. Entre os mais jovens, Sr.  Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio,  ela  já  ultrapassa 56%. O desemprego é também figura
presente nos Estados Unidos, nos países europeus e árabes. Felizmente, na América
Latina, particularmente no Brasil, estamos livres do flagelo que é o desemprego. Na
minha opinião, Deputado Doutor Wilson Batista, não existe para um pai de família
nada pior  do que o desemprego. Se o pai ou a mãe não têm emprego, a família
acaba. Muitas vezes o pai cai no alcoolismo. Vimos isso no Brasil há pouco tempo. O
nível de desemprego no País era muito alto. Justiça seja feita, com o ex-Presidente
Lula e agora com a Presidenta Dilma, os índices só melhoram. Tive a satisfação de
mostrar um índice espetacular. O nível de desemprego ficou em 5,4% em janeiro, o
menor desde 2012, quando começou a ser medido. Isso é um avanço extraordinário.
Quando  vemos  que,  com  toda  crise  internacional,  não  temos  no  Brasil  um
desemprego maciço, temos quase o pleno emprego, isso significa um avanço que
merecemos  comemorar.  Quero  dar  outro  dado  satisfatório  para  o  nosso  povo  e
comunicar essa alegria e otimismo que temos com o País. Tivemos um crescimento
em  torno  de  5,6%  nas  vendas  no  País.  O  País  está  recuperando  o  índice  de
crescimento, o que nos deixará neste ano com um PIB, para os pessimistas, em torno
de  3%,  e  alguns  falam  em  4%,  podendo ser  ainda ampliado  numa retomada de
crescimento que também nos é muito favorável. E o outro dado satisfatório foi da
inflação, que neste mês mostrou-se despencando, e hoje todos os jornais ressaltaram
esses dados positivos do Brasil. Essa satisfação que sinto em comemorar isso é a
satisfação e o otimismo que o povo brasileiro precisa ter. O Brasil não vai dar errado.
Pelo contrário, ele vai continuar nesse caminho e nessa certeza. Portanto, vai ser
importante travar o debate no nível das ideias de projeto desde já, não para pensar
nas eleições de 2014, mas principalmente para pensar nos rumos do País agora e,
evidentemente, criar as condições para um bom debate político em 2014 sobre os
rumos do País. Nesse sentido, quero cumprimentar o PSDB por trazer esse debate
sobre os rumos do País, que deve ser feito, a fim de contribuir com o debate nacional.
O PT também prepara um grande debate para este ano. Vamos ter eleições diretas
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do PT, faremos um amplo projeto de debate partidário-político-ideológico sobre os
rumos do País. São rumos distintos, que em 40 segundos não ouso expor, mas são
rumos diferenciados. Quando o Senador Aécio Neves traz para si a responsabilidade
de  ser  o  candidato  da  Oposição,  colocando  o  ex-Presidente  Fernando  Henrique
Cardoso como o seu principal aliado, isso nos garante que teremos um debate de
projeto,  daquilo  que  foi  o  Brasil  e  daquilo  que  é  o  Brasil.  A  população  terá  a
oportunidade de escolher entre os dois em um debate de alto nível. Eu, certamente,
tentarei relembrar aos eleitores do Brasil inteiro e de Minas Gerais que os tempos de
FHC eram aqueles em que gritávamos: “Fora já!  Fora já daqui FHC e FMI!”. Mas,
certamente,  o  PSDB terá  os  argumentos  para  colocar  contrariamente  um  grande
debate político, o que nos engrandece. Iria solicitar o encerramento da reunião por
ausência de quórum, mas o Deputado Duarte Bechir também quer se manifestar, e
um debate democrático precisa ser feito na Casa. Quero apenas ressaltar isso, trazer
o debate em termos de projeto é importante, e esta Casa terá oportunidade de travá-
lo e fazer grandes debates. Deputado Duarte Bechir, o PT fez também uma cartilha
de comparação, que em 30 segundos não posso trazer, comparando números de um
período e outro e comparando os períodos da história. Mesmo com toda essa crise
econômica que o mundo vive - é a maior crise desde a Depressão de 1929 -, nosso
país resistiu muito melhor que resistia nos tempos de Fernando Henrique Cardoso.
Esse  debate,  que  precisa  ser  feito,  será  travado  evidentemente  de  maneira
equilibrada, sem sectarismo. Foi bom que o Senador Aécio Neves assumisse para si
a figura de Fernando Henrique Cardoso, para aquele a quem dizíamos “fora, FHC”,
junto ao FMI. Felizmente o Brasil disse não a isso por diversas vezes e dirá quantas
vezes  forem  necessárias,  desde  que  o  faça  dentro  de  um  debate  político  de
qualidade.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, pedimos, de forma democrática, que
também  nos  manifestássemos  após  a  palavra  do  Vice-Líder  do  PT.
Democraticamente, ele deixou de pedir o encerramento, de plano, para que nos fosse
possível também usar a palavra no mesmo entendimento, no mesmo assunto trazido
pelo  Deputado  Rogério  Correia.  Esteve  ontem  visitando  a  Capital  mineira  o  ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministro da Economia de quando tivemos
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a alegria,  a  salvação,  de  ter  sido  colocado em  prática  o  Plano Real.  Lembro  ao
Deputado Rogério Correia que, naquele ano do Plano Real, o PT votou contra. Esse
partido  não  votou  a  favor  do  Plano  Real.  Isso  o  Deputado  Rogério  Correia  não
negará, pois é fato de conhecimento de toda a nação brasileira.

Ontem esteve aqui em Belo Horizonte o pai do Plano Real, intitulado que foi pelo
Presidente Itamar Franco. Ele chamava Fernando Henrique Cardoso de pai do Plano
Real.  O  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  cumpriu  dois  mandatos.
Vislumbramos grandes ações, e o Brasil hoje é um Brasil real. V. Exa., os demais
pares e o povo mineiro sabem que hoje as administrações são regidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Não se pode gastar mais que se arrecada. Também esse é
um legado do Presidente Fernando Henrique Cardoso, contra o qual mais uma vez o
PT se posicionou. Também do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando de
sua gestão, são o Bolsa-Escola e o Vale-Gás, concedidos a famílias, a alguns das
escolas,  a  alguns  das  camadas  mais  simples.  O PT dizia  que  se  estava a  fazer
política ao invés de conceder um planejamento de vida, ou seja, dava-se o peixe e
não se ensinava a pescar. Foram muito criticados o Bolsa-Família, o Bolsa-Escola e o
Vale-Gás. Isso,  que também é verdadeiro,  não é contestado.  O mundo atravessa
essa crise, conforme o próprio Deputado Rogério Correia disse, e foi o Presidente
Fernando  Henrique  Cardoso  que,  mais  uma  vez,  instituiu  o  Proer,  programa  de
saneamento dos bancos. Enquanto os bancos da Europa estão dando problemas, os
do Brasil estão fortes, seguros, sem prejuízos. Essa foi uma medida importante do
Presidente Fernando Henrique, e mais uma vez o PT ficou contra. Querer destruir a
imagem  de  um  homem,  querer  destruir  a  imagem  daquele  que  poderia  ser  hoje
homenageado. O Presidente Fernando Henrique ontem disse, em Minas Gerais, que
a Presidenta é ingrata, que a atual Presidenta é ingrata porque poderia reconhecer o
seu valor, o seu trabalho, o que fez de bom para o Brasil. Todavia, o que sempre
ouvimos é o que vemos agora aqui. Vamos lembrar do “fora, fulano, fora, beltrano” e
não as coisas boas com as quais hoje o Brasil continua ganhando porque plantadas
no passado. V. Exa., que é um homem de estudo, formado em medicina, que discute
conosco todo e qualquer assunto nesta Casa, sabe que a boa “performance” do Brasil
nos dias de hoje se deve à implantação do Plano Real no passado. Quem implantou
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esse plano? V. Exa. sabe também que os programas são as veias da artéria.  Há
programa  que  dá  isso,  programa  que  dá  aquilo.  Se  existem  os  programas  de
concessão de bolsa é porque, meu Presidente, existiu o Plano Real, que continua,
mesmo dilapidado, mesmo maltratado, vivo e suportando tantas mazelas, tanta coisa
errada. Ele continua vivo. Se perguntarem, nesta Casa ou fora dela, quem são os
autores do Plano Real, posso dizer a V. Exa., Presidente Hely Tarqüínio, que, mais
uma vez,  vão  omitir  o  nome de  Fernando Henrique Cardoso dessa  história.  Vão
tentar, a todo custo, destruir a sua imagem, para que ele não volte mais à vida pública
nem possa apoiar ninguém que patrocine as benfeitorias conquistadas no Brasil. Isso
faz parte do jogo político do qual não ouso participar. Não concordo com a atitude de
quererem destruir a imagem de um homem público, honrado, que muito colaborou
com o Brasil de hoje. Ontem li os jornais - não sou partidário -, e o ex-Presidente
Fernando Henrique disse que a Presidenta Dilma e seus companheiros são ingratos.
Em  cinco  minutos  eu  falei  aqui  sobre  as  coisas  boas  e  os  fatos  verídicos  que
transformaram o Brasil. Com palavras, tentam destruir tudo isso. Agradeço a V. Exa.
Não havendo quórum, solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os
Deputados  Elismar  Prado e  Carlos  Mosconi,  membros  da  supracitada  Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Mosconi,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se
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destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.520/2012, no 1º
turno  (Deputado  Elismar  Prado),  e  3.548/2012,  em  turno  único  (Deputada  Luzia
Ferreira).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 3.520/2012 (relator: Deputado Elismar Prado). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.548/2012, que recebeu parecer por
sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é
aprovado  requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja
realizada audiência pública  para  debater  as  implicações para  o  Estado de Minas
Gerais da promulgação da Emenda à Constituição nº 416/2005, que cria o Sistema
Nacional  de  Cultura,  bem como da aprovação do Projeto de  Lei  nº  757/2011,  de
autoria da Deputada Federal Jandira Feghali, que institui o programa Cultura Viva.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
parlamentares,  determina a lavratura  da  ata e  encerra  os  trabalhos desta sessão
legislativa.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2012.
Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2012
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista e Neider Moreira, membros da supracitada
Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos  Pimenta,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
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que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta e comunica o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
Secretária  de  Casa  Civil,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
2.970/2012,  da  Comissão  de  Saúde  (publicada  no  diário  do  legislativo  de
13/12/2012); e do Sr. Gelson Merisio, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, encaminhando cópia da indicação do Deputado Neodi Saretta em
que solicita a instalação de frentes parlamentares em defesa da saúde do trabalhador
nas  assembleias  legislativas  do  País  (publicada  no  diário  do  legislativo  de
13/12/2012).  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a
discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
4.031, 4.041, 4.042, 4.069, 4.086,  4.087 e 4.088/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi (2) em que solicita seja enviado pedido
de informações à Secretaria de Estado de Saúde sobre a regularidade na distribuição
de tiras reagentes de medida de glicemia capilar para diabéticos na Macrorregião Sul,
em especial na cidade de Pouso Alegre; em que seja encaminhada à Secretaria de
Estado de Saúde correspondência recebida por esta Comissão, assinada por João
Custódio  da  Silva,  Vereador  no  Município  de  Perdizes,  informando  que  o
fornecimento  gratuito  de  medicamentos  pelo  SUS  está  prejudicando  o  equilíbrio
financeiro  das  farmácias  privadas,  bem  como  o  desenvolvimento  econômico  de
pequenos Municípios do Estado; e do Deputado Carlos Pimenta em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão de Saúde para discutir a implantação dos
sistemas de coleta e tratamento de esgoto nos Municípios pertencentes à Bacia do
Rio  São  Francisco.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a
presença dos parlamentares,  determina a lavratura da ata  e encerra os  trabalhos
desta sessão legislativa.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.
Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Neider

Moreira.
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/12/2012
Às 10h2min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Duarte Bechir, por indicação da Liderança do
BTR) e Pompílio Canavez (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão
presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 880/2011 (relator:
Deputado Bosco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
4.018, 4.070, 4.072, 4.076 a 4.078, 4.085, 4.092, 4.101, 4.102, 4.106, 4.118, 4.119 e
4.128/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos  Deputados Célio  Moreira  em que
solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre
eventual  existência  de  destinação,  pelo  Estado,  de  alunos  para  Municípios,  a
possibilidade  de  posterior  retomada  desses  alunos  pelo  Estado  e  os  critérios
adotados para a designação para o exercício de função pública;  e Dalmo Ribeiro
Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater os
procedimentos  atualmente  adotados  pelo  Ministério  de  Educação  para  efetuar  o
descredenciamento de instituições de ensino superior sediadas no Estado de Minas
Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares,  determina a lavratura  da  ata e  encerra  os  trabalhos desta sessão
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legislativa.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.
Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Pompílio Canavez.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/2/2013
Às 18h38min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Duarte  Bechir  e  Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o  Deputado  Rômulo
Veneroso, por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Duarte Bechir, declara
aberta a reunião, comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da  Comissão  e  suspende  os  trabalhos.  Reaberta  a  reunião,  registram-se  as
presenças  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Sávio  Souza  Cruz  e  Célio  Moreira,
Presidente  “ad  hoc”.  A Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o
Presidente e o Vice-Presidente e, a seguir, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sávio Souza Cruz para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são proclamados eleitos, para Presidente, o
Deputado Célio Moreira e, para Vice-Presidente, o Deputado Duarte Bechir, ambos
com três votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente, Deputado Duarte
Bechir,  que  assume  os  trabalhos.  Ato  contínuo,  o  Vice-Presidente  empossa  o
Presidente eleito, Deputado Célio Moreira, que reassume os trabalhos. A Presidência
fixa o horário  das  reuniões  ordinárias  nas terças-feiras,  às  10 horas.  Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2013.
Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO MENSAGEM Nº 337/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à
concessão de Regime Especial de Tributação ao contribuinte mineiro do segmento
econômico do setor de indústria de colchões.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/12/2012, foi a proposição encaminhada a
esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
Em  atendimento  ao  artigo  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  a  mensagem  do

Governador em exame encaminha exposição de motivos, elaborada pela SEF, que
justificam  a  adoção  de  medidas  de  proteção  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de
máquinas e equipamentos contra benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos por
outros Estados, relativamente ao ICMS.

O referido artigo faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias à
proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda
benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em lei complementar ou
convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a SEF envie à Assembleia Legislativa expediente
com a exposição de motivos para adoção de medida com esse objetivo, cabendo a
esta  Casa,  nos  termos  do  disposto  no  §  2º  do  referido  artigo,  ratificar  a  medida
adotada, no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Ainda, de acordo com o § 6° do
mesmo dispositivo,  cabe  à  SEF  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das
medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

A exposição de motivos informa que o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº
5.636, de 2010,  que dispõe sobre política de recuperação industrial  regionalizada,
concedeu Regime Especial de Tributação - RET - para o referido setor, de forma que
a carga tributária efetiva passou a ser de 2%.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o
sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem de
prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que
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sejam considerados legítimos.
Conforme ressalta a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do Confaz, afrontando o disposto
no art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar
nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A  concessão  de  benefícios  fiscais  por  determinada  unidade  da  Federação,
unilateralmente,  propicia  que  contribuintes  nela  situados  concorram  em  melhores
condições que os contribuintes dos demais Estados. Assim, os Estados prejudicados
são forçados a praticar a chamada “guerra fiscal”, sob pena de terem sua economia,
sua  arrecadação  e  sua  capacidade  de  geração  e  manutenção  de  empregos
comprometidas.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a
fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a
concessão  de  Regime  Especial  de  Tributação  para  a  indústria  de  colchões  que
comprovadamente  estiver  sendo  prejudicada  em  sua  competitividade  ou
desestimulada de se instalar em Minas Gerais. Refere-se, ainda, a regimes especiais
até então concedidos os  quais instituem crédito presumido de forma que a carga
tributária efetiva seja de 3% e 4,5%, conforme o caso.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o
estabelecimento  do  Regime  Especial  de  Tributação,  objetivando  a  proteção  da
economia mineira e o restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão
Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de  Tributação

referente à concessão de crédito presumido à indústria  de colchões, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico do setor

de indústria de colchões nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre
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o contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de colchões, nos
termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro  de 1975,  em virtude de
benefícios  fiscais  concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 337/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 345/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do
segmento econômico de eletrodomésticos - linha branca.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/12/2012, foi a proposição encaminhada a
esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.

Fundamentação
O  objetivo  da  proposição  em  exame  é  encaminhar  exposição  de  motivos  da

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão de regime especial de
tributação  em  matéria  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação  - ICMS  -  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de
eletrodomésticos (linha branca), nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975. A
medida fiscal adotada,  conforme a mensagem do Governador  do Estado,  tem por
finalidade fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer
impactos negativos  em decorrência de  políticas  econômicas instituídas  por  outros
Estados da Federação relativamente ao referido imposto.

O  disposto  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que  consolida  a  legislação
tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  faculta  ao  Poder
Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso
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outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal
não previstos em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação
específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de
motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à
Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida,
conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no
prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo,
cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas
e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Encaminhada para a apreciação desta Casa, em atendimento ao disposto no artigo
acima referido,  a  exposição  de  motivos  da  SEF justifica  a  concessão  do  regime
especial  ao  setor  de  eletrodomésticos  (linha  branca)  pela  concessão  irregular  de
benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 2010,
que  dispõe  sobre  política  de  recuperação  industrial  regionalizada,  resultando  em
carga tributária  efetiva  de  2% a todos os  segmentos da  indústria  fluminense.  No
entanto, alerta a exposição, a base legal para a concessão do regime especial pode
ser alterada, seja pela publicação de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado,
seja  pela  publicação  de  legislação  ainda  mais  benéfica  por  outra  unidade  da
Federação.

Salienta a exposição de motivos que o referido benefício afronta o disposto no art.
155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, e na Lei Complementar
nº 24, de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do Conselho Nacional
de Política Fazendária - Confaz. A exposição de motivos chama atenção para o fato
de que a norma constitucional visa à harmonia entre os entes federados ao evitar a
chamada “guerra fiscal”.

Conforme a exposição de motivos, a concessão unilateral de benefícios fiscais em
matéria  do  ICMS,  por  determinada  unidade  federativa,  torna  as  condições  de
concorrência  dos  contribuintes  lá  situados  melhores  do  que  as  dos  contribuintes
localizados em outras unidades da Federação, já que provoca redução nos preços
das mercadorias. Com isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto
em seu território quanto no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos
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mineiros.
A política  de  incentivos fluminense,  de  acordo com a exposição,  permite que o

contribuinte  deixe  de  desembolsar  recursos  com  o  recolhimento  do  imposto  para
utilizá-los como capital de giro e em novos investimentos, o que reflete diretamente
na  sua  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação aos  estabelecimentos
industriais de Minas Gerais. A instalação de empresas no Rio de Janeiro em função
dos benefícios oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perda de
investimento, de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no
nosso Estado.

Por esses motivos, a reação do governo estadual, segundo a exposição, deve ser
rápida  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição
desleal, sendo necessário tomar medidas imediatas para fortalecimento do mercado
interno, preservação da capacidade de ocupação de mão de obra e da produção e,
consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a
necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de uma política
setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno, bem como de geração
de novos empregos, a exposição de motivos defende a urgente concessão de regime
especial  para  as  empresas  do  setor  de  eletrodomésticos  (linha  branca)  que
comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou
impedidas de se instalarem em Minas Gerais.

A exposição ressalta que os regimes especiais de tributação são concedidos de
forma individualizada, a requerimento do contribuinte, podendo dar ensejo a cargas
tributárias diversas. Isso porque a análise do tratamento tributário a ser concedido
avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação como
também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem
fabricados e o setor a que pertence a empresa, bem como o impacto na arrecadação
de receita  pelo  Estado,  caso o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos
mesmos produtos.

Desse modo, foi concedido crédito presumido ao setor de eletrodomésticos (linha
branca), por meio de regimes especiais de tributação, resultando em carga tributária
efetiva de 2% e 3% conforme o caso.
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Cabe informar que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam
na relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 3º trimestre
de 2012, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão
Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  ao  setor  de  eletrodomésticos  (linha  branca),  por  meio  do  projeto  de
resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de eletrodomésticos (linha

branca), nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de eletrodomésticos (linha branca), nos termos do art. 225 da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou
financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 345/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 348/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do
segmento econômico de bebidas, exceto água.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/12/2012, foi a proposição encaminhada a
esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.
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Fundamentação
A proposição em exame tem como objetivo encaminhar exposição de motivos da

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão de regime especial de
tributação  em  matéria  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação  - ICMS  -  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de
bebidas, exceto água, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975. A medida
fiscal adotada, conforme a mensagem do Governador, tem por finalidade fomentar e
proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos
em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros Estados da Federação
relativamente ao referido imposto.

O  disposto  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que  consolida  a  legislação
tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  faculta  ao  Poder
Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso
outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal
não previstos em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação
específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de
motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à
Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida,
conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no
prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,
cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas
e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Encaminhada para a apreciação desta Casa, em atendimento ao disposto no artigo
acima referido, a exposição de motivos da SEF apresenta como justificativa para a
concessão  do  regime  especial  ao  setor  de  bebidas,  exceto  água,  a  concessão
irregular de crédito presumido pelos Estados do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº
5.636, de 2010; da Bahia, por meio do art. 3º da Lei nº 7.980, de 2001, combinado
com art. 8º do Decreto nº 8.205, de 2012; do Paraná, por meio da Lei nº 14.985, de
2006; e do Tocantins, por meio do Decreto nº 6.144/2006 e da Lei nº 1.201, de 2000.
A exposição alerta, contudo, que a base legal para a concessão do regime especial,
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correspondente à legislação de outra unidade da Federação que concede benefício
irregular, pode ser alterada, seja pela publicação de legislação de idêntico teor pelo
mesmo Estado,  seja pela publicação de legislação ainda mais  benéfica  por  outra
unidade da Federação.

Conforme salienta a exposição de motivos, os benefícios concedidos pelo Rio de
Janeiro, Bahia, Paraná e Tocantins afrontam o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII,
alínea "g", da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de 1975, uma
vez que foi concedido sem a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária
-  Confaz.  A norma constitucional,  de  acordo com a  exposição de motivos,  visa  à
harmonia entre os entes federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”.

A  exposição  de  motivos  chama  a  atenção  para  os  efeitos  negativos  sobre  a
competitividade  das  empresas  mineiras,  provocados  pela  concessão  unilateral  de
benefícios fiscais em matéria do ICMS, por determinada unidade federativa. Esses
benefícios  permitem  que  os  contribuintes  lá  situados  deixem  de  desembolsar
recursos com o recolhimento do imposto para utilizá-los como capital de giro e em
novos  investimentos,  o  que reflete  diretamente  na  sua  competitividade e  na  livre
concorrência  em  relação  aos  estabelecimentos  industriais  de  Minas  Gerais.  A
instalação  de  empresas  nos  Estados  mencionados  em  função  dos  benefícios
oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perda de investimento,
de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

Por essas razões, a reação do governo estadual, segundo a exposição, deve ser
rápida  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição
desleal, sendo necessário tomar medidas imediatas para fortalecimento do mercado
interno, preservação da capacidade de ocupação de mão de obra, da produção e,
consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a
necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de uma política
setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno, bem como de geração
de novos empregos, a exposição de motivos defende a urgente concessão de regime
especial para as empresas do setor de bebidas, exceto água - que comprovadamente
estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de se instalarem
em Minas Gerais.
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A exposição ressalta que os regimes especiais de tributação são concedidos de
forma individualizada, a requerimento do contribuinte, podendo dar ensejo a cargas
tributárias diversas. Isso porque a análise do tratamento tributário a ser concedido
avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação como
também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem
fabricados e o setor a que pertence a empresa, bem como o impacto na arrecadação
de receita  pelo  Estado,  caso o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos
mesmos produtos.

Assim, conforme informa a exposição de motivos, foi concedido crédito presumido
ao  setor  de  bebidas,  exceto  água,  por  meio  de  regimes  especiais  de  tributação,
resultando em carga tributária efetiva de 5% a 10%, conforme o caso.

Cumpre  informar  que  os  regimes  especiais  concedidos  às  empresas  do  setor
constam da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 3º
trimestre de 2012, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto
no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão
Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de bebidas, exceto água,  por  meio do projeto de resolução a
seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de bebidas, exceto água,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de bebidas, exceto água, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de
26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-
fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos encaminhada
por meio da Mensagem nº 348/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.
Romel Anízio, relator.
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