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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.02.2014 659

18.02.2014 3ª Reunião Ordinária da
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.720/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar
denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de
educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA -,  localizada  no  Presídio  Feminino  José
Abranches Gonçalves, no Município de Ribeirão das Neves.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em questão pretende dar a denominação de Escola Estadual Nossa

Senhora  das  Graças  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio,  na
modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -, situada no Presídio Feminino
José Abranches Gonçalves, no Município de Ribeirão das Neves.

A denominação proposta resulta de pedido formulado pela comunidade escolar da
referida instituição de ensino.

Com relação ao mérito da matéria, tendo em vista a religiosidade e a tradição do
povo  mineiro,  que  tem  em  Nossa  Senhora  das  Graças  o  amparo  na  luta  pela
superação das  dificuldades,  julgamos  justa  e  meritória  a  denominação pretendida
pela proposição em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.720/2013, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2014.
Maria Tereza Lara, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.721/2013
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual de ensino médio situada no Município de Contagem.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto  de  lei  em  questão  pretende  dar  a  denominação  de  Escola  Estadual
Roberto Fernandes à escola estadual de ensino médio situada na Rua do Ipê, 70,
Bairro Vila Ipê Amarelo, no Município de Contagem.

A denominação proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado dessa unidade
de ensino,  que homologou, pela unanimidade dos votos, a indicação do nome do
homenageado para denominar a referida escola.

Com  relação  ao  mérito  da  matéria,  Roberto  Fernandes,  como  presidente  da
Associação  da  Comunidade  Unidos  do  Bairro  Ipê  Amarelo,  prestou  relevantes
serviços  a  essa  comunidade,  sobretudo  na  área  educacional.  Desse  modo,
entendemos justa  e  meritória  a  atribuição de seu nome para  designar  a unidade
escolar objeto da proposição em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.721/2013, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2014.
Maria Tereza Lara, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 3/2/2014
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  Composição  da  Mesa  -  Destinação  da
Reunião - Execução do Hino Nacional - Declaração de Instalação - Exibição de Vídeo
- Questão de Ordem; Homenagem Póstuma - Leitura da Mensagem Governamental -
Divulgação do Resultado de Enquete - Exibição de Vídeo - Palavras do Presidente -
Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Anselmo José Domingos - Braulio Braz - Cabo Júlio - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo
Valadares - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h15min, 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. Danilo de Castro,
secretário de Estado de Governo, representando o governador do Estado, Antonio
Anastasia,  e  Délio  Malheiros,  vice-prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte,
representando o prefeito, Marcio Lacerda; a Exma. Sra. deputada Ana Maria Resende
e os Exmos. Srs. deputados Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio, Dilzon Melo e Alencar da
Silveira Jr., respectivamente 1º e 2º-vice-presidentes e 1º e 3º-secretários desta Casa.
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Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura e ao lançamento do projeto Dê sua Opinião sobre Projetos em
Tramitação, resultante do Direcionamento Estratégico Assembleia 2020.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo  Grupo  Cant'art,  composto  pelos  músicos  Daniel  Alcântara,  Daniel  Brandi  e
Andréa Pelliccioni.

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

O  presidente  -  Convidamos  os  presentes  a  assistir,  de  pé,  ao  ato  solene  de
instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária desta Legislatura.

Declaro instalada a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura.
Exibição de Vídeo

O locutor - Com o objetivo de fazer um breve retrospecto da atuação da Assembleia
Legislativa  no  ano  de  2013,  convidamos  os  presentes  a  assistir  a  um  vídeo
institucional sobre o tema.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço para quebrar o protocolo, mas é
para um assunto importante. Com a concordância de V. Exa., solicito que façamos 1
minuto  de  silêncio  pelo  falecimento  brutal  do  nosso  servidor  da  Casa,  Alexandre
Werneck.  Solicito,  assim,  que  V.  Exa.  conduza  esse  minuto  de  silêncio  em
homenagem a ele, que tanto trabalho prestou à Assembleia Legislativa e que era tão
querido por todos nós, Sr. Presidente.

Homenagem Póstuma
O presidente - Realmente, é um exemplo de ser humano, um servidor de conduta

irrepreensível e que nos deixou o legado de trabalho, de coragem, de abraço à causa
pública.  Despediu-se  de  uma forma  muito  brutal,  o  que,  realmente,  machucou  o
coração  não  somente  dos  servidores  e  dos  deputados  da  Assembleia,  mas,
certamente, do Estado de Minas Gerais.  Façamos assim 1 minuto de silêncio em
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homenagem ao Alexandre.
- Procede-se à homenagem póstuma.

Leitura da Mensagem Governamental
O secretário  Danilo  de Castro -  (-  Lê a Mensagem nº 639/2014,  do Sr.  Antonio

Augusto  Junho  Anastasia,  governador  do  Estado,  a  esta  Casa
Legislativa.)Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, encaminho
a  Vossa  Excelência,  para  conhecimento  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa,
mensagem contendo o relato das ações realizadas pelo Poder Executivo no exercício
de 2013, segundo ano do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015, nos termos do inciso X do art. 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

De início, ressalto que, apesar das dificuldades e da lenta expansão econômica do
País, que impactaram a arrecadação e as finanças do Estado, o resultado das ações
de governo foi positivo em 2013, especialmente nos setores da educação, da saúde e
da infraestrutura, que superaram as previsões.

De maneira a mitigar os efeitos da crise, o Estado de Minas Gerais inovou ao adotar
um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de custos e a
racionalização  da  máquina  pública  estadual.  A reestruturação  administrativa  teve
como  objetivo  principal  adaptar  a  administração  pública  do  Poder  Executivo  do
Estado  à  nova  conjuntura  decorrente  da  situação  econômica  internacional,  que
provocou  queda  nas  atividades  econômicas  do  País  e  levou  a  uma  redução  do
crescimento das receitas do Estado. Nesse sentido, a reestruturação demonstra o
contínuo  processo  de  aperfeiçoamento  do  modelo  inovador  de  gestão  que  foi
implantado em Minas Gerais a partir de 2003. Com isso, o governo manteve a diretriz
de  redução  dos  custos  da  administração  pública,  de  modo  a  garantir  ao  Estado
melhores condições de investimentos em políticas socioeconômicas em benefício da
sociedade.

Dando continuidade ao relato, informo a esse Parlamento que a Agência Standard
& Poor’s manteve a nota positiva da classificação de Minas Gerais nas escalas global
- BBB - e nacional - BrAAA. O resultado contribuiu para que o Estado continuasse a
ser  bem  avaliado  pelos  investidores  nacionais  e  internacionais,  denotando  a  sua
credibilidade econômica, financeira e orçamentária nos últimos cinco anos, além de
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atestar que o Estado possui sólidas receitas próprias e gerenciamento adequado. A
classificação  em  alto  grau  de  investimento  propiciou  maior  desenvolvimento
socioeconômico e geração de empregos.

No evento IDC Brazil BI & Big Data Conference 2013, realizado pelo instituto de
pesquisas IDC Brasil, que debateu sobre o futuro do big data no País, o governo de
Minas foi premiado como um dos melhores  cases de sucesso. O  Big Data visa à
transparência de dados do governo, disponibilizando informações da gestão pública
para, com isso, conseguir desenvolver novas políticas públicas com participação da
população.

Nessa  linha de inovações,  o  Estado  de  Minas  Gerais  lançou  o  DataViva,  uma
plataforma inteligente que permite visualizar e cruzar milhares de dados relativos à
economia brasileira e mineira. Essa ferramenta segue a tendência mundial de facilitar
o  acesso  às  informações  pelos  cidadãos,  investidores,  empreendedores  e
estudantes.

Nesse ano, o programa Descomplicar Minas Inova completou dez anos de boas
experiências e resultados concretos, que buscam melhorar o ambiente de negócios e
facilitar a abertura de empresas. Em Minas Gerais, o tempo médio de abertura de
empresas caiu de 45 para 6 dias nesse período, e o prazo médio de encerramento de
empresas em Belo Horizonte se reduziu de 32 para 15 dias.

No tocante ao atendimento ao cidadão, ocorreu a ampliação dos serviços prestados
pelas  unidades  de  atendimento  integrado  -  UAIs  -,  dentre  os  quais  se  podem
destacar: a implantação dos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran-MG - e da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - em 28 UAIs e a
implantação  de  serviços  da  Polícia  Federal  em  6  UAIs.  Até  dezembro,  foram
realizados 6,5 milhões de atendimentos nos guichês e 814 mil por meio do  totem,
alcançando 7,3 milhões de atendimentos.

De maneira a expandir  as boas práticas de gestão do Estado aos municípios, o
governo estadual repassou a 420 prefeituras o seu modelo de governança, no ano de
2013. O governo de Minas assumiu a tarefa de ajudar a implantar as boas práticas de
governança nas cidades com a intenção de maximizar a eficiência e os resultados
das políticas públicas.
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Resultados  significativos  na  área  social  foram  alcançados,  destacando-se
novamente  a  educação.  Segundo dados do último Índice  de  Desenvolvimento  da
Educação Básica - Ideb -, Minas Gerais continua sendo referência nacional. A rede
estadual mineira apresentou crescimento em todos os níveis avaliados e está entre
as melhores do País.

O sucesso desse indicador decorre de programas como o Educação para Crescer,
que possibilitou que mais alunos estudassem em tempo integral, além de apresentar
caráter  inovador  no  País  quanto  à  transformação  do  ensino  médio.  O  programa
aumentou a carga horária nos três anos do ensino médio e mudou a concepção do
curso para transformá-lo em processo mais personalizado, com disciplinas optativas,
tutoria, temas transversais e atividades extraclasse e extraescolar.

Ressalto  o  investimento  significativo  na  infraestrutura  escolar  em  toda  a  rede
estadual de ensino. Em 2013, cresceram os investimentos para a melhoria da rede
física das unidades escolares em todas as regiões do Estado, além de repasses de
recursos  para  a  execução de obras  de  melhoria  na  aquisição de mobiliário  e  de
equipamentos e tecnologia de informática.

Já na área da saúde, Minas é o estado com maior número de equipes na atenção
primária  à  saúde  em  atividade.  Nas  melhorias  realizadas  em  2013,  destaca-se  a
implantação do Centro Hiperdia de Muriaé, voltado para o atendimento de diabéticos
e hipertensos. Nos centros mais vida, que buscam dar qualidade de vida à pessoa
idosa,  foram realizados mais  de 16 mil  novos atendimentos  de  primeira consulta.
Foram,  ainda,  premiadas  15  entidades  com  recursos  para  serem  utilizados  na
qualificação profissional e na melhoria da estrutura física de serviços.

O programa Saúde Integrada atendeu 557 Municípios com serviços de segunda
opinião  especializada e eletrocardiograma para a atenção primária.  Em relação à
aquisição,  fabricação  e  distribuição  de  medicamentos,  alcançamos  mais  de  72
milhões  de  medicamentos  de  alto  custo  distribuídos,  mais  de  22  milhões  de
medicamentos  produzidos  pela  Fundação  Ezequiel  Dias  e  mais  de  1  bilhão  de
medicamentos básicos distribuídos. Demonstrando o investimento do Estado na rede
hospitalar,  130  Municípios  receberam  incentivos  por  meio  do  Programa  de
Fortalecimento  e  Melhoria  da  Qualidade dos  Hospitais  -  Prohosp -,  em montante
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aproximado  de  R$155.000.000,00,  destinados  à  melhoria  da  infraestrutura  dos
hospitais,  à  prestação  de  novos  serviços,  à  compra  de  equipamentos  de  alta
tecnologia e à melhoria da gestão.

Em relação às gestantes e às crianças recém-nascidas, ampliamos o Programa
Mães de Minas, com a implantação de 22 novos pontos de atenção, entre os quais
novos leitos de UTI nas maternidades de alto risco, casas de apoio à gestante e
centros viva vida de referência secundária. Esse é um programa que busca realizar
acompanhamento meticuloso e cuidadoso das gestantes e crianças recém-nascidas
de nosso Estado. Através do call center do Mães de Minas, mais de 126 mil gestantes
já foram acompanhadas  ou ainda  estão  em acompanhamento.  Ao  longo  do ano,
foram realizados, em todo o Estado, aproximadamente, 134 mil exames de triagem e
diagnóstico de toxoplasmose da gestante e da criança, e o atendimento de 63 mil
mulheres pelo mamógrafo móvel, com mais de 542 mil mamografias.

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. Desde 2008, já foram atendidos 309 Municípios, possibilitando a
ampliação do acesso a renda, saúde, educação e assistência social.

Com  o  objetivo  de  minimizar  as  privações  sociais,  o  Travessia  Social  firmou
convênios com os municípios para a realização de intervenções nos domicílios. As
principais ações foram: 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. Em 2013, foram concluídas 59 ações, até o mês de
novembro, e realizados repasses para mais 85 ações do Travessia Social, além de
terem sido firmados 70 novos convênios para investimentos.

Com a finalidade de estimular a inserção, o retorno, a manutenção e a conclusão da
trajetória escolar, bem como a inserção no mercado de trabalho, para famílias com
privações educacionais, o projeto Banco Travessia atuou em 40 municípios. Desde o
início do banco, foram cadastradas 7.513 famílias, sendo 3.691 em 2013, e entregues
516 mil certificados de mobilidade social - “travessias”. O Travessia Renda atuou em
42 municípios, beneficiando 1.600 alunos com elevação de escolaridade;  e emitiu
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17.357 documentos em 54 municípios. O Travessia Saúde, objetivando a redução da
mortalidade infantil e a desnutrição, realizou quatro seminários macrorregionais para
divulgação do Diagnóstico de Saúde; capacitou, na modalidade educação a distância,
profissionais  que atuam como referência  técnica em 97 municípios e promoveu o
incentivo financeiro para ações do projeto para 130 municípios. Por fim, o Travessia
Educação beneficiou 120 escolas e capacitou vários gestores no ano de 2013.

Com o objetivo de fortalecer as políticas públicas para as pessoas com deficiência,
foi lançado o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Minas -,
instrumento estratégico de planejamento alinhado ao plano Viver  Sem Limites,  do
governo federal. É importante destacar a inauguração da Central de Interpretação de
Libras - CIL-MG -, que tem como objetivo facilitar e viabilizar o acesso de pessoas
surdas nos serviços públicos,  possibilitando o esclarecimento e a defesa de seus
direitos,  contribuindo,  assim,  para  a  sua  inclusão  social  e  o  desenvolvimento  da
cidadania.

No início de 2013, o governo de Minas inaugurou a Casa de Direitos Humanos e,
desde então, foram realizados 16.421 atendimentos, até o mês de outubro. No local
funcionam,  ao  todo,  19  órgãos,  entre  conselhos,  delegacia  da  mulher,  Ministério
Público,  Defensoria  Pública,  núcleos  especializados  de  atendimento  e  programas
como o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV -, Escritório
de  Direitos  Humanos  -  EDH -,  Comunidade  Terapêutica  Nova  Aliança  -  CTNA -,
Disque Direitos Humanos, entre outros programas voltados à promoção, à proteção e
à restauração dos direitos humanos.

No âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas -, o curso telepresencial
para  qualificação  de  recursos  humanos  alcançou  a  participação  de  1.937
trabalhadores municipais do Suas, representando 568 Municípios. Ao longo desses
cinco anos, o telepresencial aumentou em 20% o número de alunos participantes,
totalizando cerca de 8.500 atores do Suas qualificados.

Em relação ao trabalhador habilitado para inserção no mercado de trabalho, até o
fim  de  2013,  a  expectativa  era  que  o  número  de  trabalhadores  qualificados
ultrapassasse 1.746 e que outros 4.365 alunos receberiam certificados de conclusão
de cursos, totalizando 6.111 trabalhadores beneficiados pelo programa.
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Ainda na área de desenvolvimento social, destaca-se o programa Cultivar, Nutrir e
Educar, que tem como objetivo propiciar a comercialização de produtos da agricultura
familiar  para a  alimentação escolar.  Em 2013,  foram atendidos  1.300 agricultores
familiares  qualificados  para  o  fornecimento  ao  mercado  institucional,  com  28
estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte - EARPP - aptos a fornecer
os produtos. Com isso, foram destinados R$142.815.000,00 à alimentação escolar de
cerca de 2.100.000 alunos. Em 485 escolas foram realizadas visitas técnicas pela
equipe de nutricionistas, de maneira a monitorar todas as etapas de execução do
programa.

As ações de saneamento básico impactam diretamente a redução da incidência e
mortalidade por doenças de veiculação hídrica. Nessa área, foram entregues mais de
262 módulos  sanitários,  69  sistemas  de abastecimento  de  água e  9  sistemas  de
esgotamento sanitário em localidades não atendidas pela Copasa-Copanor, os quais
beneficiaram,  principalmente,  famílias  carentes  na  zona  rural.  Ao  todo  foram
investidos cerca de R$100.000.000,00 no ano de 2013 em ações de saneamento
básico. Esses investimentos contribuíram para a melhoria dos indicadores da área.
Segundo os dados do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - 2013,
Minas Gerais possui 98,27% de seus domicílios com acesso a água com canalização
interna e 82,72% com soluções sustentáveis de esgotamento sanitário - rede e fossa
séptica.

A  prestação  de  serviços  de  abastecimento  de  água  feitos  pela  Copasa-MG
apresentou um crescimento da ordem de 4,9%, atingindo um total de 14 milhões de
habitantes  em  dezembro  de  2013  -  valores  estimados  em  outubro  de  2013.  Em
relação  aos  sistemas  de  esgotamento  sanitário,  a  população  atendida  deverá
alcançar  9,3  milhões  de  habitantes  em  dezembro  de  2013,  um  acréscimo  de
aproximadamente 6% em relação a 2012.

No  âmbito  da  defesa  social,  houve  a  inauguração  da  Sala  de  Situação  e
gerenciamento de crises e grandes eventos. Diversas instituições compõem o Centro
Integrado de Comando e Controle - CICC - provisório, entre as quais a Polícia Militar,
a Polícia Civil,  o Corpo de Bombeiros Militar,  o Gabinete Militar, a Defesa Civil,  a
Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Brasileira de Inteligência -
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Abin -, a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans -, a Guarda
Municipal,  a  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -,  a  Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, as Forças Armadas e a Minas Arena. Além
disso,  houve  a  aquisição  de  183 novos  veículos  entre  celas  e  ambulâncias;  182
viaturas e 30 rabecões para a Polícia Civil; 217 veículos para a Policia Militar; e 992
viaturas mantidas em condições de utilização pelo Contrato de Gestão Terceirizada
da Frota, para essa mesma instituição.

Na Rede Complementar  de  Suporte  Social  e  Atenção ao Dependente Químico:
Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e outras Drogas, foram realizados
55.996 atendimentos pelo  SOS Drogas  -  Lig  Minas,  e outros  1.506 atendimentos
personalizados.

No programa Fica Vivo, foi realizada uma média de 535 oficinas para jovens, com
média  mensal  de  11.517  jovens  atendidos.  No  Projeto  Regresso,  foram
encaminhados  461  egressos  e  134  contratados,  além  de  ter  sido  realizado  o
Seminário de Integração do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema
Prisional - Subsecretaria de Administração Prisional Presp-Suapi;

Foi,  ainda,  desenvolvido o aplicativo Detran Móvel  em plataforma de dispositivo
móvel. O aplicativo permite a realização de consultas pelos cidadãos a informações
dos  sete  serviços  mais  acessados  no  portal  do  Detran-MG:  situação  do  veículo;
motivo de não licenciamento; situação da carteira nacional de habilitação; pontuação;
processos administrativos trânsito; resultado do recurso Jari-Detran-MG; e resultado
da defesa de autuação.

O processo de desenvolvimento de parcerias público-privadas foi agraciado com
publicação especial chamada Emerging Markets, lançada pela International Finance
Corporation - IFC -, pelo Banco Mundial e pelo Infrastructure Journal, uma das mais
importantes revistas de infraestrutura do mundo. O projeto de parceria público-privada
do  Complexo  Penitenciário  de  Minas  Gerais  foi  reconhecido  como  um  dos  40
melhores em países emergentes no mundo. No ano de 2013, vigoravam os seguintes
contratos em operação: Rodovia MG-050, Complexo Penal, UAI, Mineirão e Arena
Independência.  O  Programa  de  Parcerias  Público-Privadas  do  Estado  de  Minas
Gerais, desde a execução dos seus primeiros contratos, em 2007, beneficia quase 50
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Municípios direta e indiretamente, atingindo mais de 25% da população mineira.
Em matéria de infraestrutura, o programa Caminhos de Minas é mais um grande

passo para promover o desenvolvimento da mobilidade intermunicipal e diminuir as
desigualdades socioeconômicas em todas as regiões  do Estado.  Em 2013,  foram
contratadas 45 obras, das quais 38 estão em andamento e 29 estão com contratação
autorizada, totalizando 2.040km de rodovias beneficiadas. Foram concluídas obras na
Região Metropolitana de Belo  Horizonte,  entre  as  quais  a do  trecho Brumadinho-
Piedade de Paraopeba e Variante de Sarzedo, com acesso ao Terminal Metropolitano
de Integração; e, na região do Rio Doce, a do acesso à penitenciária de Governador
Valadares.  Em  acréscimo,  foram  autorizados  investimentos  de  mais  de
R$100.000.000,00  para  a  elaboração  de  projetos  de  engenharia  para  96  novos
trechos de rodovia, somando 2.696km.

No programa Fornecimento de Elementos Estruturais para Apoio à Infraestrutura
Municipal,  que auxilia  os  municípios  no  aperfeiçoamento  da  escoação de bens  e
serviços e a movimentação de pessoas, por meio da doação para instalação em vias
públicas  de  elementos  estruturais  (vigas,  bueiros,  mata-burros,  lajes,  e  abrigos),
foram atendidos mais de 182 Municípios.

No que diz respeito à área de desenvolvimento econômico,  no ano de 2013 as
exportações de Minas Gerais totalizaram US$33.430.000.000,00, o que representou o
segundo melhor resultado da série histórica da balança comercial estadual. Ressalto
que o nosso saldo comercial no ano passado, de US$21.090.000.000,00, superou o
nacional, que apresentou queda de 86,8%.

Pelo programa ProMunicípio foram repassados cerca de 109 caminhões coletores
de  lixo,  72  caminhões-pipa,  275  caminhões  basculantes,  33  motoniveladoras,  56
retroescavadeiras e 82 pás escavadeiras. A previsão para dezembro de 2013 é que
sejam doados 585 caminhões e assinados 735 convênios de obras de infraestrutura
para os municípios.

Em relação à  urbanização de favelas  e à requalificação urbana e ambiental  do
arrudas,  houve  a  conclusão  das  obras  da  primeira  e  da  segunda  etapa  do
empreendimento,  no  valor  de  R$258.000.000,00,  para  realização  de  obras  de
saneamento, infraestrutura, controle das cheias do Ribeirão Arrudas e construção de
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unidades habitacionais para reassentamento.
O projeto estruturador Estação da Cultura Presidente Itamar Franco, que abrigará

moderna  sala  de  concertos,  emissoras  oficiais  de  rádio  e  televisão,  recebeu
investimentos  aproximados  de  R$70.000.000,00.  Os  recursos  foram  aplicados  na
elaboração de projetos complementares de engenharia e na execução das obras de
construção do prédio da sala de concertos, além de serviços técnicos de consultoria,
supervisão e fiscalização das obras.

É importante notar que o desenvolvimento econômico no Estado de Minas Gerais
não se desvinculou da sustentabilidade ambiental. O Estado apresentou evolução da
população atendida pela disposição regularizada de resíduos sólidos urbanos, que
alcançou 60% da população urbana do Estado no primeiro  semestre  de  2013.  A
reciclagem de materiais  foi  incentivada através da Bolsa Reciclagem concedida a
inúmeras associações e cooperativas, responsáveis pela reciclagem de toneladas de
material aproveitável.

Quanto  à  atividade  agrícola  de  Minas  Gerais,  o  governo  estadual  garantiu  aos
produtores rurais  mineiros  cobertura quanto  às  perdas decorrentes de  fenômenos
naturais  adversos,  colaborando  para  a  estabilidade  de  renda  ao  subvencionar
apólices  de  seguro  agrícola.  De  modo  a  proporcionar  o  contato  dos  agricultores
familiares  com  o  mercado  consumidor  e  negócios  futuros,  o  governo  do  Estado,
através  da  Seapa,  apoiou  a  realização  da  Feira  Agriminas,  em  parceria  com  a
Fetaemg.

As perspectivas para 2014 são positivas para os investimentos no Estado. Em 2012
e  2013  foram  firmadas  operações  de  crédito  que  somam  uma  carteira  de
R$10.100.000.000,00 em investimentos, com prioridade para a infraestrutura, sendo
que  todos  estes  recursos  já  se  encontram  em  execução.  Para  2014,  estão  em
negociação novas operações, que totalizam R$2.100.000.000,00, aumentando ainda
mais  os  investimentos.  Essas  iniciativas  irão  ampliar  nossa  capacidade  de
crescimento econômico, gerando mais emprego e qualidade de vida para os mineiros.

Por  meio  desta  mensagem,  o  governo  de  Minas  sintetiza  suas  realizações
concernentes ao PPAG 2012-2015, no exercício de 2013, e demonstra que, apesar
dos desafios, foram grandes os esforços na obtenção de resultados satisfatórios, em
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diversos setores.
Por fim, o governo ressalta que, quanto à gestão pública, o Estado já conquistou

patamar elevado de reconhecimento nacional e internacional, muito embora se tenha
conhecimento da necessidade de avanço e incremento dos indicadores de diversas
políticas públicas do governo, de modo a tornar Minas o melhor lugar para se viver.

Ante todo o exposto, renovo aos nobres parlamentares os votos de uma sessão
legislativa plena de realizações,  reafirmando nosso compromisso com o Estado e
com a sociedade mineira.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Divulgação do Resultado de Enquete

O locutor - Informamos aos presentes que, durante o dia de hoje, foi realizada nesta
Casa uma enquete, da qual muitos de vocês participaram. Perguntamos o que vocês
acham  da  ideia  de  o  cidadão  poder  opinar  sobre  os  projetos  em  discussão  na
Assembleia Legislativa. Como se pode ver no gráfico exibido, 90% das pessoas se
mostraram favoráveis.

A Assembleia, como a maioria das pessoas, também acredita na importância da
participação popular e por isso trabalha para se aproximar dos cidadãos de todo o
Estado, desenvolvendo ferramentas para que essa participação ocorra de maneira
crescente  e  eficaz.  Hoje,  mais  uma vez,  afirmamos  o  compromisso de exercer  a
representação política com participação popular, a fim de, juntos, construirmos uma
sociedade melhor.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o lançamento do

projeto Dê sua Opinião sobre Projetos em Tramitação, resultante do Direcionamento
Estratégico Assembleia 2020 e atendendo à solicitação ou à sugestão apresentada
pela deputada Luzia Ferreira.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras do Presidente

Quero saudar aqui, com enorme alegria, o secretário Danilo de Castro, que tem
feito um trabalho extraordinária à frente dessa pasta tão importante. E que transmita o
nosso  fraterno  abraço  ao  querido  governador  Antonio  Anastasia.  Quero  saudar  o
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nosso dileto amigo, que conhece esta Casa como poucos e aqui  também fez um
trabalho de muita sabedoria, o nosso vice-prefeito, Délio Malheiros. Muito grato pela
presença.

Quero cumprimentar  o 1º-vice-presidente  da Assembleia de  Minas,  dileto  amigo
deputado Ivair Nogueira. Quero saudar e abraçar o 2º-vice-presidente da Assembleia
de Minas, nosso mestre deputado Hely Tarqüínio. Quero saudar o 1º-secretário da
Assembleia de Minas, prezado e fraterno amigo deputado Dilzon Melo, totalmente
restabelecido  para  esta  nova  empreitada.  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  3º-
secretário da Assembleia de Minas, é uma alegria enorme revê-lo, reencontrá-lo. Sei
que  V.  Exa.  fez  uma peregrinação  enorme  pelo  Estado  de  Minas  Gerais.  Quero
abraçar as mulheres e assim o faço na pessoa da nossa querida amiga deputada Ana
Maria Resende. Quero aqui reverenciar a deputada Luzia Ferreira pelo trabalho e por
essa inovação que a Assembleia de Minas oferta aos mineiros. Contou muito com a
sua sabedoria, com a sua iniciativa e com a sua atitude. Obrigada, deputada Luzia
Ferreira.  Minas  Gerais  lhe  agradece  com  muito  apreço.  Quero  saudar  todos  os
deputados  e  deputadas,  servidores,  funcionários,  visitantes,  imprensa  -  sempre
presente  e  vigilante,  que  cumpre  um  papel  realmente  preponderante  em  nosso
trabalho.

Esta reunião solene, em que se inicia a 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura,
não é uma mera formalidade, mas um momento muito especial, em que nos reunimos
para lembrar as muitas realizações do último ano e para pensar nas ações a serem
desenvolvidas em 2014, sempre com o objetivo de tornar Minas Gerais um estado
melhor para as pessoas que nele vivem. Querido amigo Délio Malheiros, 2013 foi um
ano  muito  particular,  em  que  o  povo,  organizando  grandes  manifestações  sem
precedentes  na  história  do  País,  fez  ouvir  a  sua  voz,  externando  as  suas
reivindicações.

O  Parlamento  mineiro,  que  há  muito  procura  exercer  a  representação  com
participação,  mostrou-se  sintonizado  com  as  demandas  populares,  privilegiando
ações voltadas para a transparência e para a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária. A síntese de todas as atividades desenvolvidas pela Assembleia de
Minas ao longo da última sessão legislativa encontra-se no relatório institucional que
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entregamos, nesta ocasião, à sociedade. A publicação, secretário Danilo de Castro,
contém informações sobre a composição da Assembleia e de suas comissões e sobre
as ações desenvolvidas no exercício de suas funções legislativa,  representativa e
fiscalizadora.  Há ainda dados  referentes  ao  direcionamento  estratégico,  às  ações
voltadas para a promoção da cultura e da cidadania, aos canais de diálogo com a
população e à comunicação institucional.

Ao inaugurar os trabalhos desta 4ª Sessão Legislativa, temos o orgulho, deputado
João Leite,  de lançar  a ferramenta de participação popular  Dê sua Opinião sobre
Projetos em Tramitação. Embora a assembleia, amigo André Quintão, já disponha de
vários  canais  por  meio  dos  quais  a  população  é  chamada  a  opinar  sobre  suas
atividades, esse novo recurso vem facilitar a pesquisa e o acesso às proposições que
tramitam  nesta  Casa.  De  qualquer  lugar  onde  se  encontre,  o  cidadão  pode,
acessando o nosso portal, acompanhar cada etapa da tramitação do projeto de lei de
seu interesse, dar publicidade à sua opinião sobre a matéria e se posicionar quanto
aos comentários feitos por outras pessoas.

A ferramenta estimula a manifestação do público sobre temas que, de outro modo,
teriam sua discussão limitada ao espaço do Parlamento. Permite assim, senhoras e
senhores, que os deputados acompanhem a repercussão e a viabilidade de projetos
específicos, colhendo subsídios valiosos para tornar a sua atuação parlamentar ainda
mais representativa.

É emblemático que este lançamento, que evidencia a sintonia da Assembleia com
as novas formas de comunicação e interação sociais, ocorra em 2014, ano em que se
completam 180 anos de instalação do Poder Legislativo e 25 anos, deputado Dalmo
Ribeiro Silva, da promulgação de nossa Constituição Estadual.

A então  Assembleia  Legislativa  provincial  foi  instalada  em  1834,  iniciando  seu
funcionamento  em  janeiro  do  ano  seguinte.  Não  tinha,  no  entanto,  desempenho
significativo, em razão da hipertrofia do governo imperial, que deixava pouco espaço
à atuação das províncias. De sua fundação até os nossos dias, o Legislativo estadual
passou  por  inúmeras  transformações,  acompanhando  a  história  do  Brasil,
conhecendo o período de maior ou menor centralização. Podemos dizer, no entanto,
que não conheceu momento de maior participação popular que o atual, que se iniciou
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com a promulgação da Carta Constitucional de 1989 e representou o coroamento da
transição política, então em curso, com a vitória da democracia sobre o autoritarismo.

No curso dos intensos e ricos debates conduzidos pela Assembleia Constituinte, a
população,  fazendo  uso  das  novas  prerrogativas  que  lhe  eram  conferidas  no
anteprojeto, apresentou mais de 10 mil sugestões para a Constituição que estava
sendo  forjada.  Uma vez promulgada,  a  carta  deu impulso  à  democratização  e  à
modernização do Parlamento, que, paulatinamente, foi  se tornando um espaço de
interlocução com os mais diversos segmentos sociais. Duas décadas e meia mais
tarde, entregando ao público o relatório de atividades de 2013 e lançando o Dê Sua
Opinião  sobre  Projetos  em  Tramitação,  não  podemos  deixar  de  externar  nosso
contentamento com os rumos tomados pela Assembleia.

Que  nesta  sessão  legislativa  possamos,  honrando  os  princípios  expressos  em
nossa Constituição, seguir trabalhando pelo direito de todos os mineiros à cidadania
plena, numa sociedade fraterna, pluralista e fundada na justiça social. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor  -  Convidamos  os  presentes  a apreciarem mais  uma apresentação do

Grupo Cant'art  com as músicas  Wave,  de Tom Jobim, e  Clube da Esquina II,  de
Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O 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 ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia. (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
4/2/2014.)

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/12/2013
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Tenente Lúcio e Glaycon Franco (substituindo o deputado Mário Henrique Caixa, por
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indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tenente Lúcio, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende 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 2º turno, do Projeto de
Lei  nº  1.211/2011  na  forma  do  vencido  no  1º  turno  com  a  Emenda  nº1  (relator:
deputado Marques Abreu).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  por
unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.619/2013,  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação. Submetido a discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.668/2012 e 4.339/2013.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 8.657/2013, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública,  a retenção,  por  parte da Receita Federal,  de
recursos referentes à venda do jogador Bernard, efetuada pelo Clube Atlético Mineiro;

nº 8.808/2013, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em audiência  pública,  a continuidade do acompanhamento  das  obras do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins;

nº 8.809/2013, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita para
dar continuidade ao acompanhamento das obras do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, em Confins;

nº 8.811/2013, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita sejam formulados
votos de congratulações com os tenistas mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo por
representarem  o  Brasil  no  torneio  promovido  pela  Associação  de  Tenistas
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Profissionais,  ATP  World  Tour  Finals,  que  reúne  as  oito  melhores  duplas  da
temporada,  em  Londres,  e  que  seja  agendada  reunião  para  a  entrega  dessa
homenagem.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
Marques Abreu, presidente - Tenente Lúcio - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013
Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio  Bouças,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Cabo  Júlio.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos
termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei  nºs  4.774,  4.793 e  4.794/2013 (deputado  Dalmo Ribeiro  Silva);  4.773,  4.778,
4.781 e 4.795/2013 (deputado Luiz Henrique); 4.775 e 4.776/2013 (deputado André
Quintão); 4.772 e 4.783/2013 (deputado Leonídio Bouças); 4.777, 4.780 e 4.796/2013
(deputado Duílio de Castro). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do
Projeto de Resolução nº 4.577/2013 na forma do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei
Complementar nº 51/2013 e dos Projetos de Lei nºs 4.282 e 4.449/2013, ambos na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Sebastião Costa); dos Projetos de Lei
nºs  3.811/2013  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);
4.406/2013  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de  redistribuição);  e
4.568/2013  (relator:  deputado  Luiz  Henrique).  Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.271,
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1.570/2011,  3.582  e  2.950/2012  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se,  os  três
primeiros a requerimento do deputado Leonídio Bouças e o último a requerimento do
deputado Luiz Henrique, aprovados pela comissão. Após discussão e votação, são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  antijuridicidade,
inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.889/2012
(relator: deputado Luiz Henrique). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.203 e 4.680/2013 com a
Emenda nº 1 (relator: deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição); 4.606
e 4.735, ambos com a Emenda nº 1; e 4.653/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro
Silva);  4.731, 4.098 com a Emenda nº 1, 4.368, 4.558, 4.721, 4.741 e 4.742/2013
(relator:  deputado Sebastião  Costa,  os  seis  últimos  em  virtude de  redistribuição);
4.620, 4.720 e 4.734/2013 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique). O
Projeto de Lei nº 4.664/2013 é retirado de pauta por determinação do presidente, por
não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que
solicita, nos termos do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos autores
dos Projetos de Lei nºs 4.727 e 4.733/2013 informações necessárias à instrução dos
processos com a documentação necessária à sua tramitação. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Duílio de Castro - Luiz Henrique.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/12/2013
Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite, e Cabo
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Júlio, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,
deputado João Leite, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e
a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a homenagear o trabalho
dos policiais militares lotados no 40º Batalhão de Polícia Militar pela participação em

operação que culminou na apreensão de drogas,  armas,  munições e  veículos  na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, para apreciar matéria constante na pauta e
para discutir e votar proposições da comissão. Registra-se a presença do deputado

Sargento Rodrigues. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir os Ten.-Cel PM Júlio César de Souza, comandante do 40º Batalhão da Polícia
Militar de Minas Gerais; 1º Ten. PM Amilcar Bruno dos Santos; 2º Sgt. PM Geordane

Geraldo  Rocha;  Cb.  PM  Vaneza  Cristina  Pereira;  Sd.  PM  Adriano  Rodrigues  de
Almeida; Sd. PM Thiago Augusto da Silva; Sd. PM Paulo Alberto Santana Ferreira;
Sd. PM Caio Cesar Silva Santos; Sd. PM Wilton Valter Frutuoso; e Sd PM Reginaldo

Chaves Caldeira, todos do 40º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Cabo  Júlio,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, 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), que compreende 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 6.734 a 6.744,

6.747, 6.748, 6.751, 6.752, 6.756, 6.757, 6.760, 6.769, 6.817 a 6.819, 6.822 e 6.827 a
6.829/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.699/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado  Glaycon  Franco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Federação das Associações de Moradores de

Conselheiro Lafaiete - Famocol -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.699/2013 pretende declarar de utilidade pública a Federação

das Associações de Moradores de Conselheiro Lafaiete, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

beneficente, que tem como escopo fortalecer as entidades de bairro em sua luta pela

solução dos problemas sociais e comunitários, como os de saúde, educação, lazer,

moradia, transportes, etc.

Com esse propósito, a instituição promove, em conjunto com as associações locais,

atividades  artísticas,  culturais  e  desportivas,  de  modo  a  contribuir  para  o

desenvolvimento social e cultural da população.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Famocol em prol da

comunidade  de  Conselheiro  Lafaiete,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.699/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.701/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Januária, com
sede no Município de Januária.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.701/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Amigos de Januária, com sede no Município de Januária, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo melhorar a qualidade de vida dos moradores daquela localidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  o  desenvolvimento  socioeconômico,
integrando seus assistidos ao mercado de trabalho; defende, organiza e desenvolve
trabalho social com órgãos municipais, estaduais, federais e a iniciativa privada.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação
em  prol  da  comunidade  de  Januária,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.701/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.715/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Vila  Vicentina  de  Tiros,  com  sede  no



66
____________________________________________________________________________

Município de Tiros.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.715/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade
Vila Vicentina de Tiros, com sede no Município de Tiros. Trata-se de pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
assistência social e caritativa.

A  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar  pessoas  idosas,
proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela entidade em prol dos
moradores da terceira idade do Município de Tiros, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.715/2013 em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2014

ATA
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/2/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605 e 606/2014 (encaminhando os vetos às Proposições de
Lei nºs 22.009 e 22.045, os Convênios ICMS nºs 158, 163, 164, 167 e 176/2013,
celebrados no âmbito do Confaz, o Projeto de Lei nº 4.827/2014, o Projeto de Lei
Complementar  nº  57/2014,  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.828,  4.829,  4.830,  4.831  e
4.832/2014,  os  vetos  às  Proposições  de  Lei  nº  22.060,  22.062  e  22.077,  as
Indicações nºs 84 a 95 e 96 e 97/2014 e o Convênio ICMS nº 138/2013, celebrado no
âmbito do Confaz, respectivamente), do governador do Estado - Ofício nº 14/2014
(encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014), do presidente do Tribunal
de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei Complementar nº 58/2014 - Projetos de Lei nºs 4.833 a 4.852/2014 -
Projeto  de  Resolução  nº  4.853/2014  -  Requerimentos  nºs  6.945  a  6.955/2014  -
Requerimentos da deputada Liza Prado e outros  e dos deputados Antônio Carlos
Arantes, Ivair  Nogueira e outros, André Quintão e outros, Alencar da Silveira Jr. e
outros e Dinis Pinheiro e outros (2) - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Segurança Pública, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Wander Borges e
Agostinho  Patrus  Filho  -  Questão  de  Ordem  -  Registro  de  Presença  -  Oradores
Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Agostinho  Patrus  Filho,
André  Quintão  e  Cabo  Júlio  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de
Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de
Requerimentos: Requerimentos dos deputados Dinis Pinheiro e outros (2), Alencar da
Silveira Jr. e outros, André Quintão e outros e Ivair Nogueira e outros - Registro de
Presença - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Genaro - Dilzon

Melo - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão
- Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João
Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu -  Paulo Guedes -  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 - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h5min, 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 590/2014
Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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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
público, à Proposição de Lei nº 22.009, que dá nova redação aos arts. 1º e 6º da Lei
nº 11.817, de 6 de março de 1995, tornando obrigatória a emissão de nota fiscal de
entrada de mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes - ferros-
velhos e sucatas.

O dispositivo a ser vetado tem a seguinte redação:
“Art.  2º  -  O art.  6º  da Lei  nº  11.817,  de 1995,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:
‘Art.  6º  -  A falta  de  emissão  da  nota  fiscal  de  entrada  de  mercadoria  ou  da

manutenção  do  cadastro  atualizado  de  fornecedores  acarretará  a  aplicação  das
seguintes sanções:

I - multa, no valor de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - Ufemgs;

II - interdição do estabelecimento e cancelamento de sua inscrição estadual, em
caso de reincidência.’.”

Ouvida, a Secretaria de Estado de Fazenda manifestou-se pelo veto ao art. 2º, sob
os seguintes fundamentos: “1) a penalidade tributária prevista no art. 55, inciso IV da
Lei  nº  6.763/75  constitui  reprimenda  mais  adequada  e  eficaz  para  a  mercadoria
recebida ou mantida em estoque desacobertada,  do que a pena ora proposta no
inciso I do art. 6º da Lei nº 11.817/95; 2) o inciso II do art. 6º da Lei nº 11.817/95
incorre no vício insanável de não definir explicitamente qual a autoridade competente
para aplicar a pena de ‘interdição do estabelecimento’”.

Razões de Veto
Primeiramente, esclareço que a Proposição de Lei, ao alterar a redação do inciso I

do  referido  art.  6º,  trata  de  matéria  já  regulada  na  legislação  tributária  estadual,
especificamente  na  Lei  nº  6.763,  de  26  de  agosto  de  1975,  que  consolida  a
Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais.

Nesses  termos,  não  é  recomendável  que  a  lei  extravagante  discipline  matéria
prevista  em lei  específica,  sobretudo quando  esta  última  é  diploma normativo  de
consolidação de institutos jurídicos afins, no caso, da legislação tributária do Estado.
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Ressalto,  pois,  que  a  possibilidade  de  duplicidade  na  regulação  de  matérias
juridicamente idênticas, além de assistêmica, dificulta a sua observância e aplicação.

Informo, portanto, que a Lei nº 6.763, de 1975, em seu art. 55, já prevê multa ao
contribuinte mineiro que descumpre a obrigação tributária de emissão de nota fiscal
de  entrada  de  mercadoria.  Penalidade  essa,  vale  dizer,  fixada  em  valor  superior
àquela  prevista  no  art.  2º.  Logo,  o  veto  ao  dispositivo  tem  por  intuito  impedir
injustificável redução do valor da multa tributária vigente, em casos de a mercadoria
recebida  ou  mantida  em  estoque  por  estabelecimento  contribuinte  encontrar-se
desamparada da necessária nota fiscal de entrada.

Por fim, observo que a previsão contida no inciso II do referido art. 6º, ao determinar
a aplicação da pena de interdição do estabelecimento, no caso de reincidência, não
indica,  expressamente,  a  autoridade  competente  para  aplicar  essa  sanção.  Tal
omissão conduz à total inaplicabilidade da norma ali contida.

Nesses termos, e fundamentado nos argumentos da contrariedade do dispositivo ao
interesse público, oponho veto parcial para excluir da sanção o art. 2º da Proposição
nº 22.009.

São essas, Senhor  Presidente, as razões que me levam a vetar parcialmente a
referida Proposição de Lei, devolvendo-a ao reexame dos Membros da Assembleia
Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
- À Comissão Especial.
- Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 591/2014*
Belo Horizonte, 3 de janeiro de 2014.
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
público, à Proposição de Lei nº 22.045.

O dispositivo a ser vetado tem a seguinte redação:
“Art. 9º - Fica vedado o transporte gratuito de agente fiscal do Departamento de
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Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, ainda que no exercício de suas
funções, nos veículos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.”.

Consultada a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - e o
Departamento de Estradas de Rodagem - DER -, ambos manifestaram-se contrários
ao dispositivo, sob vários argumentos.

Passo, assim, às razões de veto.
Razões do Veto

Ressalto,  de início,  que a fiscalização dos serviços dos Sistemas de Transporte
Coletivo Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros, exercida pelo DER-MG, por
intermédio  de  seus  agentes,  é  uma atividade  contínua  e  inerente  ao  indelegável
exercício do poder de polícia do Estado.

Para tanto e no exercício de suas funções,  os  agentes de fiscalização realizam
habitualmente  seus  deslocamentos  em  viaturas  do  DER-MG.  Contudo,  em várias
ocasiões e por fatores diversos, a locomoção dos fiscais, em veículos do Estado e no
exercício de suas funções, é impossibilitada ou dificultada.

Nesse  sentido  e  de  modo  a  viabilizar  a  atividade  de  fiscalização,  normas
regulamentares  e  cláusulas  pactuadas  na  delegação  dos  serviços  de  transporte
asseguram  a  gratuidade  para  o  agente  fiscal  nos  veículos  dos  Sistemas  de
Transportes Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros.

Destaco que a efetiva fiscalização do serviço delegado visa, primordialmente, ao
bom atendimento dos usuários, de modo a satisfazer as condições de regularidade,
continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade  e  cortesia  na  sua
realização, e a manter a modicidade das tarifas, na forma e condições estabelecidas
no Regulamento e na Delegação. Além disso, a fiscalização também permite que a
prestação do serviço de transporte público seja objeto de permanente monitoramento
pelo  Estado,  o  que  resulta  na  observância  de  critérios  para  o  contínuo
aperfeiçoamento da sua realização por parte das delegatárias. Assim, o Estado, os
usuários e as empresas delegatárias possuem interesse legítimo para que a atividade
de  fiscalização  seja  viabilizada,  o  que  demanda  a  plena  locomoção dos  agentes
fiscais, tanto nos veículos do Estado quanto nos veículos de transporte coletivo.

Portanto, a manutenção da atual redação do art. 9º da Proposição de Lei - ao vedar
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a gratuidade do transporte para os agentes fiscais - dificultará de modo excessivo e,
em diversas hipóteses,  poderá até mesmo impedir  a efetiva atuação dos agentes
fiscais de transporte e trânsito no interior dos veículos em operação nos Sistemas de
Transportes  Intermunicipal  e  Metropolitano  de  Passageiros.  Logo,  a  sanção  do
mencionado dispositivo prejudicará enormemente o exercício legítimo do poder de
polícia do Estado em relevante setor de serviços públicos previstos na Constituição
da República Federativa do Brasil.

Por fim, informo que a gratuidade da locomoção de agentes fiscais, no exercício de
suas funções, é medida utilizada em outros entes da Federação e para modalidades
distintas de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aeronáutico.

Entendo,  pois,  que  as  prescrições  ínsitas  naquele  dispositivo  não  atendem  ao
interesse público, uma vez que inviabilizam o efetivo exercício do poder de polícia em
matéria  de  prestação  de  serviço  público  de  transporte  coletivo,  cuja  fiscalização
compete ao Poder Executivo.

Nesses termos e fundamentado nos argumentos da sua contrariedade ao interesse
público, oponho veto parcial para excluir da sanção o art. 9º da Proposição nº 22.045.

São essas, Senhor  Presidente, as razões que me levam a vetar parcialmente a
referida Proposição de Lei, devolvendo-a ao 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 592/2014*
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para que sejam submetidos à apreciação dessa

egrégia Assembleia, os Convênios ICMS a seguir relacionados, celebrados no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ:

• Convênio ICMS 158, de 6 de dezembro de 2013;
• Convênio ICMS 163, de 6 de dezembro de 2013;
• Convênio ICMS 164, de 6 de dezembro de 2013;
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• Convênio ICMS 167, de 6 de dezembro de 2013;
• Convênio ICMS 176, de 6 de dezembro de 2013.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º
e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

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

“MENSAGEM Nº 593/2014*
Belo Horizonte, 13 de dezembro 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 altera a Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto
de 1985.

O projeto tem por objetivo reorganizar o Conselho Estadual de Educação, prevendo
a redução gradativa das vagas de conselheiros até o limite de 24, em observância à
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - na Ação Direta de Inconstitucionalidade
- ADI - nº 2501-MG.

Nesses  termos,  a  proposta  é  consequência  da  redução  das  competências  do
Conselho Estadual de Educação no que se refere ao ensino de nível superior, e que
foi  objeto  do  julgamento  proferido  na  ADI  nº  2501-MG.  Naquela  decisão,  o  STF
entendeu que a disposição contida no art.  82,  § 1º,  II  da Constituição do Estado
adentrava no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes
e bases da educação (art.  22,  XXIV,  da Constituição da República Federativa do
Brasil).

Em  síntese,  o  projeto  de  lei  procura  adequar  a  composição  numérica  dos
conselheiros às atribuições que são próprias do órgão.

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



74
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 4.827/2014
Altera a Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985.
Art. 1º - O caput do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  3º -  O  Conselho  Estadual  de  Educação  é  constituído  por  vinte  e  quatro

membros, nomeados pelo Governador do Estado, dentre pessoas de notório saber e
experiência em matéria de educação, da seguinte forma:

I - cinquenta por cento de seus membros serão de livre escolha do Governador do
Estado;

II  -  cinquenta por cento de seus membros serão escolhidos pelo Governador do
Estado, sendo:

a)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG;

b)  no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES;

c)  até  dez  membros  escolhidos  a  partir  de  lista  elaborada  por  entidades  da
sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho”.

Art. 2º - A partir da publicação desta lei até 31 de dezembro de 2015, o Conselho
Estadual de Educação será constituído por vinte e sete membros, nomeados pelo
Governador do Estado, dentre pessoas de notório saber e experiência em matéria de
educação da seguinte forma:

I - treze de seus membros serão de livre escolha do Governador do Estado;
II - quatorze de seus membros serão escolhidos pelo Governador do Estado, sendo:
a) no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG;
b) no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES;
c) até  doze  membros  escolhidos  a  partir  de  lista  elaborada  por  entidades  da

sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho.
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Art.  3º  A nomeação de  membros  do  Conselho  Estadual  de  Educação para  o
exercício dos mandatos nos quadriênios 2014-2017 e 2016-2019 deverá observar os
seguintes números máximos de membros:

I - para o quadriênio 2014-2017 o disposto no art. 2º desta lei; e
II - para o quadriênio 2016-2019 o disposto no art. 3º da Lei Delegada nº 31, de

1985, alterado pelo art. 1º desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
- 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.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 594/2014*
Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  complementar  que  altera  dispositivos  da  Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003.

A proposta tem por objetivo reestruturar a carreira de Defensor Público no Estado
de Minas Gerais, adequando-a às normas da Lei Complementar Federal nº 80, de 12
de janeiro de 1994, alterada pela Lei Complementar Federal nº 132, de 7 de outubro
de 2009.

Ressalto que a reestruturação da carreira reduzirá de seis para quatro o número de
suas classes e, por conseguinte, os Defensores Públicos serão reposicionados em 1º
de  junho  de  2014,  assegurada  a  paridade  aos  aposentados  e  pensionistas  que
tenham esse direito.

Observo, por fim, que o projeto de lei complementar amplia o acesso à Justiça para
a população hipossuficiente, na medida em que fortalece as funções constitucionais
da Defensoria Pública do Estado e valoriza a atuação social dos Defensores Públicos.

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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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2014
Altera  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  65,  de  16  de  janeiro  de  2003,  que

organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a
carreira de Defensor Público e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 48 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 48 - O ingresso na carreira de Defensor Público dar-se-á na Classe Inicial do
cargo de Defensor Público, com funções de Defensor Público Substituto, mediante
aprovação  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  observada  a  ordem  de
classificação.”

Art.  2º - O art.  49 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 49 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira será nomeado
para  o  cargo  de  Defensor  Público  de  Classe  Inicial,  respeitada  a  ordem  de
classificação e o número de vagas existentes, e exercerá as funções de Defensor
Público Substituto, até completar o seu estágio probatório.

Parágrafo único -  O Defensor Público a que se refere o  caput tem as mesmas
prerrogativas,  vedações,  impedimentos  e  vantagens  de  caráter  indenizatório  dos
demais membros da carreira.”

Art. 3º - O § 3º do art. 57 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 57 - (…)
§ 3º - Se a decisão for pela confirmação na carreira, compete ao Defensor Público-

Geral expedir o respectivo ato declaratório, no qual constará a nova condição como
Defensor Público estável e sua respectiva classe, além da titularidade no órgão de
atuação em que estiver exercendo as suas atribuições, salvo se neste existir titular,
ainda que licenciado ou afastado.”

Art.  4º - O art.  58 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 58 - (...)
I - Classe Inicial;
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II - Classe Intermediária;
III - Classe Final; e
IV - Classe Especial.
(...)”
Art. 5º - O Anexo a que se refere o art. 46 da Lei Complementar nº 65, de 2003,

passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei complementar.
Art. 6º - Os membros da Defensoria Pública serão reposicionados na estrutura de

carreira a que se refere o art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003, alterado pelo
art. 4º desta lei complementar, a partir  de 1º de junho de 2014, e os seus cargos
serão transformados de acordo com a correlação constante  no Anexo II  desta lei
complementar.

Parágrafo único - O disposto no  caput aplica-se aos aposentados e pensionistas
que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, a partir de 1º de
junho de 2014, tomando-se como referência o símbolo do cargo em que se deu a
aposentadoria ou a concessão da pensão.

Art.  7º - Fica revogado o § 2º do art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 16 de
janeiro de 2003, passando o § 1º para parágrafo único.

Art. 8º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº , de de de 20 )
“ANEXO

(a que se refere o art. 46 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003)
QUADRO DE CARGOS DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL

QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO POR CLASSES
* - O quantitativo e a distribuição por classes do Quadro de Cargos da Carreira de

Defensor Público Estadual foram publicados no “Diário do Legislativo”, de 6.2.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei Complementar nº , de de de 20 )
TABELA DE CORRELAÇÃO - CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO

* - A tabela de correlação da Carreira de Defensor Público foi publicada no “Diário
do Legislativo”, de 6.2.2014.
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- 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 595/2014*

Belo Horizonte, 16 de dezembro 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  reajusta  o  subsídio  dos  membros  da
Defensoria Púbica do Estado.

Esclareço a  Vossa Excelência  que a  proposta  dá  continuidade ao processo  de
valorização da Defensoria Pública do Estado como instituição constitucional relevante
para a efetivação da garantia de amplo acesso à jurisdição e do devido processo
legal. Portanto, a nova tabela de subsídios gera estímulos para os atuais e futuros
integrantes da carreira de Defensor Público.

Observo  que  o  reajuste  previsto  no  projeto  de  lei  será  implementado  em  duas
etapas,  sendo  a  primeira  alteração  vigente  a  partir  de  1º  de  julho  de  2014  e  a
segunda, em 1º de junho de 2015.

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 4.828/2014
Reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras

providências.
Art.  1º  -  O  subsídio  mensal  dos  membros  da  carreira  de  Defensor  Público  do

Estado, de que trata o Anexo I da Lei nº 17.162, de 26 de novembro de 2007, passa a
ser o constante no Anexo I desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no caput, o Anexo I da Lei nº 17.162,
de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art.  2º - O subsídio mensal do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-
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Geral e do Corregedor-Geral, de que trata a Lei nº 17.162, de 2007, passa a ser o
constante no Anexo II desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no caput, o Anexo II da Lei nº 17.162,
de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

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 20 )
"ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 17.162, de 26 de novembro de 2007)
I.1 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(com vigência de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015)
* - O subsídio dos Membros da Defensoria Pública, com vigência de 1º/6/2014 a

31/5/2015, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 6.2.2014.
I.2 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(com vigência a partir de 1º de junho de 2015)
* - O subsídio dos Membros da Defensoria Pública, com vigência a partir de 1º de

junho de 2015, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 6.2.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da lei nº , de de de 20 )
"ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 17.162, de 26 de novembro de 2007)
II.1 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral
(com vigência de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015)

*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do
Corregedor-Geral, com vigência de 1º/6/2014 a 31/5/2015, foi publicado no “Diário do
Legislativo”, de 6.2.2014.

II.2 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do
Corregedor-Geral

(com vigência a partir de 1º de junho de 2015)
*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do
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Corregedor-Geral,  com vigência a partir  de 1º de junho de 2015, foi  publicado no
“Diário do Legislativo”, de 6.2.2014.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública 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 596/2014*

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  dá  a  denominação  de  Escola
Estadual  Marinho  Silva  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  localizada  no
Município de Rio Piracicaba.

O projeto encaminhado tem por objetivo reverenciar a memória de Marinho Silva e
resulta de pedido formulado pelo colegiado da escola estadual de ensino fundamental
daquele Município que, em reunião realizada no dia 15 de fevereiro do corrente ano,
homologou, pela maioria dos votos, a indicação do nome do homenageado.

Para maior esclarecimento dos senhores parlamentares faço anexar a esta, em teor
de cópia, a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Educação, na qual
estão expostas as razões que motivam a homenagem.

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

Marinho Silva,  de ensino fundamental,  à  Escola Estadual  de Ensino Fundamental
situada na Rua João Nogueira de Rezende, 387, Bairro Nossa Senhora de Fátima,
Município de Rio Piracicaba.

Trata-se de .proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual  de  Ensino  Fundamental,  que,  em  reunião  realizada  no  dia  15/02/2013,
homologou,  pela  maioria  dos  votos  dos  seus  membros,  a  indicação do nome de
Escola Estadual Marinho Silva para a denominação da referida unidade de ensino.
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Marinho Maximiano Silva,  natural  de Rio Piracicaba, estudou Desenho e Pintura
Decorativa, realizou inúmeras obras para sua terra natal, todas expostas em igrejas e
grutas da cidade, deixando esse legado para a cultura e a educação da região.

O homenageado nasceu em 8 de janeiro de 1912 e faleceu em 25 de outubro de
2007.

Cumpre registrar que, no Município de Rio Piracicaba, não existe estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Diante do 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, 29 de novembro de 2013.
Maria Sueli de Oliveira Pires, Secretária de Estado de Educação em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.829/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Rio Piracicaba.
Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Marinho Silva  a  escola  estadual  de

ensino fundamental situada na Rua João Nogueira de Rezende, nº 387, Bairro Nossa
Senhora de Fátima, no Município de Rio Piracicaba.

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 597/2014*

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2014.
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 Conselheiro José Joaquim
da  Rocha  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental,  situada  na  Rua  Marechal
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Deodoro, nº 59, Centro, no Município de Rio Piracicaba.
O teor do Projeto está em conformidade com os requisitos fixados na Lei nº 13.408,

de 21 de dezembro de 1999.
A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado da Escola Estadual de

Ensino Fundamental - anos iniciais - do Município de Rio Piracicaba, que pretende
homenagear  José  Joaquim  da  Rocha,  político  brasileiro  de  reconhecimento
internacional,  natural  da cidade de Mariana e que foi  deputado suplente  junto às
cortes portugueses em 1821 e eleito,  por Minas Gerais,  Deputado da Constituinte
Brasileira após a proclamação da independência do Brasil.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio
do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme justificação
e exposição de motivos anexas 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 Conselheiro José Joaquim da Rocha, de ensino fundamental (anos
iniciais),  à Escola Estadual  de Ensino Fundamental  (anos iniciais),  situada na rua
Marechal Deodoro, 59, Centro, Município de Rio Piracicaba.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual de Ensino Fundamental (anos iniciais),  que, em reunião realizada no dia
07/10/2013, homologou, pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do
nome  de  Escola  Estadual  Conselheiro  José  Joaquim  da  Rocha,  de  ensino
fundamental (anos iniciais), para a denominação da referida unidade de ensino.

José  Joaquim  da  Rocha,  político  brasileiro,  natural  da  cidade  de  Mariana,  foi
deputado suplente junto às cortes portuguesas em 1821 e eleito por Minas Gerais
deputado da constituinte brasileira após a proclamação da independência do Brasil.
Sua intensa participação nos movimentos pela independência do Brasil e, em âmbito
internacional, como ministro em Paris e logo depois em Roma, deixou um importante
legado na construção da história do nosso país.
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O homenageado nasceu em 19 de outubro de 1777 e faleceu em 16 de julho de
1848.

Cumpre registrar que, no Município de Rio Piracicaba, não existe estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Diante do 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, 12 de dezembro de 2013.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Exposição de Motivos
Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual de Ensino Fundamental (anos iniciais), situada na rua Marechal Deodoro,
59, Centro, Município de Rio Piracicaba.

José  Joaquim  da  Rocha,  político  brasileiro,  participou  dos  movimentos  pela
independência  do  Brasil  e,  em  âmbito  internacional,  foi  ministro  em  Paris  e  logo
depois em Roma, deixando um importante legado na construção da história brasileira.

A denominação ora proposta para a Escola Estadual de Ensino Fundamental (anos
iniciais)  demonstra  o  reconhecimento  da  comunidade,  constituindo-se  em  justa
homenagem  ao  Conselheiro  José  Joaquim  da  Rocha,  por  sua  contribuição  no
processo de construção da história de nosso país.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2013.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.830/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental - anos iniciais - situada

no Município de Rio Piracicaba.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Conselheiro José Joaquim da Rocha a

escola estadual  de ensino fundamental  -  anos iniciais  -  situada na Rua Marechal
Deodoro nº 59, Centro, no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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- 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 598/2014*

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2014.
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 Geni  Maria de Souza à
escola  estadual  de  ensino  médio  situada  na  rua  Uberaba,  s/n°,  Distrito  de  Vila
Formosa, no Município de Rio do Prado.

O teor do Projeto está em conformidade com os requisitos fixados na Lei n° 13.408,
de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado da escola, que pretende
homenagear  Geni  Maria de Souza,  que foi  Auxiliar  de Serviços Gerais  na  Escola
Estadual  Isnaldolândia,  no  Município  de  Rio  do  Prado,  onde  prestou  relevantes
serviços para a comunidade escolar, principalmente na preparação da merenda.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio
do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme justificação
e exposição de motivos anexas, 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

Geni Maria de Souza, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, situada
na rua Uberaba, s/nº, Distrito de Vila Formosa, município de Rio do Prado.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual de Ensino Médio, que, em reunião realizada no dia 12/04/2013, homologou,
pela  unanimidade  dos  votos  de  seus  membros,  a  indicação  do  nome de  Escola
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Estadual  Geni  Maria  de  Souza,  de  ensino  médio,  para  denominação  da  referida
unidade de ensino.

Geni Maria de Souza, natural de Almenara, foi Auxiliar de Serviços Gerais na Escola
Estadual  Isnaldolândia,  no  município  de  Rio  do  Prado,  onde  prestou  relevantes
serviços para a comunidade escolar, principalmente na preparação da merenda. Era
uma  pessoa  muito  comunicativa,  dedicada  e  prestativa,  tornando-se  referência
expressiva na comunidade, merecendo, portanto, a indicação do Colegiado.

A homenageada nasceu em 15 de fevereiro de 1928 e faleceu em 26 de setembro
de 2000.

Cumpre registrar que, no município de Rio do Prado 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, 12 de dezembro de 2013.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.831/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino médio situada no Município de Rio do

Prado.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Geni Maria de Souza a escola estadual

de ensino médio situada na rua Uberaba, s/nº, Distrito de Vila Formosa, no Município
de Rio do Prado.

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 599/2014*

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2014.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  dá  denominação  ao  Centro  Estadual  de
Educação Continuada - CESEC, situado no Município de João Monlevade.

O projeto encaminhado tem por objetivo reverenciar a memória de Elza Maria de
Assis  Moreira  Lima,  referência  educacional  expressiva  nos  Municípios  de  João
Monlevade e Bela Vista de Minas,  onde atuou em escolas públicas e privadas.  A
proposta foi apresentada pelo Colegiado do CESEC, guardando plena observância
aos requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

Ressalto que não há, 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 em exercício.

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 Centro Estadual

de Educação Continuada Professora Elza Maria, de ensino fundamental (anos finais)
e ensino médio, ao Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC de ensino
fundamental (anos finais)  e ensino médio, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 6550,
bairro Santa Bárbara, no município de João Monlevade.

Trata-se de .proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado do Centro
Estadual de Educação Continuada - CESEC, de ensino fundamental (anos finais) e
ensino médio, que, em reunião realizada no dia 02/10/2013, homologou, pela maioria
dos votos dos seus membros, a indicação do nome da Professora Elza Maria, para a
denominação da referida unidade de ensino.

Elza Maria de Assis Moreira Lima nasceu no Alto do Rio Doce, iniciou sua carreira
como educadora nos municípios de João Monlevade e Bela Vista de Minas, atuando
em escolas estaduais e privadas. Foi também Vice-diretora do Curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação, prestando relevantes serviços educacionais na região e
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tornando-se uma referência expressiva na área educacional.
A homenageada nasceu em 22 de fevereiro de 1937 e faleceu em 27 de outubro de

2007.
Cumpre  registrar  que,  no  município  de  João  Monlevade,  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, 29 de novembro de 2013.
Maria Sueli de Oliveira Pires, Secretária de Estado de Educação em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.832/2014
Dá denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC - situado

no Município de João Monlevade.
Art.  1º  -  Fica denominado Centro Estadual  de Educação Continuada Professora

Elza  Maria  o  Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  -  CESEC,  de  ensino
fundamental e médio, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 6.550, bairro Santa Bárbara,
no Município de João Monlevade.

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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 600/2014*

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2014.
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 total  à Proposição de Lei nº 22.060, que
dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras
providências, por considerá-la contrária ao interesse público.
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Ouvidas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico se manifestaram pelo veto
à proposição de lei referenciada.

Razões do veto
A Proposição sub examine trata do acondicionamento de mercadorias no comércio

varejista  e  dá  outras  providências.  O  art.  1º  da  proposta  dispõe  que  “os
estabelecimentos de comércio varejista instalados no território do Estado distribuirão
gratuitamente  sacos  ou  sacolas  plásticas  descartáveis  oxibiodegradáveis  ou
biodegradáveis destinados ao acondicionamento de mercadorias”.

Entretanto, da forma como se apresenta, a proposição fomenta a continuidade da
geração de resíduo, o que vai de encontro ao preceito básico da redução de resíduos
disposto  pelas  Políticas  Nacional  e  Estadual  de  Resíduos  Sólidos  e  previsto,
respectivamente, na Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e na Lei Estadual
nº 18.031, 12 de janeiro de 2009.

Ademais,  como  ressalta  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável,  há  outros  aspectos  tecnicamente  questionáveis  a
serem  considerados.  Além  de  implicar  aumento  de  custos  para  o  fornecedor  e,
consequentemente,  para  o  consumidor  final,  como  destacado  pela  Secretaria  de
Estado de Desenvolvimento  Econômico,  a  exigência  de  certificação dos materiais
descartáveis,  na  forma prevista pelo parágrafo único do art.  1º,  é  vaga,  pois  não
define  a  abrangência  da  expressão  “serão  certificados,  quanto  à  característica  e
qualidade”.  Diversos  parâmetros  podem  compor  esta  avaliação,  além  da
biodegradabilidade ou da oxibiodegradabilidade,  como, por  exemplo,  a resistência
mecânica.

Entretanto, não existe, até o momento, referência emitida pela Associação Brasileira
de  Normas  Técnicas  -  ABNT para  subsidiar  este  tipo  de  certificação.  Do mesmo
modo, a proposta determina que a certificação supramencionada seja feita por “órgão
técnico ou outra entidade reconhecida”, sem, contudo, especificar de modo objetivo
quais seriam os órgãos detentores da competência para efetuá-la.

O art. 3º,  a seu turno, gera dúvidas e dificuldades para a aplicação da lei,  pois
estabelece exigências de garantia e especificações das embalagens retornáveis de
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acondicionamento  das  mercadorias  adquiridas,  mas  não  apresenta  o  completo
delineamento da espécie, tampouco os meios e modos de verificação de sua garantia
quanto  à  qualidade,  segurança e  durabilidade.  Ademais,  não  indica  quais  são as
informações que obrigatoriamente deverão constar nas embalagens retornáveis.

O art. 5º determina que a fiscalização da aplicação da lei seja efetuada também
pelo  órgão  ambiental  estadual,  a  despeito  de  inexistir,  por  parte  do  órgão,
competência  para  atuar  na  fiscalização  do  uso,  comercialização  e  garantia  de
produtos.

Por fim, vale destacar que se encontra em tramitação no Congresso Nacional o
Projeto de Lei do Senado nº 322, de 2011, que disciplina a utilização, a fabricação, a
importação,  a  comercialização  e  a distribuição  de embalagens  plásticas,  sem, no
entanto,  prever  a  obrigação  da  distribuição  gratuita  de  embalagens  descartáveis
oxibiodegradáveis  pelos  estabelecimentos  de  comércio  varejista,  o  que,  como  já
destacado, onera fornecedores e consumidores, além de contrariar a ratio da Política
Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos.

São essas as razões  que me levam a  vetar  integralmente  a  proposição de lei,
devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 601/2014*
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2014.
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
público, à Proposição de Lei nº 22.062, que estabelece diretrizes e objetivos para a
formulação e a implementação da política estadual de combate às discriminações
racial e étnica e dá outras providências.

O dispositivo a ser vetado tem a seguinte redação:
“Art. 7º - (…)
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Parágrafo único - Os requisitos para a concessão das bolsas de que trata o caput
serão objeto de deliberação das respectivas universidades”.

Razões de Veto
Primeiramente, esclareço que o  caput  do art.  7º, ao qual se vincula o parágrafo

único - que é objeto de veto - autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - e a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - a concederem
bolsas  de  estudo  e  bolsas  de  pesquisa,  ensino  e  extensão  universitária,  na
modalidade  de  ensino  à  distância  -  EAD  -,  no  âmbito  de  projetos  e  programas
provenientes  de  convênios,  acordos  e  contratos,  públicos  ou  privados,  para
servidores  públicos,  professores,  tutores  e  demais  envolvidos  nas  ações  de  que
tratam os respectivos instrumentos.

Essa medida, além de benéfica aos servidores e a diversos agentes da sociedade
vinculados a projetos e programas acadêmicos, mantém o compromisso, por parte do
Estado, com a ampliação e o aprimoramento da sua política de incentivo ao estudo, à
pesquisa e à extensão no âmbito do ensino superior e de pós-graduação.

Entretanto, as bolsas previstas no  caput  do dispositivo legal, quando autorizadas,
terão por destinatários servidores públicos, professores, tutores e demais envolvidos
nas ações de projetos e programas provenientes de convênios, acordos e contratos -
públicos ou privados - a respeito dos quais há a necessidade de tratamento uniforme
de  requisitos  mínimos  a  serem  respeitados  pelas  duas  instituições  de  ensino
identificadas na proposição.

Como as bolsas são provenientes de  recursos públicos  que têm por  objetivo  o
aprimoramento e a ampliação da política estadual de ensino, pesquisa e extensão em
nível  superior  de educação, os requisitos mínimos para a sua concessão deverão
observar  critérios  jurídicos,  financeiros  e  de  gestão  pública,  que  demandam
uniformidade e planejamento, e que devem ser estabelecidos por decreto, nos termos
do inc. VII do art. 90 da Constituição Estadual.

Decerto,  a  definição  de  tais  requisitos  traduz  verdadeiro  exercício  do  poder
regulamentar,  que  recomenda  a  observância  de  diretrizes  a  serem  fixadas  pela
administração estadual. Do contrário, possibilitar-se-ia a coexistência de critérios e
requisitos diversos para a oferta de um mesmo benefício, a depender da universidade
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concedente da bolsa de estudo, o que ensejaria dificuldades na implementação da
política de ampliação e de aprimoramento do ensino superior  no Estado, além de
propiciar a violação do princípio da isonomia.

Anoto  que  a  unificação  dos  requisitos  é  necessária  e  também  conveniente  na
medida em que servidores públicos poderão ser beneficiários diretos das bolsas de
estudo, juntamente com terceiros vinculados a projetos e a programas acadêmicos.
Entre os diversos aspectos concernentes à matéria,  há questões relacionadas aos
critérios  quantitativos  e  qualitativos  de  admissão  dos  servidores  públicos  que
merecem  não  apenas  a  normatização  padronizada,  mas,  também,  controle
concentrado na instância estratégica da gestão e planejamento, de modo a preservar
a isonomia entre os agentes da Administração e a compatibilidade dos benefícios
com as diretrizes governamentais.

Destaco, ainda, que a medida, tal como normatizada pelo dispositivo vetado, não se
coaduna com as normas de organização e funcionamento da Administração Pública
estadual. Conforme os arts. 8º e 9º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,
a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, no âmbito do
Poder  Executivo,  é  o  órgão  responsável  por  coordenar  e  integrar  as  decisões
estratégicas  de  governo  e  deliberar  sobre  os  atos  de  gestão  que  envolvem  a
ampliação da despesa com a implementação de políticas públicas, especialmente de
recursos humanos. Compete ainda àquela Câmara atuar como instância consultiva e
deliberativa das políticas públicas de planejamento, orçamento, gestão e finanças,
tendo por objetivo garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a integração e a
efetividade das ações governamentais, como é o caso da concessão de bolsas para
estudo, pesquisa e extensão.

Nesse  sentido,  imprescindível  se  mostra  a  participação  dos  órgãos  centrais  do
Poder  Executivo,  especialmente  por  meio  da  referida  Câmara,  no  processo  de
concessão das bolsas de estudo aos beneficiários de que trata o caput do art. 7º da
proposição de lei.

Entendo,  pois,  que  as  prescrições  ínsitas  naquele  dispositivo  não  atendem  ao
interesse público,  dada a necessidade de se concentrar a atividade de formulação
dos requisitos para concessão de bolsas na modalidade de EAD.
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Registro,  por  fim,  que  a  fixação  unificada  de  critérios  jurídicos,  financeiros  e
administrativos por parte da administração direta harmoniza-se com a autonomia das
universidades na definição dos parâmetros e méritos científicos para a concessão das
bolsas.

Nesses termos, e fundamentado nos argumentos da sua contrariedade ao interesse
público, oponho veto parcial para excluir da sanção o parágrafo único do art.  7º da
Proposição de Lei nº 22.062.

São essas, Senhor  Presidente, as razões que me levam a vetar parcialmente a
referida  proposição de lei,  devolvendo-a ao reexame dos membros da Assembleia
Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 602/2014*
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2014.
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 total, por contrariedade ao interesse público,
à Proposição de Lei nº 22.077, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Ibitiúra de Minas o imóvel que especifica.

Razões do Veto
Não  obstante  a  motivação  da  iniciativa  parlamentar  voltar-se  para  um  projeto

relevante para a comunidade, qual seja, apoiar o Município na construção de uma
creche, a solução aventada na proposição não pode prosperar, uma vez que a área
do imóvel nela descrito com a finalidade de doação ao Município encontra-se afetada,
estando ali localizadas instalações da Escola Estadual “Caliméria Silveira”.

Consultada a Secretaria de Estado de Educação - SEE, órgão ao qual o imóvel está
vinculado, esta informou que o terreno constante da proposição de lei está destinado
à construção de uma quadra poliesportiva, com projeto já aprovado e com recursos
públicos já assegurados.
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Desta  forma,  a  área  de  terreno  que  se  pretende  doar  não  é  um  bem  público
dominical, uma vez que se encontra afetada a uma finalidade específica por parte da
Administração Pública.  Consequentemente,  sua alienação,  na forma de doação, é
inviável.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  opor  veto  total  à
Proposição  de  Lei  nº  22.077,  devolvendo-a,  em  obediência  à  Constituição,  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 603/2014*
Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “b” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa os nomes dos indicados
para as funções de Conselheiro do Conselho Estadual de Educação:

1) Para a Câmara de Ensino Fundamental:
1.1. Indicações da Sociedade Civil - ex vi da alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985:
Suely Duque Rodarte - recondução
Lina Kátia Mesquita de Oliveira
1.2. Indicações de livre escolha do Governador - ex vi do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:
Maria Beatriz Ribeiro de Oliveira Gonçalves
Petrina Mourão Mafra
Mário Jorge Dias Carneiro
2) Para a Câmara de Ensino Médio:
2.1. Indicações da Sociedade Civil - ex vi da alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:
Keyla Mayume Ferreira Matsumura de Melo - recondução
Luciano de Assis Fagundes



94
____________________________________________________________________________

Márcia Nogueira Amorim
2.2. Indicações de livre escolha do Governador - ex vi do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:
Sebastião Antônio dos Reis e Silva - recondução
Rosane Marques Crespo Costa - recondução
Eustáquia Salvadora de Sousa
3) Para a Câmara de Ensino Superior:
3.1. Indicação da Sociedade Civil - UEMG - ex vi da alínea “b” do inciso II do art. 3º

da Lei Delegada nº 31, de 1985:
Lana Mara de Castro Siman
Ressalta-se que, nos termos da Lei, todos os indicados são atuantes nas áreas

afetas às competências do Conselho Estadual de Educação, detentores de notório
saber e experiência em matéria de educação.

Nesse contexto, a indicação respeita a nova redação do art. 3º da Lei Delegada nº
31, de 1985, preservando, na composição do Conselho, a paridade entre membros
representantes da sociedade civil e membros indicados pelo Chefe do Executivo.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 84/2014
Indicação do nome da Sra. Suely Duque Rodarte para conselheira do Conselho

Estadual de Educação.
- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 85/2014
Indicação do nome da Sra. Lina Kátia Mesquita de Oliveira para conselheira do

Conselho Estadual de Educação.
- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 86/2014
Indicação  do  nome  da  Sra.  Maria  Beatriz  Ribeiro  de  Oliveira  Gonçalves  para

conselheira do Conselho Estadual de Educação.
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- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 87/2014

Indicação do nome da Sra. Petrina Mourão Mafra para conselheira do Conselho
Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 88/2014

Indicação do nome do Sr. Mário Jorge Dias Carneiro para conselheiro do Conselho
Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 89/2014

Indicação  do  nome  da  Sra.  Keyla  Mayume  Ferreira  Matsumura  de  Melo  para
conselheira do Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 90/2014

Indicação do nome do Sr. Luciano de Assis Fagundes para conselheiro do Conselho
Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 91/2014

Indicação do nome da Sra. Márcia Nogueira Amorim para conselheira do Conselho
Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 92/2014

Indicação do nome do Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva para conselheiro do
Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 93/2014

Indicação do nome da Sra. Rosane Marques Crespo Costa para conselheira do
Conselho Estadual de Educação.

- À Comissão Especial.
INDICAÇÃO Nº 94/2014

Indicação do nome da Sra.  Eustáquia  Salvadora de Sousa para conselheira  do
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Conselho Estadual de Educação.
- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 95/2014
Indicação  do  nome  da  Sra.  Lana  Mara  de  Castro  Siman  para  conselheira  do

Conselho Estadual de Educação.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 604/2014*
Belo Horizonte, 2 de janeiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Sérgio
Mendes  Pires  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  Estadual  de
Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL.

A referida  autarquia  especial  tem  por  finalidade  executar  e  fiscalizar  a  política
estadual  de  telecomunicações  formulada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,
competindo-lhe elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à repetição
e à retransmissão de sinais de televisão.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional, com atuação relevante em
instituições públicas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de
Diretor-Geral do DETEL.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 96/2014
Indicação do nome do Sr. Sérgio Mendes Pires para diretor-geral do Departamento

Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 605/2014*
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,
submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Francisco
Antônio Tavares  Junior  para o  cargo de Presidente  da  Fundação Ezequiel  Dias  -
FUNED.

A referida fundação tem por finalidade realizar pesquisas para o desenvolvimento
científico  e  tecnológico  no  campo  da  saúde  pública,  pesquisar  e  produzir
medicamentos,  bem como realizar  análises laboratoriais  no campo dos agravos  à
saúde coletiva em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual
de saúde.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional, com atuação relevante em
instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar
o cargo de Presidente da FUNED.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 97/2014
Indicação do nome do Sr.  Francisco Antônio  Tavares Junior  para presidente da

Fundação Ezequiel Dias - Funed.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 606/2014*
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, o Convênio ICMS 138, de 18 de outubro de 2013, celebrado no
âmbito  do  Conselho Nacional  de Política  Fazendária -  CONFAZ -  e  publicado no
Diário Oficial da União de 21 de outubro de 2013.

Em virtude de incorreções no texto original, o Convênio foi republicado na data de 6
de novembro de 2013.

O referido Convênio altera o Anexo do Convênio ICMS 162, de 14 de dezembro de
1994, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS nas
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operações  com  medicamentos  destinados  ao  tratamento  do  câncer.  A  alteração
promovida consiste na inclusão de novos medicamentos ao citado anexo.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º
e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 138, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013**
Publicado no DOU de 6/11/13
Altera Anexo Único do Convênio ICMS 162/94, que autoriza os Estados e o Distrito

Federal conceder isenção do ICMS nos operações com medicamentos destinados ao
tratamento do câncer.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em
vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar
o seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula primeira - O Anexo Único do Convênio ICMS 162/94, de 7 de dezembro de

1994, fica acrescido dos seguintes itens:

74 Fulvestranto 

75 Gefitinibe 

76 Acetato de Gosserrelina 

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua
ratificação  nacional,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês
subsequente ao da ratificação.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega, Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas -Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará -João Marcos Maia,  Distrito Federal -  Adonias dos Reis Santiago ,  Espírito
Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José
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Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader
Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -
José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -
Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio
Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio
Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro
Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,
Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,
Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins -Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

** Republicado por ter saído com incorreções no texto original no DOU de 21/10/13,
Seção 1, páginas 19 e 20.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo governador do Estado.
Anexe-se à Mensagem nº 559/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“OFÍCIO Nº 14/2014*

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2014.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea "c", e 104, inciso IV, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo
projeto de lei complementar e sua justificação, que visa a alterar a Lei Complementar
nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.
Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2014
Altera  a  Lei  Complementar  nº  59,  de  18  de  janeiro  de  2001,  que  contém  a

organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.
Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com

a seguinte redação:
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“Art. 1º - (...)
§  1º  -  A prestação jurisdicional  no  Estado,  em segunda instância,  compete  aos

Desembargadores  e  juízes  convocados  do  Tribunal  de  Justiça  e  aos  Juízes  do
Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - O juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede para

os distritos.”.
Art. 3º - O  caput e os §§ 2º e 4º do art. 6º da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - Entregue a documentação a que se refere o art. 5º, o Corregedor-Geral de

Justiça fará inspeção local e apresentará relatório circunstanciado, dirigido ao órgão
competente  do  Tribunal  de  Justiça,  opinando sobre  a  criação ou  a  instalação  da
comarca.

(...)
§ 2º - Determinada a instalação, o Presidente do Tribunal de Justiça designará data

para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por Desembargador
especialmente designado.

(...)
§  4º  -  Instalada  a  comarca  e  especificados  seus  distritos  judiciários,  ficarão

automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro.”.
Art. 4º - O § 3º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 8º-A - (...)
§  3º  -  Atuarão  nas  centrais  de  conciliação  conciliadores  não  remunerados

escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a
escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de Psicologia, de Serviço Social e de
Relações Públicas.”.

Art. 5º - Os §§ 1º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 9º - (...)
§ 1º - Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as suas

decisões  serão  fundamentadas,  sob  pena  de  nulidade,  sem  prejuízo  de,  em
determinados atos, a presença ser limitada aos advogados e defensores públicos e
às partes, ou somente àqueles, nas hipóteses legais em que o interesse público o
exigir.

§ 5º - Fica assegurada sustentação oral aos advogados, aos defensores públicos e,
quando for o caso, aos Procuradores de Justiça, nas sessões de julgamento, nos
termos do regimento interno.”.

Art. 6º - O § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)
§ 4º  -  O órgão competente do Tribunal  de Justiça determinará a instalação dos

órgãos  jurisdicionais  de  primeiro  e  segundo  graus  instituídos  por  lei  no  Estado,
incluídos os dos Juizados Especiais.”.

Art. 7º - Dê-se nova redação aos §§ 3º e 8º do art. 10 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, a vigorarem com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)
§ 3º - É obrigatória a instalação de vara de execução penal nas comarcas onde

houver penitenciária.
§ 8º - O Tribunal de Justiça, na forma definida em seu regimento interno, poderá

criar  postos  de  Atendimento  Judiciário  (PAJ’s)  regionais  nas  Comarcas  com
população acima de trezentos mil habitantes com estrutura de pronto atendimento ao
cidadão e ao advogado, para distribuição de feitos, protocolo de petições, central de
certidões e serviço de atendimento ao cidadão.

Art. 8º - Altere-se a redação do § 5º do art. 10 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
e  acrescente-se  a  ele  os  §§  5º-A,  5º-B,  5º-C e  13,  a  vigorarem  com  a  seguinte
redação:

“Art. 10 - (...)
§ 5º - O Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais contará com 210 (duzentos e

dez)  cargos  de  Juiz  de  Direito  Substituto,  cuja  lotação  caberá  ao  Presidente  do
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Tribunal  de  Justiça.  Até  o  limite de  1/3 (um terço),  ou 70  (setenta)  cargos,  terão
lotação nas comarcas-sede das regiões administrativas, que serão delimitadas por
ato do órgão competente do Tribunal de Justiça, cabendo-lhes substituir os titulares
das  comarcas  integrantes  da  região  administrativa,  quando  em  férias,  licença  ou
afastamentos, com competência plena.

§  5º-A  -  Os  cargos  vagos,  postos  em  concurso  público  para  ingresso  na
magistratura, serão providos por escolha dos juízes de direito substitutos, na ordem
de classificação no certame que lograram êxito.

§  5º-B  -  Quando  da  substituição,  os  juízes  de  direito  substitutos  farão  jus  ao
recebimento de diferença de entrância nos subsídios.

§ 5º-C - Existindo interesse da administração, os cargos de juiz de direito substituto
que se vagarem na região administrativa poderão ser colocados para remoção dos
juízes de direito substitutos.

§ 13 - Poderá o Presidente do Tribunal de Justiça, após ouvir o órgão competente
do TJMG, designar grupo de no mínimo 3 (três) Juízes em cooperação para atuar em
vara ou comarca quando ficar constatado que o juiz titular está sob ameaça, para
atuação conjunta, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias.”.

Art. 9º - O caput  do art. 11 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 11 - O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais, tem sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado e a seu
membro é atribuído o título de Desembargador e o tratamento de excelência.

(...)”.
Art. 10 - Fica acrescentado o art. 14-A à Lei Complementar nº 59, de 2001, com a

seguinte redação:
“Art. 14-A - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até 5 (cinco) juízes

de direito para servirem como auxiliares da Presidência e Vice-Presidências, os quais
ficarão  afastados  de  suas  funções,  sem  prejuízo  da  antiguidade  e  do  direto  à
promoção.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal poderá convocar Juízes Auxiliares acima
do limite previsto no  caput,  desde que se justifique a medida, após autorização do
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órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente.”.
Art. 11 - O art. 16 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  16  -  O  Tribunal  de  Justiça,  por  meio  do  regimento  interno  aprovado  pelo

plenário,  disporá  privativamente  sobre  a  criação,  composição,  atribuições  e
competências dos seus órgãos.”.

Art. 12 - O Capítulo V do Título I do Livro II passa a ter a denominação de “Do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça”.

Art. 13 - Ficam acrescentados os §§ 1º e 2º ao art. 18 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, com a redação que se segue, passando o caput do dispositivo a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.  18 -  O Órgão Especial do Tribunal  de Justiça é composto de vinte e cinco
Desembargadores,  respeitada  a  representação  de  advogados  e  membros  do
Ministério  Público prevista no art.  94 da Constituição Federal, para o exercício de
atribuições  administrativas  e  jurisdicionais  delegadas  da  competência  do  Tribunal
Pleno, provendo-se treze das vagas por antiguidade, e doze por eleição pelo Tribunal
Pleno, à medida que ocorrerem.

§ 1º - O Desembargador que tiver exercido por 4 (quatro) anos a função de membro
da metade eleita do Órgão Especial não figurará mais entre os elegíveis até que se
esgotem todos os nomes.

§ 2º - O disposto nesse artigo não se aplica ao membro do Tribunal na qualidade de
convocado por período igual ou inferior a 06 (seis) meses.”.

Art. 14 - O art. 23 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar acrescido
do parágrafo único e com a seguinte redação:

“Art.  23  -  A  Corregedoria  Geral  de  Justiça  tem  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares, a serem exercidas em sua secretaria, nos
órgãos de jurisdição de primeiro grau, nos órgãos auxiliares da justiça de primeiro
grau e nos serviços de notas e de registro do Estado, observado o disposto nesta Lei
Complementar e, no que couber, no regimento interno do Tribunal de Justiça.

Parágrafo  único  -  A Corregedoria  Geral  de  Justiça  terá  funções  fiscalizadora  e
disciplinar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça.”.
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Art. 15 - O caput e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 26 da Lei Complementar nº 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  26  -  Os  Juízes  Auxiliares  da  Corregedoria  exercerão,  por  delegação,  as
atribuições do Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos Juízes de Direto, aos
servidores da Justiça e aos notários e registradores e seus prepostos.

§  1º  -  O Corregedor-Geral  de  Justiça  poderá  indicar  até  dez Juízes  de  Direito
titulares  de  Varas,  de  Unidades  Jurisdicionais  ou  Auxiliares  da  Comarca de  Belo
Horizonte para exercerem a função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, os quais serão
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§  2º  -  A  designação  será  feita  para  período  correspondente  ao  mandato  do
Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida recondução, ficando o
Juiz Auxiliar da Corregedoria afastado das funções jurisdicionais.

§ 3º - A vara, o cargo da unidade jurisdicional de que o juiz designado for titular ou o
cargo de Juiz  de  Direito  Auxiliar  por  ele  ocupado permanecerão vagos durante o
período de seu exercício na função de Juiz Auxiliar da Corregedoria.

§ 4º - Cessado o exercício da função de Juiz Auxiliar da Corregedoria, o juiz de
direito  reassumirá,  imediatamente,  o  exercício  na  vara  ou  no  cargo  da  unidade
jurisdicional  de  que  é  titular,  e  o  juiz  de  direito  auxiliar  retornará  à  sua  função
anterior.”.

Art.  16 -  Fica acrescentado à Lei  Complementar  nº  59,  de 2001, o art.  46-A,  a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 46-A - Nos casos de afastamento de Desembargador, a qualquer título, da sua
atividade jurisdicional, por período superior a 30 (trinta) dias, o Presidente do Tribunal
de Justiça convocará juiz de direito de entrância especial, que receberá os processos
do substituído e os distribuídos durante o tempo de substituição.

§ 1º - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista
de antiguidade na entrância especial,  após escolha por maioria absoluta do órgão
competente do Tribunal de Justiça, em votação aberta e fundamentada, observados
os  critérios  e  vedações  previstos  na  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional,  nas
resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.
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§  2º  -  Aos  juízes  convocados  serão  destinados  o  gabinete  e  a  assessoria  do
Desembargador substituído, podendo o Presidente do Tribunal proceder à nomeação
de  servidores,  após  indicação  do  desembargador  substituto,  caso  inexista  no
gabinete a assessoria respectiva.

§ 3º - Encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz de direito
convocado serão conclusos ao Desembargador substituído, ressalvados aqueles em
que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento.

§ 4º - Os juízes de primeiro grau convocados para exercer função de substituição
ou auxílio nos tribunais receberão, exclusivamente, a diferença de subsídio para o
cargo de Desembargador.

§ 5º - Quando ocorrer o afastamento de que trata o caput deste artigo, o Presidente
do  Tribunal  submeterá  a  indicação  e  escolha  do  convocado  na  primeira  sessão
subsequente à publicação do ato.”.

Art. 17 - Os incisos II e III do art. 52 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 52 - (...)
II - Tribunal do Júri;
III - Juizados Especiais.”.
Art. 18 - O art. 53 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar a seguinte

redação:
“Art.  53  -  A investidura  inicial  ocorrerá  no  cargo  de  Juiz  de  Direito  Substituto,

decorrente de nomeação pelo Presidente do Tribunal de Justiça, posse e exercício
nas funções.”.

Art. 19 - O art. 54 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar a seguinte
redação:

“Art. 54 - O Juiz de Direito Substituto exercerá as funções que lhe forem atribuídas
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência e a oportunidade
de sua lotação em prol do interesse público.”.

Art. 20 - Dê-se à alínea “a” do inciso I e aos incisos IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XXII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI e XXXIX todos do art.  55 da Lei Complementar nº 59, de
2001, a redação que se segue, acrescentando-se ainda inciso XLII:
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“Art. 55 - (...)
I - (...)
a) crime ou contravenção, dentro de sua atribuição;
(...)
IX - conceder fiança, nos termos da lei;
(...)
XII - determinar remessa de prova de suposto ilícito penal ao órgão do Ministério

Público para que este promova a responsabilização do culpado, bem assim requisitar
apuração quando houver indícios;

XIII  -  mandar  riscar,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte  ofendida,  expressão
injuriosa ou impertinente encontrada em autos;

XIV - dar a Juiz de Paz, a servidor do Poder Judiciário e a delegatário de serviço de
notas e de registro instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres;

XV - proceder, mensalmente, exceto na Comarca de Belo Horizonte, à fiscalização
dos  registros,  físicos  e/ou  virtuais,  referentes  ao  serviço  judiciário  da  comarca,
conferindo-os, e anotar irregularidade encontrada e cominar pena, na forma da lei;

XVII  -  comunicar  ao  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  as  suspeições
declaradas, dispensada a indicação da razão quando se tratar de motivo íntimo;

XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento, na forma da lei;
(...)XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor

de 16 (dezesseis) anos e do menor de 18 (dezoito) anos, na forma da lei;
(...)
XXIX - conceder os benefícios da gratuidade para acesso ao Judiciário, nos termos

da Lei 1.060, de 1950;
XXX  -  exercer  atribuições  de  Juiz  Diretor  de  Foro,  de  Vara  da  Infância  e  da

Juventude, de Vara de Idoso, de Vara da Mulher e outras que venham a ser criadas e
instaladas ou, ainda, as que forem determinadas pelo Presidente do Tribunal;

XXXI - dirigir o foro e administrar os edifícios forenses, podendo delegar a atribuição
pertinente à atividade predial a servidor efetivo;

(...)
XXXIX - verificar, quinzenalmente, a saída de processos, apondo visto nos atos de
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registros de carga e descarga físicos e/ou virtuais, e tomar providências para que os
autos retornem, quando ultrapassados os prazos legais;

XLII  -  assinar  pessoalmente  as  correspondências,  informações  ou  consulta
administrativa  endereçada  à  autoridade  judiciária  de  igual  ou  superior  nível,  bem
assim às demais autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.”.

Art. 21 - Fica acrescentado o inciso III ao art. 57 da Lei Complementar nº 59, de
2001, com a seguinte redação:

“Art. 57 - (...)
III - julgar as ações relativas à usucapião.”.
Art. 22 - O caput do art. 59 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias processar e

julgar causas cíveis em que intervenham, como autor, réu, assistente ou opoente, o
Estado,  os  Municípios,  suas  autarquias,  as  empresas públicas,  as  sociedades de
economia mista e as  fundações de direito  público,  ressalvada a competência dos
Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, e, onde não houver vara da Justiça
Federal,  as decorrentes do § 3º do art.  109 da Constituição Federal, respeitada a
competência de foro estabelecida na lei processual.

(...)”
Art. 23 - O inciso X e o parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar nº 59, de

2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 61 - (...)
X  -  proceder  à  correição  permanente  da  polícia  judiciária  e  dos  presídios  da

comarca e propor ao Corregedor-Geral de Justiça medidas que visem a melhoria do
serviço e/ou da execução da pena;

Parágrafo único -  Nas comarcas com mais de uma vara onde não houver vara
especializada  de  execuções  penais  nem  corregedoria  de  presídios,  cabe  ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz-Corregedor de Presídios,
permitida recondução e sua substituição, quando convier.”.

Art. 24 - O art. 62 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  62  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  exercer  as
atribuições definidas na legislação especial sobre criança e adolescente bem como as
de  fiscalização,  orientação  e  apuração  de  irregularidades  de  instituições,
organizações  governamentais  e  não  governamentais,  abrigos,  instituições  de
atendimento e entidades congêneres, garantindo-lhes medidas de proteção.

Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  competência
específica para infância e juventude, cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente, o juiz de direito competente para tais atribuições, permitida recondução
e sua substituição, quando convier.”.

Art. 25 - O art. 62-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62-A -  A  Vara  Agrária  de  Minas  Gerais  tem  sede  em  Belo  Horizonte  e
competência em todo o Estado para processar e julgar, com exclusividade, as ações
que tratem de questões agrárias envolvendo conflitos fundiários coletivos por posse
de terras rurais.

Parágrafo  único  -  Sempre  que  considerar  necessário  à  eficiente  prestação
jurisdicional, o juiz de direito far-se-á presente no local ou região do litígio.”.

Art. 26 - O parágrafo único do art. 62-C da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62-C - (...)
Parágrafo  único  -  Nas  comarcas  em  que  não  houver  vara  com  competência

específica a que se refere o  caput,  cabe ao Corregedor-Geral de Justiça designar,
bienalmente, o juiz de direito competente para tais atribuições, permitida recondução
e sua substituição, quando convier.”.

Art. 27 - O caput e o § 1º do art. 64 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 64 - A direção do Foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida, na
Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz Auxiliar da
Corregedoria por ele designado e, nas comarcas do interior, pelo juiz de direito ou,
havendo mais de um juiz, pelo que for designado bienalmente pelo Corregedor-Geral,
permitida a recondução.
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§ 1º - Nas comarcas do interior com duas ou mais varas, se existir interesse público
que recomende a dispensa do Diretor do Foro antes de se completar o biênio de sua
designação, o Corregedor-Geral de Justiça o dispensará e comunicará imediatamente
a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça.

(...)”.
Art. 28 - Acrescente-se o inciso VII-A e o § 4º ao art. 65 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, e dê-se nova redação aos seus incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X e XIV, e
aos §§ 2º e 3º, a vigorarem com a seguinte redação:

“Art. 65 - (...):
I - exercer, em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares do Judiciário e nos

serviços  notariais  e  de  registro  de  sua  comarca,  as  funções  administrativas,  de
orientação, de fiscalização e disciplinares;

(...)
III - determinar e/ou requisitar providências necessárias ao bom funcionamento do

serviço  judiciário,  inclusive  em  caráter  excepcional  sugerir  forma  e  unidade  para
recebimento de cooperação;

IV -  indicar  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  os  servidores  aptos  a  serem
nomeados para os cargos de provimento em comissão, ressalvado o de Comissário
de Menores  Coordenador,  cuja indicação será  feita  pelo  juiz competente  para  as
questões definidas na legislação especial;

(...)
VI - aplicar pena disciplinar a servidor subordinado a sua autoridade e aos titulares

e prepostos não optantes dos serviços notariais e de registro da comarca, na forma
da lei;

VII - dar exercício a servidor do foro judicial, delegatário dos serviços notariais e de
registro;

VII-A - dar posse e exercício ao Juiz de Paz;
VIII - remeter, até o dia 20 de cada mês, à Secretaria do Tribunal de Justiça, com

seu visto, o registro de freqüência dos servidores do foro;
IX - encaminhar as escalas de férias dos servidores do foro judicial à Secretaria do

Tribunal de Justiça até o último dia útil do mês de outubro;
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(...)
X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do foro judicial e do Serviço

de Notas e de Registros, instaurando regular processo administrativo, comunicando e
requisitando o apoio integral à Secretaria do Tribunal de Justiça;

(...)
XIV - fazer, anualmente, em formulário próprio disponibilizado pela Secretaria do

Tribunal  de  Justiça,  o  inventário  dos  bens  móveis  pertencentes  ao  Estado  que
existam na comarca, devolvendo-o devidamente preenchido;

(...)
§ 2º - Na Comarca de Belo Horizonte, o Corregedor-Geral de Justiça e Diretor do

Foro  poderá  delegar  a  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  o  exercício  das  atribuições
previstas nos incisos II, III, V e VIII deste artigo.

§ 3º - O Diretor do Foro realizará, anualmente e  in loco, a correição nos serviços
sob suas ordens e nos de Notas e de Registros Públicos.

§ 4º -  O juiz delegado para a direção do foro tem a atribuição de responder às
consultas formuladas pelos servidores lotados nos serviços auxiliares, pelos demais
juízes  e  operadores  do  direito  em  referência  à  administração  local  da  estrutura
judicial,  observados  os  provimentos  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça  e  outras
normas editadas ou ratificadas pelo Tribunal de Justiça.”.

Art. 29 - Os incisos III e V do § 1º, bem como o § 2º e o § 3º ora acrescentado,
todos  do  art.  68  da  Lei  Complementar  nº  59,  de 2001,  passam a vigorar  com a
seguinte redação:

Art. 68 - (...)
III - por juiz de direito com exercício na comarca;
(...)
V - por juiz de direito de comarca substituta, na forma supra.
(...)
§ 2º - Para efeito de substituição por juiz de direito de outra vara, em regra, será

observada a ordem mencionada no § 2º do art. 10 desta Lei, substituindo- se o juiz da
vara de numeração mais alta pelo da menor, inclusive quando o juiz substituto for
lotado em outra comarca.
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§ 3º - Ato do Presidente definirá quem substituirá e sob que condições.”.
Art. 30 - O art. 70 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  70 - Quando o juiz se declarar suspeito ou impedido, no mesmo despacho

determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, observando o disposto nos
artigos  66  a  69  desta  Lei  Complementar,  permanecendo o  feito  vinculado à  vara
originária.”.

Art. 31 - O § 3º do art. 76 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.76 - (...)
§ 3º - O Presidente do Tribunal do Júri fará anualmente a revisão da lista de jurados

na  forma  prevista  na  legislação  nacional  pertinente  e  dará  ciência  da  revisão  à
Corregedoria Geral de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias contados da conclusão do
processo, para o devido registro.”.

Art. 32 - O título da Subseção II da Seção II do Capítulo II do Título III do Livro II da
Lei  Complementar  nº  59,  de  2001,  passa  a  ter  a  seguinte  denominação:  “Da
Competência e da Atribuição”.

Art. 33 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei Complementar nº
59, de 2001, passa a ter a seguinte denominação: “Dos Juizados Especiais”.

Art. 34 - O inciso I do art. 82 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 82 - (...)
I - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais;
(...).”.
Art. 35 - O art. 83 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 83 - As atividades do sistema dos juizados especiais serão supervisionadas

por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça, com composição e atribuições
previstas no regimento interno deste.”.

Art. 36 - Dê-se nova redação ao  caput e aos §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 8º do art. 84 Lei
Complementar nº 59, de 2001, acrescentando-se ainda ao mesmo artigo o § 5º-A,



112
____________________________________________________________________________

todos a vigorarem com a seguinte redação:
“Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados

Especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos
por uma ou mais Turmas Recursais, mediante proposta e aprovação dos respectivos
órgãos competentes do Tribunal de Justiça.

§ 1º - Cada Turma Recursal será composta por, no mínimo, três juízes de direito,
escolhidos  entre  os  que  atuam  nas  comarcas  integrantes  do  respectivo  grupo
jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao Sistema dos Juizados Especiais.

§ 2º - Os integrantes da Turma Recursal serão designados para um período de 02
(dois) anos, vedada a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede do
respectivo grupo jurisdicional.

(...)
§ 5º -  O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar  turmas

recursais, definindo, no ato da criação, sua sede e competência territorial.
§  4º  -  Mediante  proposta  e  aprovação  dos  respectivos  órgãos  competentes  do

Tribunal  de  Justiça,  poderá  o  juiz  de  direito  ser  designado  para  atuar,  de  forma
exclusiva,  em  Turma  Recursal,  desde  que  o  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça
previamente designe juiz auxiliar ou substituto para responder por suas atribuições,
enquanto durar o afastamento.

§  5º-A A designação  dos  juízes  de  Turma  Recursal  será  precedida  de  edital,
obedecidos  os  critérios  de  antiguidade  e  merecimento,  salvo  se  não  houver
candidatos inscritos.

§ 6º - Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de
processos  julgados  pelo  juiz  de  direito  como  relator  de  Turma  Recursal  será
compensado na distribuição de processos da sua vara de origem.

(...)
§ 8º - A cada Grupo Jurisdicional corresponderá uma secretaria, na forma de ato

normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.”.
Art. 37 - O caput do art. 84-A, o art. 84-B, o § 12 do art. 84-C e o § 2º do art. 84-D

da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos, embargos de
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declaração de seus acórdãos e mandados de segurança contra atos de Juízes de
Direito do Sistema dos Juizados Especiais e contra seus próprios atos, bem como o
habeas corpus impetrado contra atos de juízes de direito do Sistema, além de outros
previstos em lei.

(...).
Art.  84-B -  Os serviços  de  escrivania das turmas recursais  serão realizados na

respectiva secretaria de juízo de cada turma recursal da comarca sede, conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

Art. 84-C - (...)
§ 12 - A critério do Tribunal de Justiça, um dos juízes de direito do sistema dos

juizados  especiais  poderá,  temporariamente,  ser  dispensado  de  suas  atividades
jurisdicionais, a fim de auxiliar o juiz coordenador, na hipótese de excesso de trabalho
a cargo deste.

Art. 84-D - (...)
§ 2º - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, o Tribunal de Justiça

poderá determinar  a  movimentação do juiz de  direito  de  uma para  outra  unidade
jurisdicional da mesma comarca.”.

Art. 38 - O art. 84-E da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  84-E  -  Atuarão  nos  Juizados  Especiais,  como  auxiliares  da  Justiça,
conciliadores, sem vínculo estatutário ou empregatício, escolhidos entre pessoas de
reconhecida capacidade e reputação ilibada.

Parágrafo único -  As atividades do conciliador  são consideradas serviço público
honorário de relevante valor.”.

Art. 39 - O art. 84-F e o art. 84-G da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  84-F  -  Os  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  têm  competência  para  o
processamento,  a  conciliação,  o  julgamento  e  a  execução  por  título  judicial  ou
extrajudicial  das  causas  cíveis  de  menor  complexidade e  de  infrações  penais  de
menor potencial ofensivo definidas na legislação federal pertinente.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido instalada unidade
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jurisdicional de Juizado Especial,  os feitos da competência dos Juizados Especiais
tramitarão perante o juiz de direito com jurisdição comum e a respectiva secretaria,
observado o procedimento especial estabelecido na legislação nacional pertinente.”.

Art. 40 - Fica acrescentado o art. 84-H à Lei Complementar nº 59, de 2001, com a
seguinte redação:

“Art.  84-H  -  Os  Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública  são  competentes  para
processar,  conciliar,  julgar  e executar causas cíveis de interesse do Estado e dos
Municípios, e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o
valor de sessenta salários mínimos, nos termos da legislação nacional pertinente.”.

Art. 41 - O art. 85 e o art. 85-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  85  -  Os  juizados  especiais  poderão  funcionar  descentralizadamente,  em
unidades  instaladas  em  municípios  ou  distritos  que compõem  as  comarcas,  bem
como  nos  bairros  do  município  sede,  até  mesmo  de  forma  itinerante,  conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

Art.  85-A - Os juizados especiais funcionarão em dois ou mais turnos, conforme
horário fixado pelo órgão indicado no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 42 - O Título IV do Livro II da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a ser
intitulado como Livro II-A, e seus artigos 86 a 86-E passam a vigorar com a redação
que se segue:

"Art. 86 - Em cada distrito ou subdistrito judiciário, haverá um Juiz de Paz e dois
suplentes.

§ 1º - Revogado.
§ 2º - (Vetado).
§ 3º - Revogado.
Art. 86-A - Após diplomado, o eleito tomará posse e entrará em exercício perante o

Diretor do Foro.
Art. 86-B - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui serviço público

relevante.
Art. 86-C - O Juiz de Paz terá competência para celebrar casamento, verificar, de

ofício  ou  em face de impugnação apresentada,  o  processo de habilitação para o
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casamento e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional.
Art.  86-D  -  A  substituição  do  Juiz  de  Paz  será  feita,  em  qualquer  caso,

sucessivamente pelo primeiro e pelo segundo suplentes.
§ 1º - Não havendo suplente para a substituição a que se refere o caput, o Diretor

do Foro, mediante portaria, designará Juiz de Paz  ad hoc,  preferencialmente entre
aqueles suplentes de outras serventias da comarca e que não estejam em exercício
efetivo do cargo.

§ 2º -  No caso da inexistência de suplentes aptos para nomeação  ad hoc,  será
designado cidadão que preencha os seguintes requisitos:

I - possuir nacionalidade brasileira;
II - ser maior de 21 anos;
III - ser eleitor e ter domicílio eleitoral no município onde deverá atuar;
IV - ter residência no município onde deverá atuar;
V - estar quite com as obrigações eleitorais;
VI - estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
VII - não possuir antecedentes criminais;
VIII - ostentar boa reputação e notória conduta ilibada;
IX - não cumular outro cargo, emprego ou função públicos, ressalvados os casos

previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;
X - ter escolaridade equivalente ou superior ao nível médio;
XI  -  não  ser  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de magistrado ou qualquer servidor investido
em cargo de direção ou de assessoramento no âmbito da comarca na qual exercerá a
função.

§ 3º - A nomeação de Juiz de Paz ad hoc terá validade por até um ano, permitidas
prorrogações,  mediante portaria  do Diretor  do Foro,  que remeterá cópia do ato à
Corregedoria Geral de Justiça.

§ 4º - O Juiz de Paz ad hoc nomeado, antes da posse, declarará por escrito não ter
relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada de nepotismo.

§  5º  -  Em  caso  de  distritos  ou  subdistritos  criados  ou  desmembrados  após  a
realização das eleições municipais, aplica-se o disposto neste artigo.
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Art. 86-E - A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou de suplente eleitos será feita por
meio de comunicação à Justiça Eleitoral e à Corregedoria Geral de Justiça, ao passo
que aquele nomeado ad hoc comunicará a renúncia ao Diretor do Foro.”.

Art. 43 - O § 1º do art. 90 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 90 - (...)
§ 1º - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por

magistrado, a autoridade investigante remeterá, incontinenti, os autos ao Tribunal de
Justiça, e o órgão competente do Tribunal, na primeira sessão, autorizará ou não o
prosseguimento das investigações, na forma da lei.”.

Art. 44 - O caput e o § 2º do art. 103 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  103  -  A lista  de  antigüidade  será  revista,  anualmente,  pela  Secretaria  do
Tribunal de Justiça, na primeira quinzena do mês de janeiro.

(...)
§ 2º - A lista de antigüidade será publicada no diário do judiciário pela Secretaria do

Tribunal de Justiça.”.
Art. 45 - O parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 107 - (...)
Parágrafo único -  Aquele que tiver,  em órgão fracionário do Tribunal de Justiça,

cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, inclusive, dele não poderá participar, de modo efetivo ou por substituição.”.

Art. 46 - O art. 112 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 112 - Os subsídios dos magistrados, fixados nos termos da Constituição da
República,  serão  recompostos  monetariamente,  conforme  determinado  na  Carta
Magna,  por  ato  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  após  recomposição
aplicada pelo STF.”.

Art. 47 - O art. 114 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 114 - O magistrado terá direito a:
I - diárias e pagamento de despesas de transporte, quando se afastar da sede por

motivo de cooperação, substituição, outro serviço ou em missão oficial;
II  -  pagamento  equivalente  a  um  subsídio  a  título  de  custeio  de  despesas  de

transporte e mudança, quando o magistrado for removido ou promovido para outra
comarca.

III - auxílio anual no valor de metade do subsídio mensal, para aquisição de livros
jurídicos, digitais e material de informática;

IV - gratificação por hora-aula no exercício da docência em escolas da magistratura,
na forma da lei;

V - gratificação mensal pelo exercício de direção do foro, independentemente da
quantidade de varas instaladas, quando o juiz de direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma de resolução do Tribunal de Justiça;

VI - gratificação mensal pelo exercício turma recursal, na forma de resolução do
Tribunal de Justiça, excetuada a hipótese do § 4º do art. 84 desta Lei Complementar;

VII - subsídio especial de Natal;
VIII - dois terços do valor dos subsídios, em razão de férias;
IX - auxílio-doença;
X - auxílio-saúde;
XI - auxílio-moradia, nos termos de resolução do órgão competente do Tribunal de

Justiça;
XII - auxílio alimentação.
§ 1º  -  O pagamento a que se refere o inciso I  deste artigo  será processado e

efetuado, conforme o caso, pelas secretarias do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de
Justiça Militar.

§  2º  -  O  juiz  de  direito  substituto  que  tenha  alterada  sua  lotação  fará  jus  ao
ressarcimento do valor equivalente às despesas de mudança e transporte.

§  3º  -  A remoção interna ou externa,  a  pedido,  não dá direito  à  percepção do
pagamento previsto no inciso II deste artigo, tendo direito somente ao reembolso das
despesas com transporte e mudança.

§ 4º - O pagamento previsto no inciso IV deste artigo far-se-á com base no disposto



118
____________________________________________________________________________

no Regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes.
§ 5º - Os pagamentos previstos nos incisos IX e X deste artigo serão devidos nos

mesmos termos dos referentes aos servidores do Estado.
§ 6º - A fixação do valor máximo de diária do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais será proporcional ao subsídio do Desembargador ou do juiz de direito.”.
Art. 48 - O § 2º do art. 123 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 123 - (...)
§ 2º - Na hipótese do § 1º deste artigo, terão preferência na indicação o escrivão e

os servidores efetivos lotados na comarca do juiz de direito indicado para o plantão.”.
Art. 49 - O art. 127 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  127 -  Será  devida  ao  cônjuge sobrevivente  ou  ao  companheiro  por  união

estável, assim declarado por sentença, sobrevivente e aos herdeiros necessários do
magistrado,  em  caso  de  falecimento  deste  na  atividade,  a  indenização
correspondente aos períodos pendentes de férias-prêmio.”.

Art. 50 - O art. 128 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 128 - O magistrado poderá ser licenciado:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - por motivo de licença-maternidade;
IV - por motivo de licença paternidade;
V - para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração;
VI - para curso no exterior;
VII - para representação de classe dos magistrados, exclusiva para o presidente da

entidade associativa.”.
Art. 51 - O caput do art. 133 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 133 - A licença-paternidade será concedida pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis,

a licença-maternidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e a decorrente de
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adoção  ou  da  obtenção  de  guarda,  pelo  prazo  previsto  no  art.  8º  da  Lei
Complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2001.”.

Art. 52 - O inciso II do art. 134 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 134 - (...)
II  -  falecimento  de  cônjuge,  companheiro(a)  em  união  estável,  inscrito  como

dependente no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg), ascendente, descendente, sogro(a) ou irmão(a).”.

Art. 53 - O inciso I do art. 135 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 135 - (...)
I -  para freqüência diária e ininterrupta em congressos, cursos ou seminários de

aperfeiçoamento, especialização e estudos, pelo prazo necessário à sua conclusão,
até mesmo no exterior, mediante prévia autorização do órgão competente do Tribunal
de Justiça, vedada a recusa imotivada.

(...)”.
Art. 54 - O § 2º do art. 140 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 140 - (...)
§ 2º No caso de extinção da comarca, o magistrado poderá ser aproveitado em

outra de igual categoria que estiver vaga ou que vagar, se o requerer ao Presidente
do Tribunal de Justiça.

(...)”.
Art. 55 - O caput do art. 145, e seu inciso V, da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.  145  -  Os  deveres  do  magistrado  são  os  previstos  na  Constituição  da

República, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no
Código de Ética da Magistratura e na legislação nacional pertinente, dos quais se
destacam:

(...)
V - residir na sede da comarca, salvo autorização motivada do órgão competente do
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Tribunal de Justiça;
(...)”.
Art.  56 - O inciso IV do art. 145 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 145 - (...)
IV  -  tratar  com  urbanidade  as  partes,  os  membros  do  Ministério  Público  e  da

Defensoria Pública, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da
Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se tratar de
providência que reclame e possibilite solução de urgência;

(...)”.
Art.  57 - Os artigos 148 a 162 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória
VI - demissão.
§ 1º - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente aos juízes de

primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2º - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao juiz de direito:
I - apurar infrações administrativas;
II - propor ao órgão competente do Tribunal de Justiça a instauração de processo

administrativo disciplinar.
§  3º  -  Compete  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  exercer  as  atribuições

previstas no § 2º deste artigo, relativamente ao Desembargador.
§ 4º - Na Justiça Militar Estadual, as atribuições previstas no § 2º competem ao

Corregedor com relação aos juízes de primeiro grau e ao Presidente do Tribunal, no
que se refere aos juízes de segundo grau.

Art.  149  -  A  pena  de  advertência  será  aplicada  no  caso  de  negligência  no
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cumprimento dos deveres do cargo.
Art. 150 - A pena de censura será aplicada na reiteração da negligência e nos casos

de procedimento incorreto,  se a infração não justificar  a imposição de pena mais
grave.

Art. 151 - A pena de remoção compulsória do órgão em que atue para outro será
aplicada quando:

I - a permanência do juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional for prejudicial
ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder Judiciário; e

II  -  o  prestígio  do magistrado e a  prestação jurisdicional  na comarca estiverem
comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a pessoa do juiz de direito.

Art. 151-A - A remoção compulsória finalizará:
I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca; e
II  -  com a  decretação  da aposentadoria compulsória,  no  caso de o  magistrado

recusar-se a assumir a comarca para a qual tenha sido designado.
Art. 152 - A pena de disponibilidade compulsória com subsídios proporcionais ao

tempo de serviço será aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção
mínima desejável  até a obtenção de outras  funções para as quais  se mostre em
condições.

§  1º  -  A disponibilidade  terá  a  duração  máxima  de  três  meses,  que  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça poderá prorrogar pelo mesmo prazo.

§ 2º - Esgotado o período de que trata o § 1º, ou sua prorrogação, não tendo o
órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  decidido  pelo  aproveitamento  do
magistrado,  decretar-lhe-á  a  aposentadoria  compulsória,  observado  o  devido
processo legal, com garantia de ampla defesa.

Art.  152-A -  Cumprirá ao Corregedor-Geral  de Justiça fazer  o acompanhamento
necessário  à  reabilitação  e  propor  que  seja  reaproveitado  o  juiz  de  direito
compulsoriamente removido ou posto em disponibilidade.

Parágrafo único - A atribuição de que trata este artigo pertencerá ao Presidente do
Tribunal de Justiça, quando for o caso de disponibilidade de Desembargador, ou ao
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, quando se tratar de membro deste Tribunal.

Art. 153 - A aposentadoria compulsória será decretada quando:
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I  -  o  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  reconhecer  que  o  magistrado  é
reiteradamente negligente no cumprimento de seus deveres;

II  -  o magistrado proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III - o magistrado demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou
apresentar  comportamento  funcional  incompatível  com  o  bom  desempenho  das
atividades do Poder Judiciário.

Art. 154 - A pena de demissão será aplicada ao juiz de direito substituto, durante o
biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;
II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas

funções;
III - não revelar efetiva produtividade no trabalho;
IV  -  seu  procedimento  funcional  for  incompatível  com  o  bom  desempenho  das

atividades do Poder Judiciário; e
V - cometer falta que derive da violação às proibições contidas na Constituição da

República e nas leis.
Parágrafo único - Dar-se-á a demissão, com automático afastamento das funções,

ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 155 - As penalidades aplicáveis ao magistrado somente serão impostas pelo

voto da maioria absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça,
assegurada a ampla defesa.

Art.  155-A -  O  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  formalizará  e  fará  publicar  a
conclusão  da  decisão  disciplinar  adotada  pelo  órgão  competente  do  Tribunal  de
Justiça.

Art.  155-B  -  A  demissão  somente  será  aplicada  ao  magistrado  vitalício  em
decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Seção III
Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 156 - O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso,
por determinação:
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I - do Conselho Nacional de Justiça;
II - do Tribunal de Justiça mediante:
a) representação fundamentada do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia

Legislativa,  do  Conselho  Seccional  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  do
Procurador Geral de Justiça e do Defensor Público Geral do Estado, nos casos de
magistrado de primeiro grau e de Desembargador;

b) proposta do Corregedor-Geral  de Justiça, no caso de magistrado de primeiro
grau, ou do Presidente do Tribunal respectivo, quando se tratar de Desembargador.

Art. 156-A - Qualquer pessoa devidamente identificada e com endereço conhecido
poderá representar, por escrito, a respeito de abuso, erro, irregularidade ou omissão
imputada a magistrado.

Art. 157 - Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo órgão competente
do  Tribunal  de  Justiça,  a  autoridade  responsável  pela  acusação  concederá  ao
magistrado  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  a  defesa prévia,  contado  da  data  da
entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes.

§ 1º - Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o Relator
submeterá ao órgão competente do Tribunal de Justiça relatório conclusivo com a
proposta de instauração do processo administrativo disciplinar, ou de arquivamento,
intimando o magistrado ou seu defensor, se houver, da data da sessão do julgamento.

§  2º  -  O  Corregedor-Geral  de  Justiça  relatará  a  acusação  perante  o  órgão
competente do Tribunal  de Justiça,  no caso de juiz de direito,  e o  Presidente do
Tribunal, no caso de Desembargador.

§ 3º - O Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§ 4º - Caso a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra

magistrado seja adiada ou deixe de ser apreciada por falta de quórum, cópia da ata
da sessão respectiva, com a especificação dos nomes dos presentes; dos ausentes;
dos  suspeitos  e  dos  impedidos,  será  encaminhada  à  Corregedoria  Nacional  de
Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva sessão, para fins de
deliberação, processamento e submissão a julgamento.

§  5º  -  Determinada  a  instauração  do  processo  administrativo  disciplinar,  pela
maioria  absoluta  dos  membros  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça,  o
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respectivo acórdão será acompanhado de portaria, que conterá a imputação dos fatos
e a delimitação do teor da acusação, assinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 6º - Acolhida a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra
magistrado,  cópia da  ata  da  sessão respectiva será  encaminhada à Corregedoria
Nacional de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva sessão de
julgamento, para fins de acompanhamento.

§  7º  -  O  Relator  será  sorteado dentre  os  integrantes  do  órgão  competente  do
Tribunal de Justiça, não havendo Revisor.

§ 8º - Não poderá ser Relator o magistrado que dirigiu o procedimento preparatório,
ainda que não seja mais Corregedor-Geral de Justiça.

§ 9º - O processo administrativo disciplinar terá o prazo de 140 (cento e quarenta)
dias  para  ser  concluído,  prorrogável,  quando  imprescindível  para  o  término  da
instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do órgão competente do
Tribunal de Justiça.

Art.  158  -  O  Tribunal,  observada  a  maioria  absoluta  dos  membros  do  órgão
competente  do  Tribunal  de  Justiça  e,  na  oportunidade  em  que  determinar  a
instauração  do  processo  administrativo  disciplinar,  decidirá  fundamentadamente
sobre o afastamento do cargo do magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe
parecer  conveniente  ou  oportuno,  por  prazo  determinado,  assegurado  o  subsídio
integral.

Parágrafo único - Decretado o afastamento, o magistrado ficará impedido de utilizar
o seu local de trabalho e usufruir de veículo oficial e outras prerrogativas inerentes ao
exercício da função.

Art. 158-A - Após, o relator determinará a citação do magistrado para apresentar as
razões  de  defesa  e  as  provas  que  entender  necessárias,  em  05  (cinco)  dias,
encaminhando-lhe  cópia  do  acórdão  que  ordenou  a  instauração  do  processo
administrativo disciplinar, com a respectiva portaria, observando-se que:

I - caso haja dois ou mais magistrados requeridos, o prazo para defesa será comum
e de 10 (dez) dias contados da intimação do último;

II - o magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao
Corregedor-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá
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citações, notificações ou intimações;
III - quando o magistrado estiver em lugar incerto ou não sabido, será citado por

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser publicado, uma vez, no diário do judiciário;
IV - considerar-se-á revel o magistrado que, regularmente citado, não apresentar

defesa no prazo assinado;
V - declarada a revelia, o Relator poderá designar defensor dativo ao requerido,

concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa.
Art.  158-B - Decorrido o prazo para a apresentação da defesa prévia,  o Relator

decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas,
determinando de ofício as que entender necessárias.

§ 1º - Para a colheita das provas o Relator poderá delegar poderes a magistrado de
primeiro ou segundo graus.

§  2º  -  Para  todos  os  demais  atos  de  instrução,  com  a  mesma cautela,  serão
intimados o magistrado processado ou seu defensor, se houver.

§ 3º - Na instrução do processo serão inquiridas, no máximo, oito testemunhas de
acusação  e,  até  oito  de  defesa,  por  requerido,  que  justificadamente  tenham  ou
possam ter conhecimento dos fatos imputados.

§  4º  -  O  depoimento  das  testemunhas,  as  acareações  e  as  provas  periciais  e
técnicas  destinadas  à  elucidação  dos  fatos,  serão  realizados  com  aplicação
subsidiária,  no  que  couber,  das  normas  da  legislação  processual  penal  e  da
legislação processual civil, sucessivamente.

§  5º  -  A inquirição  das  testemunhas  e  o  interrogatório  deverão  ser  feitos  em
audiência una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos, e poderão ser realizados
por meio de videoconferência.

§ 6º - O interrogatório do magistrado, precedido de intimação com antecedência de
48 (quarenta e oito) horas, será realizado após a produção de todas as provas.

§ 7º - Os depoimentos poderão ser documentados pelo sistema audiovisual, sem a
necessidade, nesse caso, de degravação.

Art. 158-C - Finda a instrução, o magistrado ou seu defensor terá 10 (dez) dias para
manifestação e razões finais, respectivamente.

Art.  159 - O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em
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sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias.
§ 1º - Em determinados atos processuais e de julgamento, poderá, no entanto, ser

limitada a presença às próprias partes e a seus advogados,  ou somente a estes,
desde que a preservação da intimidade não prejudique o interesse público.

§ 2º - Para o julgamento, que será público, será disponibilizado aos integrantes do
órgão  julgador  acesso  à  integralidade  dos  autos  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3º - O Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§ 4º - O Tribunal comunicará à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 15

(quinze)  dias  da respectiva sessão,  os  resultados dos  julgamentos dos processos
administrativos disciplinares.

Art. 159-A - A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria
absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se
tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve, ou, no caso
de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior
número de votos.

Art. 159-B - Entendendo o Tribunal que existem indícios de crime de ação pública
incondicionada, o seu Presidente remeterá ao Ministério Público cópia dos autos.

Parágrafo  único  -  Aplicada  a  pena  de  disponibilidade  ou  de  aposentadoria
compulsória,  o  Presidente  do  Tribunal  remeterá  cópias  dos  autos  ao  Ministério
Público e à Advocacia Geral do Estado, para as providências cabíveis.

Art. 159-C - O processo disciplinar contra juiz de direito substituto não vitalício será
instaurado dentro do biênio previsto no art. 95, inciso I, da Constituição da República,
mediante indicação do Corregedor-Geral ao Tribunal, seguindo o disposto nesta lei
complementar.

§ 1º - A instauração do processo pelo Tribunal suspenderá o curso do prazo de
vitaliciamento.

§ 2º - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal expedirá o ato de demissão.
§  3º  -  O  juiz  de  direito  substituto  não  vitalício  terá  seu  processo  confirmatório

suspenso e será demitido quando transitar em julgado a decisão que lhe imponha
pena.
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Art. 160 - O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de
05 (cinco) anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do
fato.

§ 1º - Quando configurar tipo penal, o prazo prescricional será o do Código Penal,
no processo respectivo.

§ 2º - A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do órgão competente do
Tribunal  de  Justiça  que  determinar  a  instauração  do  processo  administrativo
disciplinar.

§ 3º - O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr, nos termos do § 9º
do  art.  157  desta  lei  complementar,  a  partir  do  141º  dia  após  a  instauração  do
processo administrativo disciplinar.

§ 4º - A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar,
prevista no § 9º do art. 157 desta lei complementar, não impede o início da contagem
do prazo prescricional de que trata o parágrafo anterior.

Art. 161 - Revogado.
Art.  162  -  A  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  bem  como  as

penalidades definitivamente impostas pelo Tribunal e as alterações decorrentes de
julgados do Conselho Nacional  de Justiça, serão anotadas nos assentamentos do
magistrado mantidos pela Corregedoria Geral de Justiça.

Art.  162-A  -  Aplicam-se  aos  procedimentos  disciplinares  contra  magistrados,
subsidiariamente,  e desde que não conflitem com a Lei  Orgânica da Magistratura
Nacional, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar

Art.  162-B  -  O  magistrado  que  estiver  respondendo  a  processo  administrativo
disciplinar só terá apreciado o pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão
do processo ou do cumprimento da penalidade.

Art. 162-C - O Tribunal de Justiça comunicará à Corregedoria Nacional de Justiça
as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, de instauração
e os julgamentos dos processos administrativos disciplinares.”.

Art. 58 - O art. 164 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
redação  que  se  segue  e  acrescido  dos  seguintes  §§  1º  e  2º,  ficando  o  atual  o
parágrafo único renumerado como § 3º:
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Art. 164 - O ingresso na Magistratura far-se-á no cargo de Juiz de Direito Substituto,
mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, perante Comissão de
Concurso integrada por Desembargadores e representante do Conselho Seccional da
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  cujos  nomes  devem  ser  indicados  pelo
Superintendente da EJEF e aprovados pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.

§  1º  -  A  Comissão  de  Concurso  poderá  exercer  as  funções  de  Comissão
Examinadora.

§ 2º - Caso haja Comissão Examinadora distinta da Comissão de Concurso, sua
composição deve observar o disposto no caput deste artigo.

§ 3º - (...).”.
Art. 59 - O inciso VI e os §§ 1º e 2º do art. 165 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 165 - (...)
VI - contar, pelo menos, 03 (três) anos de efetivo exercício, a partir da colação de

grau,  como  magistrado,  Promotor  de  Justiça,  Defensor  Público,  Advogado,
Serventuário da Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja exigida a utilização
preponderante do Direito;

(...)
§ 1º - O concurso para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto será regido

pelas normas aplicáveis e pelo respectivo edital.
§ 2º -  As normas vigentes e o edital  do concurso estabelecerão os documentos

necessários  a  comprovação  dos requisitos  relacionados  nos  incisos I  a  VII  deste
artigo.”.

Art. 60 - O art. 166 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 166 - O concurso será precedido de edital, com prazo mínimo para inscrição de
30  (trinta)  dias,  contendo  as  exigências  desta  Lei  Complementar  e  do  Conselho
Nacional de Justiça, mediante publicação integral, pelo menos uma vez, no Diário do
Judiciário eletrônico, e outras duas vezes por extrato.

Art. 61 - Fica acrescido à Lei Complementar nº 59, de 2001, o art. 170-B, com a
seguinte redação:
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“Art.  170-B  -  O  processo  de  vitaliciamento  obedecerá  às  normas  fixadas  no
regimento interno do Tribunal”.

Art. 62 - O caput do art. 171 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 171 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Tribunal de Justiça publicará, no diário
do judiciário, edital com prazo de 15 (quinze) dias para inscrição dos candidatos.”.

Art.  63  -  O  art.  172  da  Lei  Complementar  nº  59,  de  2001,  fica  acrescido  dos
seguintes §§ 3º, 4º, 5º e 6º:

“Art. 172 - (...)
§ 3º - Na avaliação da presteza será distinguido o juiz de direito que, sem prejuízo

de  sua  jurisdição  titular,  efetivamente  sirva  em  regime de  cooperação  voluntária,
realizando-a tanto na sede quanto em município de outra comarca, de fácil acesso,
para favorecer a efetividade da prestação jurisdicional. Assim também será avaliado o
juiz que se prontificar a substituir  e/ou se inscrever à remoção ou promoção para
comarca de difícil provimento, conforme relatório do Corregedor-Geral de Justiça.

§ 4º - Será também avaliado distintamente o juiz que não tenha sido removido ou
promovido, apesar de inscrito.

§ 5º - No desempenho e na produtividade será priorizado, o método comparativo
das competências das varas para efeito de se considerar a quantidade de sentenças
ou despachos de expedientes.

§ 6º - Para os fins do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo, o Tribunal de Justiça
fixará e atualizará anualmente critérios objetivos, que serão publicados sempre no
mês de janeiro.”.

Art. 64 - O inciso III art. 173 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“III  -  estiver  submetido  a  processo  administrativo  disciplinar  que  o  sujeite  às
penalidades previstas nesta Lei  Complementar,  exceto as  penas de advertência e
censura;”.

Art. 65 - O § 1º do art. 179 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 179 - (...)
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§ 1º - Para obter remoção o juiz de direito deverá contar mais de 01 (um) ano de
efetivo  exercício  na  comarca  ou  vara,  tendo  preferência  o  juiz  mais  antigo  na
entrância.”.

Art. 66 - O art. 182 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 182 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF), órgão da
Secretaria do Tribunal de Justiça, tem como Superintendente o 2º Vice-Presidente do
Tribunal  e  destina-se  precipuamente  à  seleção  e  à  formação  de  magistrados  e
servidores, além de gerir a informação especializada da Instituição.”.

Art. 67 - Os artigos 184 e 184-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 184 - A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado
de Minas Gerais, é constituída, em 1º grau, pelos Juízes de Direito do Juízo Militar e
pelos Conselhos de Justiça, Permanente e Especial, e, em 2º grau, pelo Tribunal de
Justiça Militar, com sede na Capital do Estado.

Art. 184-A - Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos
crimes militares  definidos em Lei  e as ações judiciais  contra os atos disciplinares
militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri  quando a vítima de crime
militar for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e
da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Parágrafo  único  -  Compete  aos  juízes  de  direito  do  Juízo  Militar,  titular  e
cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
civis, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de
Justiça,  Permanente e Especial,  sob a  presidência do  juiz de direito,  processar  e
julgar os demais crimes militares definidos em lei.”.

Art.  68  -  O  artigo  187  da  Lei  Complementar  n.59,  de  2001,  fica  acrescido  do
seguinte § 1º, renumerando-se os demais:

“Art. 187 - (...)
§ 1º - É requisito para o candidato ao cargo de juiz oficial da ativa, da Policia Militar

e do Corpo de Bombeiro Militar, o bacharelado em Direito.
(...)”.
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Art. 69 - Fica acrescido à Lei Complementar n. 59, de 2001, o art. 189-A com a
seguinte redação:

“Art.  189-A -  O Corregedor da Justiça Militar  poderá designar Juiz de Direito do
Juízo  Militar  para  servir  como  cooperador  em  auditoria,  cujo  serviço  estiver
acumulado.

§  1º  -  Preferencialmente,  será  designado  como  Cooperador  o  Juiz  de  Direito
Substituto da respectiva Auditoria.

§ 2º - Do ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que
atuará o cooperador.”.

Art. 70 - O art. 194 da Lei Complementar n. 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 194 - Os juízes de Direito Substitutos do Juízo Militar, em número de 3 (três),
desempenharão as funções que lhes forem atribuídas pelo Presidente do Tribunal de
Justiça Militar, nos termos das disposições legais e regulamentares.".

Art. 71 - O inciso V do art. 200 da Lei Complementar n.59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 200 - (...)
V - atuar, singularmente, como juiz cooperador, para processar e julgar as ações

judiciais cíveis e criminais determinadas pelo Juiz Corregedor da Justiça Militar.”.
Art.  72  -  Os  artigos  199  e  200  do  Capítulo  IV  do  Título  II  do  Livro  IV  da  Lei

Complementar  n.  59,  de  2001,  passam  a  integrar  a  Seção  I,  denominada  “Da
Competência”,  acrescentando-se ao referido  capítulo a Seção II,  denominada “Da
Substituição do Juiz de Direito do Juízo Militar”,  composta pelos seguintes artigos
200-A e 200-B:

“Capítulo IV
Do Juiz de Direito do Juízo Militar

Seção I
Da Competência

(...)
Seção II

Da Substituição do Juiz de Direito do Juízo Militar
Art. 200-A - O Juiz de Direito do Juízo Militar será substituído quando se afastar do
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exercício, temporária ou eventualmente, na forma regulada pelo Tribunal de Justiça
Militar.

§  1º  -  O  Juiz  de  Direito  Titular  de  cada  Auditoria  Militar  será  automaticamente
substituído  pelo  Juiz  de  Direito  Substituto  da  respectiva  Auditoria,  enquanto  não
ocorrer a designação prevista neste artigo.

Art. 200-B - Na hipótese de relevante interesse judicial, a ordem de substituição por
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar não prevalecerá, podendo o Presidente do
Tribunal de Justiça Militar convocar, para a substituição, outro Juiz de Direito Militar
de qualquer das Auditorias.”.

Art. 73 - O art. 201 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 201 - Perante a Justiça Militar, servirão Defensores Públicos designados pelo
Defensor Público-Geral, para a defesa dos praças e oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar ali processados, no caso de insuficiência de recursos do
militar.”.

Art. 74 - O inciso II do art. 214 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 214 - (...)
II - inexistindo Defensor Público designado na forma do art. 201, nomear advogado

dativo ao acusado que não o tiver e curador ao ausente e nos demais casos previstos
em lei;

(...).”.
Art. 75 - O inciso I do art. 217 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 217 - (...)
I - o Presidente do Tribunal de Justiça Militar a seus Juízes;
(...)”.
Art. 76 - O art. 236 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 236 - Nos Tribunais e nos Fóruns haverá órgãos auxiliares da justiça.”.
Art. 77 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar
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com a seguinte redação:
Art. 237 - (...)
II - a Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça;
(...).”.
Art. 78 - Fica acrescido o inciso VI ao art. 238 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

com a seguinte redação:
“Art. 238 - (...)
VI - as secretarias dos grupos jurisdicionais de Turmas Recursais.”.
Art. 79 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passa a vigorar  com a seguinte  denominação de “Da Secretaria  da  Corregedoria
Geral de Justiça.”.

Art. 80 - O art. 242 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  242  -  O  Tribunal  de  Justiça  estabelecerá,  por  meio  de  regulamento,  a
organização e as atribuições da Secretaria  da Corregedoria Geral de Justiça, que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionará sob a superintendência do Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 81 - O art. 243 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça
será fixado conforme o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o
art. 241 desta Lei Complementar.”.

Art. 82 - Os §§ 1º e 2º do art. 250 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250 - (...)
§  1º  -  A  lotação  e  as  atribuições  dos  cargos  previstos  neste  artigo  serão

estabelecidas em ato normativo do órgão indicado no regimento interno do Tribunal
de Justiça.

§ 2º - O ingresso nas carreiras previstas no inciso I do caput deste artigo far-se-á
mediante aprovação em concurso público, perante comissão examinadora nomeada
e composta nos termos estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça.
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(...)”.
Art. 83 - O art. 251 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  251  -  A cada  vara,  unidade  jurisdicional  dos  Juizados  Especiais  e  grupo

jurisdicional de Turmas Recursais corresponde uma secretaria de juízo.”.
Art. 84 - O art. 253 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 253 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da Justiça serão fixados

em ato normativo do órgão indicado no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 85 - Fica alterada a redação do § 2º do art. 260 da Lei Complementar nº 59, de

2001, ficando o artigo acrescido ainda do § 5º, a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º - O requerimento de que trata o caput deverá conter manifestação dos juízes

de direito diretores de foro das comarcas envolvidas.
(...)
§  5º  -  Será  motivada a  manifestação do diretor  do foro  contrária  ao pedido  de

permuta de que trata este artigo.”.
Art. 86 - Ficam acrescidos os §§ 5º e 6º e alterada a redação do § 2º do art. 261 da

Lei Complementar nº 59, de 2001, a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º - O requerimento de que trata o caput deverá conter manifestação dos juízes

de direito diretores de foro das comarcas envolvidas.
(...)
§  5º  -  Será  motivada a  manifestação do diretor  do foro  contrária  ao pedido  de

remoção de que trata este artigo.
§ 6º - Na hipótese do § 3º deste artigo, o servidor removido fará jus ao recebimento

de auxílio  no  valor  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  da  remuneração
mensal do servidor.".

Art. 87 - O art. 267 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com nova
redação e acrescido do parágrafo único, todos com a seguinte redação:

“Art.  267 Não podem trabalhar na mesma secretaria de juízo ou serviço auxiliar
servidores  que  sejam  cônjuges,  companheiros  por  união  estável  ou  parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau, exceto em
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comarcas de vara única.
Parágrafo único - O disposto neste artigo constará dos editais de concurso público

para ingresso nos quadros de pessoal do Poder Judiciário, ainda que para efeito de
reserva de contingente regional, podendo a lotação ocorrer em secretaria de juízo de
outra comarca, observada a conveniência e a oportunidade da Administração.”.

Art. 88 - O art. 270 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar a com a
seguinte redação:

“Art. 270 - A substituição de servidores do foro judicial  será feita de acordo com
critérios estabelecidos em ato normativo do órgão indicado no regimento interno do
Tribunal de Justiça.”.

Art.  89 - O inciso VI do art. 273 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 273 - (...)
VI  -  atender  com  presteza  e  urbanidade  aos  magistrados,  representantes  do

Ministério  Público  e  da  Defensoria  Pública,  advogados  e  ao  público  em  geral,
prestando as informações requeridas e dando recibo de documentos ou outros papéis
que lhes forem entregues em razão do ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo.

(...)”.
Art. 90 - Os incisos I e IV e o § 1º do art. 289 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal, por proposição do Corregedor-Geral de Justiça ou

do Diretor do Foro, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade,  destituição  de  cargo  em  comissão  ou  destituição  de  função
comissionada imposta aos servidores das Secretarias do Tribunal  de Justiça e da
Corregedoria Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da justiça de primeiro grau;

(...)
IV  -  pelo  Corregedor-Geral  de  Justiça,  quando  se  tratar  de  advertência  ou

suspensão  imposta  aos  servidores  das  secretarias  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Corregedoria Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da justiça de primeiro grau,
sem prejuízo do disposto no inciso V deste artigo;
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§ 1º - A pena imposta, após o trânsito em julgado da decisão, será anotada nos
registros funcionais do servidor.”.

(...)”.
Art. 91 - O art. 291 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 291 - A autoridade, o superior hierárquico ou o interessado que tiver ciência de

abuso, erro, ilícito, irregularidade ou omissão imputados a servidor das Secretarias do
Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da
justiça de primeiro grau comunicará o fato ao Corregedor-Geral de Justiça e, no caso
de servidor dos órgãos auxiliares da justiça de primeiro grau, ao Diretor do Foro da
respectiva  comarca,  remetendo os  elementos  colhidos  para  apuração  mediante  a
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.”.

Art. 92 - O art. 292 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  292  -  As  denúncias  sobre  abuso,  erro,  ilícito,  irregularidade  ou  omissão
imputados a servidor das secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral
de  Justiça  e  dos  órgãos  auxiliares  da  justiça  de  primeiro  grau  serão  objeto  de
apuração, desde que contenham a identificação do denunciante.

Parágrafo único -  Quando o fato narrado evidentemente não configurar  infração
disciplinar ou ilícito penal, ou não atender aos requisitos do  caput, a representação
será arquivada.”.

Art. 93 - Os §§ 1º e 3º do art. 293 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 293 - (...)
§  1º  -  A  sindicância  será  realizada  por  juiz  de  direito,  servidor  ou  comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato
ou exigido pelo interesse público.

(...)
§ 3º - Os trabalhos de sindicância serão concluídos no prazo de 30 (trinta) dias,

prorrogável  por  igual  período,  a  critério  da  autoridade  que  determinou  sua
instauração.”.
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Art. 94 - O caput e o § 2º do art. 296 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam
a vigorar com seguinte redação:

“Art. 296 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor processado não venha a
influir na apuração dos fatos, prejudicar a coleta de provas ou, ainda, se os princípios
da administração e o interesse público recomendarem, o Corregedor-Geral de Justiça
ou o Diretor do Foro, na instauração do processo administrativo disciplinar, poderá de
ofício, ou por requerimento da comissão processante, determinar o seu afastamento
do  exercício  das  funções  do  cargo,  por  90  (noventa)  dias,  sem  prejuízo  da
remuneração, prorrogáveis por até igual período.

§ 1º - Revogado.
§  2º  -  Mediante  requerimento  fundamentado  a  comissão  processante  poderá

requerer à autoridade instauradora a dilação desse prazo, quando as circunstâncias o
exigirem, a demora processual estiver sedimentada em requerimentos ou atitudes do
servidor processado.”.

Art. 95 - O inciso II do caput do art. 298, e seus §§ 2º e 4º, da Lei Complementar nº
59, de 2001, passam a vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 2º-A:

“Art. 298 - (...)
II - pelo Corregedor-Geral de Justiça, nos casos e forma previstos nesta Lei e no

Regimento Interno.
(...)
§  2º  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão  composta  de  três

servidores estáveis,  designados pela autoridade instauradora,  que indicará,  dentre
eles,  o seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior  ou de
mesmo nível e ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado.

§ 2º-A - Se o interesse público o exigir, a comissão poderá ser composta por juízes
de direito, dentre esses seu Presidente, no todo ou em parte, especialmente quando
não houver servidores em hierarquia superior.

§ 4º - Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo disciplinar
cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau.
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(...).”.
Art. 96 - O parágrafo único do art. 299 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 299 - (...)
Parágrafo único -  O rito correlato às fases do processo para aplicação de pena

disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será estabelecido em ato normativo do
órgão indicado no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 97 - O art. 300 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar acrescido
parágrafo único e com a seguinte redação:

“Art.  300 -  O prazo para a conclusão do processo administrativo  disciplinar  não
excederá  90  (noventa)  dias,  contados  da  data  de  publicação  da  portaria  de
instauração, admitida a sua prorrogação por igual prazo.

Parágrafo único - Mediante requerimento fundamentado, a comissão processante
poderá  requerer  à  autoridade  instauradora  a  dilação  desse  prazo,  quando  as
circunstâncias o exigir e a demora processual estiver sedimentada em requerimentos
ou atitudes do servidor processado.”.

Art. 98 - O art. 301 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 301 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais
aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, salvo disposição em contrário desta Lei
Complementar.”.

Art. 99 - O art. 302 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 302 - Os projetos de lei de interesse do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa
do Tribunal de Justiça, consoante proposta daquele Tribunal, serão encaminhados à
Assembleia Legislativa após sua aprovação pelo órgão indicado no regimento interno
do Tribunal de Justiça.”.

Art. 100 - O art. 304 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 304 - São órgãos oficiais para as publicações do Poder Judiciário o Diário do
Judiciário eletrônico, seu equivalente na Justiça Militar, o Processo Judicial Eletrônico
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e a revista Jurisprudência Mineira.”.
Art. 101 - O art. 308 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 308 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder Judiciário, funcionará

nos termos previstos no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 102 - O art. 309 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 309 - A expedição de carteira de identidade funcional compete:
I - ao Tribunal de Justiça, no caso de desembargadores, juízes de direito, servidores

de seu quadro e do quadro da justiça de primeiro grau;
II - ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de membros e servidores da Justiça Militar

Estadual;
III - à Corregedoria Geral de Justiça, no caso de notários e registradores, bem como

de escreventes e auxiliares não optantes referidos na legislação específica.”.
Art. 103 - O caput do art. 311 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
Art. 311 - Sempre que instalada penitenciária em alguma comarca, o Tribunal de

Justiça instalará vara de execução penal nessa comarca.”.
Art. 104 - O caput e os §§ 1º e 3º do art. 313 da Lei Complementar nº 59, de 2001,

passam a vigorar com a redação que se segue, ficando acrescido ao artigo o seguinte
§ 7º:

“Art. 313 - Haverá expediente nos tribunais e nos órgãos da justiça de primeiro grau
nos  dias  úteis,  de  segunda  a  sexta-feira,  conforme  horário  fixado  pelos  órgãos
indicados nos regimentos internos dos tribunais.

§ 1º - Nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, haverá, nos tribunais e nos órgãos da justiça de primeiro grau,
magistrado e servidor em plantão designados para apreciar e processar as medidas
de natureza urgente, conforme dispuserem os respectivos regimentos internos, com
direito a compensação ou indenização.

§ 3º - Os tribunais farão prévia e periódica divulgação, inclusive com inserção em
sua página oficial na internet, dos locais de funcionamento do plantão e das formas
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de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão, elaborada com base em
critérios objetivos e impessoais.

(...).
§  7º  -  O magistrado que permanecer de plantão,  quando escalado,  nos fins  de

semana e feriados, terá direito a compensação ou indenização a ser paga no prazo
de 30 (trinta) dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 105 - O parágrafo único do art. 314 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314 - (...)
Parágrafo único - A matéria de que trata este artigo será regulamentada por ato

normativo do órgão indicado no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 106 - O art. 315 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  315  -  A Comissão  Estadual  Judiciária  de  Adoção  (CEJA-MG),  criada  nos

termos do que dispõe o art. 52 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e
regulamentada por ato normativo do órgão indicado no regimento interno do Tribunal
de Justiça, fica reconhecida como órgão de atuação permanente no que se refere a
adoções internacionais.”.

Art. 107 - Fica acrescido à Lei Complementar nº 59, de 2001, o seguinte Livro V-A,
integrado pelos artigos 300-A a 300-K, a vigorarem com a seguinte redação:

“LIVRO V-A
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO

“Art. 300-A - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do Poder Público.

Art. 300-B - Aplicam-se aos serviços notariais e de registro as regras contidas na
Lei federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como as normas expedidas
pela Corregedoria Geral de Justiça.

Parágrafo único - Para os fins previstos na lei a que se refere o caput deste artigo, a
autoridade competente é o Diretor do Foro da comarca em que for sediado o serviço
notarial  ou  de  registro,  ressalvada  a  competência  do  juízo  da  vara  de  registros
públicos, bem como o disposto neste livro.
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Art. 300-C - O ingresso na atividade notarial  e de registro depende de concurso
público  de  provas  e  títulos,  no  âmbito  da  Escola  Judicial  Desembargador  Edésio
Fernandes,  não se  permitindo que  qualquer  serviço  fique vago,  sem  abertura  de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Parágrafo único -  Em qualquer hipótese de extinção de delegação, o Diretor do
Foro  declarará  a  vacância  do  cargo,  designará  o  substituto  mais  antigo  para
responder pelo serviço e comunicará o fato à Corregedoria Geral de Justiça para a
inclusão do serviço na lista geral de vacância, que oportunamente remeterá ao 2º
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para os fins do disposto no parágrafo único do
art. 300-B desta Lei complementar.

Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do
Presidente do Tribunal de Justiça, observada a ordem de classificação no concurso
de ingresso ou no concurso de remoção.

Art.  300-E  -  O  novo  delegatário  será  investido  perante  o  Corregedor-Geral  de
Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da outorga de delegação,
prorrogáveis  por  igual  período,  mediante  requerimento  expresso,  e  entrará  em
exercício  perante  o  Diretor  do  Foro,  no  prazo  improrrogável  de  30  (trinta)  dias
contados da data da investidura.

§  1º  -  O  novo  delegatário,  no  ato  de  investidura,  apresentará  documento
comprobatório de desincompatibilização das atividades enumeradas no art. 25 da Lei
federal nº 8.935, de 1994, seja em concurso público de ingresso ou de remoção.

§  2º  -  No  ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso  de  bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3º - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4º - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
delegação será tornada sem efeito,  mediante publicação de ato do Presidente do
Tribunal de Justiça, devendo ser realizado novo concurso.

Art. 300-F - Os serviços notariais e de registro, previstos na Lei federal nº 8.935, de
1994, são criados por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituição do Estado.



142
____________________________________________________________________________

Parágrafo  único  -  A  definição  de  circunscrição  geográfica  de  atuação  de
registradores,  quando necessário,  será  realizada por  meio  de  resolução do órgão
competente do Tribunal de Justiça.

Art. 300-G - O desmembramento e a extinção só podem ocorrer por lei de iniciativa
do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Durante o procedimento previsto no caput deste artigo, o serviço
notarial e de registro objeto da proposta não será submetido a concurso público.

Art.  300-H - Os serviços notariais e de registro vagos poderão ser anexados ou
desanexados  provisoriamente,  mediante  portaria  do  Diretor  do  Foro  da  comarca,
expedida em virtude de decisão fundamentada.

Parágrafo único - O Diretor do Foro poderá sugerir ao Corregedor-Geral de Justiça
a extinção de serviço notarial ou de registro vago para, ser for o caso, proposição de
alteração legislativa ao órgão competente do Tribunal de Justiça.

Art. 300-I - É vedada permuta entre titulares de serviços notariais e/ou de registros.
Art.  300-J -  Aplicam-se aos notários  e registradores,  no que não colidir  com as

disposições da legislação nacional pertinente, as regras contidas nos Títulos V e VI
do  Livro  V  desta  Lei  Complementar,  observadas  as  normas  expedidas  pela
Corregedoria Geral de Justiça.

§ 1º - A aplicação da penalidade prevista no art. 32, inciso IV, da Lei federal nº
8.935, de 1994, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2º - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei federal nº

8.935, de 1994, aos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro e ao
tabelião interino e ao oficial de registro interino;

II  -  extinguir  a  designação  interina  ou  precária,  nos  casos  em  que  a  infração
cometida seja apenada com a perda de delegação prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei federal nº 8.935, de 1994.

Art.  300-K  -  A  Corregedoria  Geral  de  Justiça  expedirá  carteira  de  identidade
funcional aos delegatários dos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único - Para o cumprimento da atribuição a que se refere o caput deste
artigo  serão  expedidas  as  normas  pertinentes,  inclusive  quanto  ao  modelo  do
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documento.”.
Art. 108 - Fica acrescido o art. 331-A a Lei Complementar nº 59, de 2001, com a

redação que se segue:
“Art. 331-A - Até que seja instalada a Comarca de Água Boa, o Município de Água

Boa fica integrado à Comarca de Santa Maria do Suaçuí.”.
Art. 109 - O art. 336 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 336 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio com universidades e

faculdades para a contratação de estagiários.”.
Art. 110 - A Corregedoria Geral de Justiça passa a contar com o apoio de até 10

(dez) juízes auxiliares, escolhidos entre magistrados a que se refere o inciso I do art.
10 da Lei Complementar nº 59, de 2001.

Art. 111 - Ao servidor e à servidora públicos cônjuge ou companheiro de magistrado
designado, removido ou promovido,  será permitido acompanhar este,  com lotação
provisória na comarca, para o exercício de atividade compatível com seu cargo.

§  1º  -  O  direito  previsto  no  caput deste  artigo  aplica-se  também  ao  servidor,
conforme dispuser resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça.

§ 2º - O disposto neste artigo somente se aplica a magistrado e servidor integrante
dos quadros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Art. 112 - Ficam transferidos os municípios de:
I - Delta, da Comarca de Uberaba para a de Conquista;
II - Desterro de Entre Rios, da Comarca de Entre Rios de Minas para a de Passa-

Tempo;
III - Aricanduva, da Comarca de Itamarandiba para a de Capelinha;
IV -  Catas Altas da Noruega,  Lamin e Rio Espera,  da Comarca de Conselheiro

Lafaiete para a de Piranga;
V - Ibiaí, da Comarca de Coração de Jesus para a de Pirapora;
VI - Japonvar, da Comarca de Brasília de Minas, e Patis, da Comarca de Mirabela,

ambos para a Comarca de São João da Ponte;
VII  -  Mendes  Pimentel  e  de  Nova  Belém,  da  Comarca  de  Mantena  para  a  de

Itabirinha de Mantena;
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VIII - Monsenhor Paulo, da Comarca de Varginha para a de Campanha;
IX - Presidente Kubistcheck, da Comarca de Diamantina para a de Serro;
X - Santo Antônio do Rio Abaixo e de São Sebastião do Rio Preto, da Comarca de

Santa Maria de Itabira para a de Ferros;
XI - São José do Mantimento, da Comarca de Lajinha para a Comarca de Ipanema;
XII - Silveirânia, da Comarca de Rio Pombo para a de Mercês.
Parágrafo  único  -  As  transferências  e  alterações  de  municípios  para  outras

comarcas,  estabelecidas  por  este  artigo,  não  implicarão  na  redistribuição  dos
processos já  em tramitação pelos  seus respectivos  juízos,  devendo ser,  portanto,
procedida apenas a distribuição a partir da publicação desta lei das novas ações para
as comarcas de competência territorial aqui previstas.

Art. 113 - Fica assegurada a liberação de um servidor do Poder Judiciário do Estado
de Minas Gerais para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical de
representação nacional da categoria, assegurados todos os direitos e vantagens do
seu cargo.

Art. 114 - O Tribunal de Justiça regulamentará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da publicação desta Lei Complementar, as regiões administrativas a que se
refere o § 5º do art. 10 da Lei Complementar n. 59, de 2001.

Art.  115  -  O  Tribunal  de  Justiça,  antes  da  vigência  desta  lei  complementar
providenciará a atualização da Lei Complementar n. 59, de 2001, e sua publicação no
diário do judiciário.

Parágrafo único - Na atualização de que trata este artigo, serão promovidas ainda
as seguintes alterações:

I - substituição da expressão “Corte Superior” por “órgão competente do Tribunal de
Justiça” nos seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 59, de 2001:

a) caput do art. 2º;
b) alínea c do inciso I do art. 5º;
c) § 1º do art. 6º;
d) caput do art. 7º;
e) § 1º do art. 8º-A;
f) §§ 1º, 4º, 6º, 7º, 9º e 11 do art. 10;
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g) caput do art. 18;
h) § 1º do art. 59;
i) § 2º do art. 62-A;
j) caput do art. 83;
k) § 5º do art. 84;
l) §§ 2º, 4º e 7º do art. 84-C;
m) § 2º do art. 84-D;
n) caput do art. 85;
o) caput do art. 85-A;
p) incisos II e III do art. 90;
q) caput do art. 110;
r) § 1º do art. 123;
s) caput do art. 137
t) caput do art. 139;
u) caput do art. 154;
v) caput do art. 154-B;
w) caput do art. 154-E;
x) caput do art. 154-F;
y) §§ 1º e 4º do art. 165;
z) caput do art. 168;
aa) caput do art. 170-A;
bb) § 10 do art. 171;
cc) § 2º do art. 172;
dd) inciso III do § 7º do art. 173; (Emenda 02)
ee) incisos III e IV do § 2º e no § 3º do art. 179;
ff) caput e §§ 2º, 3º e 5º do art. 180;
gg) caput do art. 183;
hh) § 2º do art. 187;
ii) caput do art. 188; e
jj) § 1º do art. 192.
II - totalização, no caput do art. 10, do número de cargos de juiz de direito existente
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em  cada  comarca,  decorrente  da  soma  dos  cargos  previstos  nesse  artigo  10,
inclusive  os  destinados  aos  juizados  especiais,  aos  criados  no  art.  52  da  Lei
Complementar n. 105, de 14 de agosto de 2008;

III - supressão, na atualização decorrente do disposto no inciso II deste artigo, da
referência ao número de juízes de direito destinados aos juizados especiais;

IV - correção da grafia dos municípios de:
a) Brazópolis, integrante da comarca de mesmo nome;
b) Wenceslau Braz, integrante da Comarca de Itajubá.
V - na comarca de Itabirinha de Mantena, alteração da denominação para Comarca

de Itabirinha.
Art. 116 - O Tribunal de Justiça fará imprimir a Lei Complementar nº 59, de 2001,

consolidada  com  as  alterações  determinadas  por  esta  lei  complementar,  para
distribuição aos Desembargadores, Juízes de Direito do Estado e às autoridades que
dela devam ter conhecimento.

Art. 117 - Ficam revogados o art. 63 da Lei Complementar nº 105, de 14 de agosto
de 2008, e os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 59, de 2001:

I - a alínea “b” do inciso II do art. 5º;
II - § 2º do art. 8º-A;
III - o inciso III do art. 9º;
IV - o parágrafo único do art. 15;
V - o caput e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 32;
VI - o caput e os §§ 1º e 2º do art. 36;
VII - o art. 37;
VIII - o art. 84-B;
IX - o art. 86-F;
X - o inciso III do art. 289;
XI - o § 2º do art. 313;
XII - os artigos 316 a 319; e
XIII - o art. 340.
Art. 118 - Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei complementar visa a modificar a Lei Complementar nº 59,

de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais
(LODJ).

A matéria restou apreciada no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no
bojo  dos  autos  do  Processo  nº  1.0000.12.011884-7/000,  da  Comissão  de
Organização e  Divisão Judiciárias,  tendo observado o  devido  processo legislativo
previsto  nos  arts.  182  a  188  do  Regimento  Interno  do  Tribunal,  aprovado  pela
Resolução do Tribunal Pleno nº 003, de 26 de julho de 2012.

O projeto de lei  abordou temas alusivos unicamente à organização judiciária, de
regra, sem promover alterações na seara da divisão.

Foram mantidas as regras atinentes aos requisitos e às condições para a criação e
a instalação de comarcas e varas; à estrutura organizacional do Judiciário mineiro; ao
quantitativo  de  Desembargadores  e  Juízes  de  Direito;  e  ao  quantitativo  e  à
classificação das comarcas distribuídas no território do Estado.

O projeto de lei teve como linha mestra o fato de não acarretar despesas para o
Tribunal  de  Justiça  no  que  concerne  à  criação  de  cargos  de  juiz  de  direito  e
desembargador, de Varas, Unidades dos Juizados Especiais e de Comarcas, e suas
alterações  propostas  destinam-se  a  adequar  o  texto  desse  ato  normativo  às
disposições legais superiores e às novas realidades, notadamente às deliberações do
Conselho Nacional de Justiça e ao novo Regimento Interno do Tribunal, recentemente
aprovado pelo Tribunal Pleno.

Relativamente ao projeto de  lei,  podem ser destacadas algumas das alterações
e/ou inserções, a saber:

(a) art. 10: possibilidade de convocação, pelo Presidente do Tribunal, de Juízes de
Direito  de  primeiro  grau  para  servirem  como  auxiliares  da  Presidência  e  Vice-
Presidências, nos termos da Resolução nº 72, de 31 de março de 2009, do Conselho
Nacional de Justiça;

(b) art. 14: outorga de poderes ao Corregedor-Geral de Justiça (CGJ) para atuação
disciplinar perante os órgãos auxiliares do Tribunal, para acompanhar disposição do
RITJ, inclusive do art. 289 da LODJ, que autoriza o CGJ a propor penalidades aos
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servidores da secretaria do Tribunal;
(c) art. 15: possibilidade de indicação, pelo Corregedor-Geral de Justiça, de até 10

(dez) Juízes de Direito para exercerem a função de Juiz Auxiliar da Corregedoria e de
recondução desses juízes à função, a critério do CGJ, o que atende aos princípios da
eficiência e da continuidade;

(d) art. 16: regras para a convocação de Juiz de Direito para exercer substituição no
Tribunal, nos casos de afastamento de desembargador, a qualquer título, superior a
trinta dias, nos termos da Resolução nº 72, de 31 de março de 2009, do Conselho
Nacional de Justiça;

(e)  art.  19:  torna clara a vinculação hierárquica do Juiz de Direito  Substituto ao
Presidente do Tribunal, para o exercício de funções que lhe forem atribuídas, o que
atende  aos  princípios  da  oportunidade  e  conveniência  de  modificar  a  lotação  do
magistrado, para tender ao interesse público;

(f) art. 27: nas comarcas do interior, possibilidade de recondução do Juiz de Direito
designado para o exercício das funções de Diretor do Foro, a critério do Corregedor;

(g)  art.  29:  acolhe  pleito  antigo  de  expressivo  numero  de  magistrados,
especialmente do interior  do  Estado,  quanto  ao sistema legal  de substituição dos
juízes;

(h) art. 36: possibilidade de designação de Juízes de Direito para atuação exclusiva
junto às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, bem assim de compensação de
processos da Turma na distribuição da vara de origem;

(i) art. 42: disposições sobre a Justiça de Paz;
(j) art. 47: especifica as verbas que poderão ser recebidas pelos juízes, na forma da

lei e das disponibilidades orçamentárias e financeiras do Tribunal;
(l) art. 51: licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
(m) arts. 55, 56 e 57: nova regulamentação da parte relativa à Disciplina Judiciária;
(n)  procurou  dar  sentido  moralizador  ao  restringir  a  apreciação  de  pedido  de

aposentadoria do magistrado que estiver  respondendo a processo disciplinar  para
depois da decisão, ou do cumprimento da penalidade;

(o)  abordou sistematicamente a Justiça  Militar,  conforme se vê  pelos  arts.  70  e
seguintes, adequando seu funcionamento estrutural,  conforme proposta da própria
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instituição;
(p) art. 95: possibilidade de constituição de Comissão Disciplinar formada por juízes

de  direito,  quando  o  interesse  público  o  recomendar,  especialmente  quando  não
houver servidores com cargo superior ao do processado;

(q) art. 104: aborda o expediente nos Tribunais e nos órgãos de primeira instância,
cujos  horários  de  funcionamento  deverão  ser  fixados  nos  regimentos  internos
(autonomia administrativa), além de plantões e sua divulgação, para conhecimento
geral;

(r)  art.  107:  nova regulamentação da parte relativa aos Serviços Notariais  e de
Registro;

(s) art. 112: o Tribunal houve por bem atender ao interesse público no que concerne
à movimentação de alguns  municípios  entre  comarcas  próximas,  visando conferir
maior facilidade de acesso dos cidadãos à Justiça;

(t) art. 115: substituição da expressão “Corte Superior” por “Órgão Especial”, além
da correção da grafia de nomes de alguns municípios.

O projeto de lei estabelece, ainda, o período de 30 dias de “vacatio legis”, que é o
lapso entre a data de publicação da lei complementar e o início de sua vigência, além
de revogar expressamente o art. 63 da Lei Complementar nº 105, de 14 de agosto de
2008, e os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 59, de 2001: I - a alínea “b”
do inciso II do art. 5º; II - § 2º do art. 8º-A; III - o inciso III do art. 9º; IV - o parágrafo
único do art. 15; V - o caput e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 32; VI - os §§ 1º e 2º do art. 36;
VII - o art. 37; VIII - o art. 84-B; IX - o art. 86-F; X - o inciso III do art. 289; XI - o § 2º
do art. 313; XII - os artigos 316 a 319; e XIII - o art. 340.”.

- 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.
OFÍCIOS

Da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas, prestando informações
relativas  a  alterações  de  serviços  prestados  por  esse  tribunal  e  encaminhando
informativo atinente à matéria. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas, prestando informações
relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.672/2013,  em atenção  a  pedido  de  diligência  da
Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Alceu José Torres Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, em atenção ao Ofício nº
3.519/2013/SGM, indicando os promotores de Justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto e
Marcos Paulo de Souza Miranda para comporem o grupo de trabalho criado para
estudar o desenvolvimento sustentável no Sinclinal Moeda. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. Alexandre Pires de Lima, diretor da Secretaria-Geral e do Tribunal Pleno do
Tribunal de Contas, encaminhando CD contendo o acórdão, as notas taquigráficas e
o relatório final da Auditoria Operacional nº 886.104, cuja decisão foi prolatada pelo
tribunal em 23/10/2013. (- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (2),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.258/2013,  da  Comissão  de
Participação Popular, e 6.456/2013, da Comissão de Educação.

Do  Sr.  André  Luiz  Ferreira  Sales,  presidente  do  Conselho  Comunitário  de
Segurança  Pública  de  Andradas,  encaminhando  abaixo-assinado  de  cidadãos
andradenses  solicitando  a  elevação  da  163ª  Cia.  PM  a  Cia.  Independente.  (-  À
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, encaminhando,
para  apreciação  da  Casa,  relatório  referente  a  regimes  especiais  de  tributação
concedidos em 2011,  nos termos  do art.  225 da Lei  nº  6.763.  (-  À  Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Bruno Vasconcelos, juiz federal substituto, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.481/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Cássio Soares, secretário de Trabalho, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 5.978/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  Sr.  Constantino  Dias  Neto,  superintendente  regional  da  Caixa  Econômica
Federal, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Assuntos
Municipais encaminhado pelo Ofício nº 3.871/2013/SGM.



151
____________________________________________________________________________

Do  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto,  comandante-geral  do  CBMMG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.411/2013, da deputada Liza Prado.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.879/2013,  da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  Cylton  Brandão  da  Matta,  chefe  da  Polícia  Civil,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.215/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Danilo  Daniel  Prado Araújo,  superintendente regional do Incra, prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Política  Agropecuária
encaminhado por meio do Ofício nº 3.584/2013/SGM.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, presidente da Cemig (3), prestando informações
relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.964,  4.965  e  5.287/2013,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais.

Do Sr. Douglas Szefer, diretor (substituto) de gestão interna do Gabinete Adjunto de
Gestão  e  Atendimento,  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da  República  (3),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.850/2013, da Comissão de
Saúde,  6.653/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  e  6.632/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba,
encaminhando cópia da moção de repúdio dessa Casa Legislativa ao governador do
Estado, à Advocacia-Geral do Estado, à presidência desta Casa, ao Instituto Estadual
de Florestas e a seu diretor-geral, pelo descaso com a desapropriação de terras no
Parque Estadual da Serra Negra. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Da  Sra.  Elisabeth  Cristina  dos  Reis  Villela,  promotora  de  justiça,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.769/2013, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Fernando  Paes,  chefe  de  gabinete  da  Presidência  da  Finep,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.817/2013,  da  Comissão  de  Política
Agropecuária.

Do Sr. Guilherme Franco Couto Neto, chefe (substituto) da assessoria parlamentar
da  Anac  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.943  e
5.944/2013, da deputada Liza Prado.
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Do  Sr.  Guido  Marcelo  Mayol,  superintendente  regional  da  Polícia  Rodoviária
Federal (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.282/2013,
da deputada Liza Prado.

Do Sr. Guilherme Hartung, encaminhando cópia de carta enviada ao governador do
Estado na qual manifesta sua indignação com a atitude de um policial militar que o
teria submetido a constrangimentos em razão de sua deficiência física e solicitando
desta Casa providências. (- Às Comissões de Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência.)

Do  Sr.  Jacson  Rafael  Campomizzi,  coordenador  do  Procon-MG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.557/2013, da Comissão de Defesa do
Consumidor.

Do Sr. João Ascânio Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural  Sustentável  de Ponte  Nova,  solicitando apoio  desta Casa às demandas da
Associação dos Plantadores de Cana de Minas Gerais.  (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte
(6), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.051 e 5.973/2013, da
Comissão da Pessoa com Deficiência; 6.223 e 6.492/2013, da Comissão de Direitos
Humanos; 6.395/2013, do deputado Anselmo José Domingos; e ao requerimento do
deputado  Anselmo  José  Domingos  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº
3.603/2013/SGM.

Do Sr.  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,  secretário  de  Casa Civil  em exercício,
prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  4.894/2013,  do  deputado
Anselmo José Domingos.

Da  Sra.  Katia  Fagundes  de  Moura  e  Silva,  oficial  do  Ministério  Público  (2),
prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.369/2013,  da Comissão de
Direitos  Humanos,  e  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos
encaminhado por meio do Ofício nº 2.475/2013/SGM.

Da Sra. Luanne Cortes, chefe de Gabinete do Ministério da Cultura (substituta),
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.645/2013,  da Comissão de
Cultura.
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Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional do Ministério Público, prestando informações relativas ao Requerimento nº
6.494/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz Fabrício Vieira Neto, diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério da
Justiça,  informando  a  celebração de  contrato  de  repasse de  recursos  entre  esse
ministério  e  a  Secretaria  de  Defessa  Social.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Marcílio  de  Souza  Magalhães,  superintendente  federal  de  Agricultura  no
Estado, informando a liberação de recursos para o Instituto Mineiro de Agropecuário
relativos ao convênio que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr.  Marcos Antônio Borges,  executivo  de  Relações Internacionais  da  Oi  (2),
prestando  informações  relativas  aos  requerimentos  da  Comissão  de  Transporte
encaminhados por meio dos Ofícios nºs 2.975 e 3.592/2013/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária de  Casa  Civil  (23),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 2.275/2011, 4.054, 4.068 e 4.087/2012,
6.033 e 6.035/2013, da Comissão de Participação Popular, 3.505/2012 e 6.375/2013,
da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  4.432/2013,  dos  deputados  Luiz  Henrique e
André  Quintão, 4.360,  4.372  e  5.705/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  4.850  e
6.356/2013, da Comissão de Transporte, 5.071, 5.868 e 6.043/2013, da Comissão de
Meio  Ambiente,  5.235/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  5.799/2013,  da
Comissão de  Prevenção e  Combate  às  Drogas,  5.865/2013,  do  deputado  Duarte
Bechir, 6.186 e 6.478/2013, da Comissão de Política Agropecuária, e ao requerimento
da Comissão de Transporte encaminhado pelo Ofício nº 3.167/2013/SGM.

Da  Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  secretária  de  Educação  em  exercício,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.553/2013,  da Comissão de
Educação.

Do Sr. Max Emiliano da Silva Sena, procurador do Trabalho, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 5.247/2013, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do  Sr.  Olavo  Remigio  Condé,  prefeito  municipal  de  Paracatu,  prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.724/2013,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da  Ouvidoria  da  Caixa  Econômica  Federal  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 6.278/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Raimunda Helena Nahum Gomes, chefe de gabinete do Incra, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.299/2013, da Comissão de Participação
Popular.

Do Sr.  Renato César Jardim, juiz auxiliar  da Presidência do Tribunal de Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.390/2013,  da Comissão de
Administração Pública.

Do Sr.  Ricardo  Augusto Simões Campos,  presidente  da  Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.317/2013, da Comissão de Participação
Popular.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.501,  6.053  e  6.584/2013,
respectivamente das Comissões de Direitos Humanos, de Segurança Pública e de
Prevenção e de Combate às Drogas.

Do Sr.  Solimar  José  Wichrowski,  assessor  especial  da  Presidência  da  Infraero,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  deputada  Liza  Prado
encaminhado por meio do Ofício nº 3.606/2013 /SGM.

Do Sr. Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.844/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Zilda  Maria  Youssef  Murad,  juíza  de  direito  na  Comarca  de  Lavras,
encaminhando cópia de termo de audiência para conhecimento e providências. (- À
Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2014

Altera a Lei nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso IV do art. 5º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“IV - ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para os oficiais do

quadro de saúde e capelão, cuja idade máxima será de 35 anos;".
Art. 2º - O § 10 do art. 5º da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“§ 10 - Para o preenchimento de cargos nos quadros de oficiais complementares e

de oficiais especialistas, os militares, para ingressarem no Curso de Habilitação de
Oficiais,  deverão  ter,  no  máximo,  vinte  e  seis  anos  de  efetivo  serviço,  a  ser
comprovado até a data da matrícula”.

Art. 3º - O § 14 do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“§ 14- O ingresso no quadro previsto no inciso V do § 1º dar-se-á no posto de 2º-
tenente, após a conclusão de estágio de adaptação definido pela instituição militar,
observado o disposto no art. 5º desta lei”.

Art. 4º - O parágrafo único do art. 141 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Parágrafo único - Quando se tratar de oficial de QOS e capelão, a idade-limite de
que trata este artigo será acrescida de cinco anos”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: Pretende-se com esta proposição adequar a Lei nº 5.301, de 1969,

que contém o estatuto dos militares do Estado, no que tange ao exercício do oficialato
de capelão, aquele que exerce o serviço de assistência religiosa no âmbito da Polícia
Militar de Minas Gerais.
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Neste sentido, as modificações propostas se adéquam ao previsto na Constituição
da República, no art. 142, inciso X, que determina “lei disporá sobre o ingresso nas
Forças  Armadas,  os  limites  de  idade,  a  estabilidade  e  outras  condições  de
transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas  e  outras  situações  especiais  dos  militares,  consideradas  as
peculiaridades  de  suas  atividades,  inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de
compromissos internacionais e de guerra”.

Logo,  na  esteira da  Lei  Federal  nº  6.880,  de 1980,  que contém o  Estatuto  dos
Militares, e da Lei nº 4.375, de 1964, a Lei do Serviço Militar, que estabelece que a
duração  do  serviço  militar  se  limita  ao  alcance  dos  45  anos,  é  que  se  torna
imprescindível o estabelecimento de idade limite ao ingresso dos interessados aos
quadros de capelães:

“Art. 5º - A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º
dia de janeiro do ano em que o cidadão completar dezoito anos de idade e subsistirá
até 31 de dezembro do ano em que completar quarenta e cinco anos”.

Ademais, pretende-se a alteração da idade para ingresso no Curso de Habilitação
de Oficiais, devendo os militares ter, no máximo, 26 anos de efetivo serviço, como
forma de aproveitamento e motivação dos servidores da área de segurança pública.

Sendo assim, peço o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei
complementar.

- 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 4.833/2014
Altera o § 3º do art. 37 da Lei nº 13.243, de 23 de junho de 1999.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3º do art. 37 da Lei nº 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“§ 3º - Observado o disposto nos parágrafos anteriores, não serão objeto de tributo

nem de penalidades as diferenças apuradas em levantamento de dados relativos a
gados bovino e suíno, no confronto das declarações prestadas pelo produtor rural e,
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também, as diferenças apuradas em contagem física do plantel, levantamentos fiscais
in  loco,  verificações  fiscais,  relativamente  ao  exercício  de  2012  e  exercícios
anteriores, ainda que resultantes de autuação já consumada, de inscrição em dívida
ativa, ajuizada ou não sua cobrança.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Arlen Santiago
Justificação: O Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, Bolsão da Miséria, estão

vivendo a pior seca dos últimos 40 anos. Um projeto de responsabilidade de dois
jornalistas do InterTV Grande Minas retrata a realidade da população rural e urbana
dessas regiões. Os jornalistas Délio Pinheiro e Geraldo Humberto percorreram mais
de dois mil quilômetros no extremo Norte de Minas e puderam conviver, em diversos
municípios, com a maior seca dos últimos 40 anos. Essa experiência vivida por eles
resultou no movimento Vidas Áridas, documentado em 40 fotos, na exposição Fome
de Água no Sertão Mineiro. Nas cidades e na zona rural há falta de água para o
consumo  humano  e,  desde  o  início  da  estiagem,  existe  a  necessidade  de
abastecimento por carros-pipas.

As  autoridades  devem  assumir  a  responsabilidade  que  lhes  cabe,  no  âmbito
municipal,  estadual  e  federal,  no  sentido  de  executar  ações  que  possibilitem  o
aproveitamento  das  águas  das  chuvas,  mesmo que escassas,  através  de  caixas,
barragens, etc.

Outro fator que tem dificultado a vida do produtor rural é a inadimplência com o
Estado e com os Bancos do Nordeste e do Brasil, principalmente. O produtor rural,
apesar de honesto e trabalhador, não consegue quitar seus débitos com o Estado e,
em vista disso, é inscrito em dívida ativa, ficando, dessa forma, impedido de obter
certidão negativa de débito e de exercer qualquer atividade no ramo do comércio ou
da indústria.

Com suas terras prejudicadas por falta de chuva ou de irrigação, nada produzem.
As  pastagens  acabam-se.  Além  disso,  as  terras,  muitas  vezes,  encontram-se
hipotecadas. Os bovinos e outros animais que o produtor rural possuía precisam ser
vendidos para a manutenção da família e dos empregados, quando ainda existem.
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Os  produtores  rurais  de  pequeno  porte,  que  viviam  da  renda  da  sua  pequena
propriedade, vivem hoje da aposentadoria de algum familiar ou de cestas básicas.
Eles não têm como quitar seus débitos com o Estado e com os bancos, pois a sua
preocupação maior é com a manutenção de suas famílias.

Enfim, a falta de chuva e de ações por parte do poder público tem um grande peso
na vida desses cidadãos de semblantes tristes e lágrimas nos olhos. Surge daí um
grande  poder,  uma  coragem  imensa  de  mobilização  para  que  essa  situação  se
modifique.

Diante  do  exposto  e  com o objetivo  de  criar  soluções para  a  inclusão social  e
ambiental  das  pessoas que sofrem com tantas dificuldades,  é  necessário  que os
deputados da região e os de outras regiões se unam em prol do povo sofrido do Norte
de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Finalizando,  solicito  o  indispensável  apoio  de  nossos  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 4.834/2014
Dispõe  sobre  o  plantio  obrigatório  de  árvores  em  empreendimentos  imobiliários

subsidiados ou financiados por recursos do Governo do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica obrigado o plantio de árvores nas unidades dos empreendimentos

imobiliários subsidiados ou financiados com recursos do Governo do Estado de Minas
Gerais.

Art.  2º  -  O quantitativo de  árvores e demais aspectos técnicos relativos  ao seu
plantio  serão definidos  pelo  órgão estadual  competente,  observadas  as seguintes
condições:

I - para cada empreendimento imobiliário será plantada pelo menos uma árvore por
unidade habitacional.

Art. 3º - O não atendimento às determinações do órgão estadual competente para o
plantio de árvores acarretará as seguintes penalidades:

I - no caso de empreendimento realizado pelos órgãos ou entidades do Estado, a



159
____________________________________________________________________________

aplicação das sanções disciplinares cabíveis aos agentes públicos;
II - sendo o empreendimento realizado por pessoas físicas ou jurídicas, a aplicação

das penalidades por descumprimento contratual.
Art.  4º  -  Esta lei  entra em vigor  no prazo de noventa dias após a data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Bonifácio Mourão
Justificação:  Esta proposição tem como objetivo principal  implantar  uma política

voltada para a preservação ambiental e a redução do impacto ao meio ambiente.
Nos últimos anos ocorreu aumento expressivo de áreas ocupadas por residências

beneficiadas  pelos  programas  habitacionais  do  Governo  Federal  e  Estadual  no
âmbito do Estado de Minas Gerais. Por isso, é necessária a criação de mecanismos
públicos passíveis de viabilizar a sustentabilidade dessas áreas, haja vista o impacto
ambiental gerado por esse crescimento.

É mister  ressaltar  o nosso compromisso com preceitos  estabelecidos em nossa
Carta  Maior  (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 futuras gerações”.

No mesmo sentido, a Constituição Mineira, em seu art. 214, destaca o dever do
Estado de defender o meio ambiente  “e conservá-lo para as gerações presentes e
futuras”, razão pela qual é necessário viabilizar o cumprimento de tais preceitos.

Na  maioria  das  cidades  do  interior  mineiro,  é  notória  a  presença  de  bairros
construídos com recursos do Estado, através da Companhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais - Cohab -, razão pela qual é necessário que o Estado viabilize a
arborização dessas áreas, contribuindo para o meio ambiente e para o bem-estar da
população.

Por fim, é válido frisar que, além de ter o intuito de proteção ao meio ambiente, essa
proposição busca zelar  pelo bem-estar das pessoas que vivem nessas áreas, por
proporcionar um ambiente arborizado e ecologicamente equilibrado.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 4.835/2014

Altera a Lei nº 20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar - PAA Familiar - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Lei nº 20.608, de 2013, acrescida do seguinte art. 9º-A:
“Art.  9º-A  -  O  órgão  competente  do  Poder  Executivo,  conforme  definido  em

regulamento, instituirá o Cadastro Estadual de Agricultores Familiares e organizações
de agricultores familiares no âmbito do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Bonifácio Mourão
Justificação: Este projeto de lei tem o escopo de corroborar com os critérios da Lei

nº 20.608, de 2013,  que institui  a  Política Estadual  de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar - PAA Familiar.

A  criação  do  cadastro  estadual  de  agricultores  familiares  e  organizações  de
agricultores  familiares  se  faz  necessária  para  propiciar  o  acesso  público  a  essa
comunidade  de  produção,  especialmente,  para  subsidiar  as  escolas  para  o
cumprimento do art. 14 da Lei Federal nº 11.947, de 2009, que determina a utilização
mínima  de  30%  dos  recursos  financeiros  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE  -,  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar - Pnae -, para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
agricultura familiar.

O intuito desta preposição também é viabilizar o acesso aos agricultores familiares,
incentivando  o  consumo,  a  agregação  de  valor  à  produção  primária  e  o
desenvolvimento socioeconômico das famílias.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.836/2014
Altera a destinação do imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 19.466, de 11 de janeiro de 2011, passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 1º - O imóvel de que trata a Lei nº 18.568, de 9 de dezembro de 2009, passa a
destinar-se  ao  atendimento  de  crianças  carentes  e  portadoras  de  necessidades
especiais, observadas as prerrogativas estabelecidas na Resolução Conjunta nº 18
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social, de 21 de março de 2006, e à implementação de
políticas sociais voltadas para a promoção da saúde, da educação, da cultura e da
habitação.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Hélio Gomes
Justificação: Este projeto de lei tem o escopo de ampliar a destinação do imóvel de

que trata a Lei nº 18.568, de 9 de dezembro de 2009, com a finalidade de adequar
seu uso à prática de atividades culturais, educacionais e políticas sociais.

Assim sendo, solicito aos nobres pares a aprovação da proposição.
-  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 4.837/2014

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Portas Abertas, com sede no
Município de Poté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Portas Abertas,

com sede no município de Poté.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Neilando Pimenta
Justificação:  A Associação  Esportiva  Portas  Abertas  é  sociedade  civil  sem  fins

lucrativos,  que  desenvolve  ações  sociais  e  esportivas  com  vistas  a  melhorar  a
qualidade de vida de seus assistidos, bem como promover a cidadania em Poté e
adjacências.
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Realiza especialmente atividades em favor dos jovens e adultos carentes de Poté e
região, voltadas ao incentivo da prática esportiva e à manutenção das condições de
saúde,  prestando,  assim,  relevantes  serviços  de  reconhecido  interesse  público  à
sociedade.

Em pleno e regular funcionamento desde 21 de junho de 2011, a referida entidade
cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
meu projeto de lei.

- 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 4.838/2014
Declara de utilidade pública o Instituto de Ação Social Projeto Restaurando Vidas,

com sede no Município de Sarzedo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Ação  Social  Projeto

Restaurando Vidas, com sede no Município de Sarzedo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Cabo Júlio
Justificação: O Instituto de Ação Social Projeto Restaurando Vidas é uma entidade

que trabalha desde o ano de 2001, prioritariamente na recuperação de dependentes
de  crack, tirando jovens viciados das ruas, em especial das “cracolândias” de Belo
Horizonte.

Trata-se de organização de direito privado, com caráter filantrópico, beneficente e
cultural e sem fins lucrativos, que tem como finalidade prioritária a assistência social.
A entidade tem personalidade jurídica e estatuto próprios e prazo indeterminado de
funcionamento, e sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,
que realizam atividades voluntárias.

O  Instituto  tem  como  finalidade  orientar  os  dependentes  de  drogas  e  seus
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responsáveis  com vistas  a  sua reintegração no convívio  familiar  e  social;  realizar
parcerias  com empresas comerciais,  industriais e prestadoras de serviços; prestar
assistência  ao  idoso,  ao  menor  abandonado  e  ao  inválido;  prestar  assistência
educacional; manter centro de lazer e recreação; estimular a criação de atividades
culturais e artesanais; incentivar a implantação de hortas comunitárias e individuais;
estabelecer esquema de segurança comunitário e distribuir refeições, mantimentos e
roupas.

Pela importância de suas atividades e pelo atendimento aos requisitos da Lei nº
12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o
apoio de nossos 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 4.839/2014
Estabelece critérios para a operação de minerodutos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A pessoa jurídica de direito privado que realizar operação de minerodutos

no Estado fica obrigada a implantar sistema de bombeamento que permita o retorno
para o território mineiro de, no mínimo, 50% do volume de água utilizado no processo
de transporte do minério.

Parágrafo único - O prazo para adequação a esta lei é de cinco anos contados da
data de sua publicação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que estabelece critérios para a operação de minerodutos no Estado.
O mineroduto é um sistema de tubulações por  onde se transportam minérios  a

longas distâncias, com baixo impacto ambiental. Porém, um dos principais problemas
desse sistema é o uso da água para transportar o minério, sob a forma de pasta, até
o litoral, onde ela é tratada e descartada.
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A  água,  considerada  cada  vez  mais  como  elemento  estratégico  para  o
desenvolvimento de qualquer comunidade, é ainda mais importante para a atividade
agrícola.  Assim,  torna-se  extremamente  necessário  reduzir  os  impactos  causados
pela subtração dos recursos hídricos em grande quantidade.

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 Minas e  Energia para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.840/2014
Dispõe sobre a utilização de veículo automotor apreendido, cuja identificação não

seja possível, em serviço de repressão penal e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O veículo automotor apreendido há mais de noventa dias, cuja identificação

não seja possível,  poderá ser  utilizado,  exclusivamente em trabalho  de  repressão
penal, pelos órgãos competentes.

§ 1º - A impossibilidade de identificação será declarada após a emissão de laudo
pericial sobre a numeração do chassis e outros elementos identificadores do veículo e
por meio de memorando do órgão policial encarregado da investigação de furtos e
roubos de veículos.

§ 2º - A declaração da impossibilidade da identificação do veículo será publicada no
órgão oficial, e o veículo receberá nova identificação para efeito de controle.

§ 3º - Em hipótese alguma será permitido o uso do veículo de que trata este artigo
para atendimento pessoal de agente público ou particular ou mesmo para transporte
de autoridades, ficando sua utilização vinculada exclusivamente ao serviço policial.

§  4º  -  O uso indevido  de  veículo  acarretará  o  seu  imediato  recolhimento,  sem
prejuízo  da  responsabilidade  administrativa,  civil  e  penal  dos  agente  públicos
envolvidos.

Art.  2º  -  A utilização  do  veículo  de  que  trata  o  art.  1º  será  autorizada  em  ato
motivado e dependerá de:

I  -  relatório  circunstanciado  sobre  o  modelo,  o  estado  de  conservação  e  os
acessórios do veículo;
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II - avaliação do veículo.
Parágrafo único - Identificado o proprietário do veículo em até cinco anos contados

a partir da data do ato de declaração de impossibilidade de identificação, será este
imediatamente recolhido e devolvido, facultado o pagamento de indenização de valor
equivalente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  guarda  de  veículos  apreendidos  com  o  número  do  chassis

adulterado ou apagado é onerosa aos cofres da administração pública. Ao mesmo
tempo,  o  serviço  de  repressão  ao  crime  demanda  a  utilização  de  veículos  em
condições de uso para o cumprimento de diligências em diversos locais.

Nesse contexto, este projeto de lei pretende reduzir as despesas administrativas
com  a  guarda  de  veículos  apreendidos  cuja  identificação  não  foi  possível  e,  ao
mesmo tempo, viabilizar a ampliação da frota de veículos disponíveis para o serviço
de repressão penal.

Além de autorizar o uso de tais veículos no serviço de repressão policial, o projeto
estabelece o procedimento para a declaração de impossibilidade de identificação de
veículo e para a autorização de seu uso.

Importa registrar que iniciativa similar, do Estado do Espírito Santo, foi declarada
constitucional pelo STF (ADI 3.327). No julgamento em questão, essa corte entendeu
que a matéria não se refere a trânsito, o que configuraria competência da União, e,
sim,  a  gestão  de  bens  apreendidos,  que  demanda  disciplinamento  meramente
administrativo, de competência do estado membro.

Portanto, é em prol da segurança da sociedade e da economia de recursos públicos
que peço o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gustavo
Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 806/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.841/2014
Institui o Dia do Policial Militar Aviador, a ser comemorado, anualmente, no dia 26
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de agosto.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Policial  Militar  Aviador,  a  ser  comemorado,

anualmente, no dia 26 de agosto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Cabo Júlio
Justificação:  Este  deputado,  pelos  motivos  abaixo  elencados,  orgulhosamente

apresenta  este  projeto  de  lei,  que institui  o  Dia  do  Policial  Militar  Aviador,  a  ser
comemorado, anualmente, no dia 26 de agosto.

A primeira experiência da PMMG com emprego de aeronaves remonta à década de
1920, quando a Força Pública de Minas Gerais adquiriu um avião biplano modelo
Avro 504 para observação aérea. Os primórdios da aviação da PMMG tiveram como
palco o antigo campo de aviação do prado mineiro, hoje ocupado pela Academia de
Polícia  Militar.  Desde  aquela  época  longínqua,  muita  coisa  mudou.  A sociedade
evoluiu e, com ela, os modos de se pensar e fazer polícia, atendendo-se aos anseios
da comunidade e combatendo-se os avanços da criminalidade.

O dia 27 de janeiro de 1987 representa um marco histórico na evolução da PMMG,
com a criação do Comando de Radiopatrulhamento Aéreo, o CORPAer. Sua criação
foi  uma  das  medidas  do  alto  comando  da  instituição,  consubstanciada  na
reformulação  da  gestão  pública  estadual,  que  visava  a  aplicação  do  princípio  da
eficiência  nos  serviços  públicos.  O  documento  que  originou  essa  nova  unidade
policial  foi  a  Resolução nº 1.665,  de  27 de janeiro de 1987,  assinada pelo então
Comandante-Geral, o Cel. PM Leonel Arcanjo Afonso.

Muitos  desafios  tiveram  que  ser  superados,  como  a  formação  adequada  de
recursos humanos e a operacionalização da primeira aeronave disponibilizada pelo
governo,  o  Pégasus  01.  Inicialmente,  as  primeiras  instalações  utilizadas  foram  o
hangar do governo e o complexo do prado mineiro, ao lado da academia de polícia
militar. Com o passar do tempo, o CORPAer passou por diversas transformações nos
setores de recursos humanos, logístico e operacional. Para apoiar na formação de
novos recursos humanos, a Força Aérea Brasileira, em 1992, doou dois helicópteros
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modelo Bell 47, os famosos bolhas, que receberam os codinomes Pégasus 02 e 03.
Com eles, muitos pilotos foram treinados, até que, em 1999, esses aparelhos saíram
de operação.

Em 22 de fevereiro de  1994,  a instituição recebeu um novo helicóptero modelo
Esquilo, que recebeu o codinome Pégasus 04. Ainda na década de 90, a unidade
operou um helicóptero Robinson 22, o Pégasus 05, e um avião Cesna 210, Pégasus
06. Com o sucesso das operações aéreas até então, o governo estadual, em 1996,
iniciou um processo para aquisição de mais cinco aeronaves modelo Esquilo,  que
receberam os codinomes Pégasus 07, 08, 09, 10 e 11.

Com a evolução da frota, a estruturação de um ambiente adequado que pudesse
dar suporte às operações aéreas era mais que necessário. Deslocar-se das antigas
instalações, então localizadas no prado mineiro, era inevitável.

Muitas lutas marcaram a construção de um novo ambiente de trabalho, até que, em
1996, através de um convênio firmado entre o governo de Minas com a Infraero, foi
possível a instalação definitiva do CORPAer.

Para  acompanhar  essa  evolução,  era  necessário  dar  uma  nova  estruturação
organizacional  ao CORPAer.  No ano de 2000,  o comando da instituição elevou a
categoria  do  CORPAer  de  companhia  especial  para  batalhão,  possibilitando  o
aumento significativo do efetivo e a ampliação dos serviços para o interior do Estado.

Em 2004 a unidade passou a pertencer ao Comando de Policiamento Especializado
-  CPE.  Esse  novo  desenho  organizacional  possibilitou  a  desconcentração  desse
serviço especializado para o interior do Estado.

Foram criadas as bases de Uberlândia, Montes Claros e, recentemente, Juiz de
Fora. No ano de 2006, a PMMG passou a operar o avião modelo King Air c-90, que
recebeu o codinome Pégasus 12, e também o Pégasus 13.

Paralelamente ao crescimento da frota da PMMG, a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente adquiriu dois novos helicópteros modelo Esquilo para atuar especificamente
na preservação do meio ambiente, ficando a cargo do CORPAer a operação dessas
aeronaves.

Essas aeronaves receberam os codinomes Guará 01 e Guará 02. Recentemente, a
Semad passou também a operar o Guará 03.
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Hoje, o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo opera 9 helicópteros e 2 aviões.
Dentre as principais missões executadas pela unidade destacam-se: atendimento às
ocorrências policiais de alta complexidade; combate a incêndios florestais; traslados
diversos como apoio ao MG Transplantes; e diversas outras operações em que a
presença da aeronave se mostra importante.

É por essas razões que o Dia do Policial Militar Aviador é motivo de orgulho não
apenas para os integrantes da unidade, mas também para a aviação mineira e para
todo o povo de Minas Gerais.

Diante do exposto, conto, mais uma vez, com o apoio indispensável dos ilustres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.842/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiar e

Artesãos de Piedade - Amafap -, com sede no Município de Piedade do Rio Grande.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  e

Agricultores Familiar e Artesãos de Piedade - Amafap -, com sede no Município de
Piedade do Rio Grande.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Pompílio Canavez
Justificação:  A Associação  de  Moradores  e  Agricultores  Familiar  e  Artesãos  de

Piedade, com sede no Município de Piedade do Rio Grande, é uma associação de
direito privado sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado. Tem por
finalidade promover geração de renda, atividades de cunho social e de qualificação
profissional, ações de lazer e cultura e ações que facilitem a comercialização dos
produtos da agricultura e do artesanato. Seus estatutos estão registrados no Cartório
de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da
Comarca de Barbacena.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.843/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Skydive  Geraes  Paraquedismo,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Skydive Geraes Paraquedismo, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Skydive Geraes Paraquedismo, com sede no Município de Belo Horizonte. Trata-se
de entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, tendo
como finalidade a formação e a prática do paraquedismo esportivo.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº
12.972, de 27/7/1998.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
exercem, conforme consta em atestado.

- 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 4.844/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Santanenses Ausentes, com sede no

Município de Santana dos Montes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Santanenses

Ausentes, com sede no Município de Santana dos Montes.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Glaycon Franco
Justificação: A Associação dos Santanenses Ausentes,  do Município de Santana

dos Montes, é uma instituição que objetiva manter viva a tradição do encontro dos
santanenses  ausentes  durante  as  festas  da  cidade,  buscando  a  integração
permanente entre os filhos do município. Para isso, promove reuniões e diversões de
caráter esportivo, cívico, estético, social e educativo e preserva a cultura, a tradição e
o espírito tradicional da cidade de Santana dos Montes.

Tais  objetivos,  quando  fortalecem  os  laços  dos  conterrâneos,  fortalecem  o
relacionamento entre os mineiros, preservando as nossas tradições e incentivando o
culto  aos  nossos  ricos  costumes.  Assim,  somente  fazem  maior  o  nosso  Estado,
quando tornam maiores os nossos cidadãos.

A entidade 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. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por
objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente
amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovarem esta 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 4.845/2014
Declara de utilidade pública a Fundação Mundo Novo, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Mundo Novo, com sede no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de janeiro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A Fundação Mundo Novo, com sede no Município de Belo Horizonte,
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fundada em 2012, é considerada uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos e de
duração indeterminada.

Cumprindo totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua
função plena e regular há mais de um ano e tem por finalidade atuar sempre no
interesse  coletivo,  com  atuações  na  área  de  educação,  por  meio  de  ações  de
formação cultural, de cursos profissionalizantes e de atividades esportivas; e na área
da saúde, por meio da criação de ambulatórios e clínicas de saúde física e mental e
da  supervisão  de  empreendimentos  ligados  à  medicina  alternativa  natural,  à
prevenção e ao combate às DSTs, inclusive o HIV.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, pois viabilizará futuras parcerias com diversos órgãos públicos estaduais,
garantindo a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

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 4.846/2014
Declara de utilidade pública a Associação Triângulo Atlético Clube - TAC -,  com

sede no Município de Estrela do Sul.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Triângulo Atlético Clube -

TAC -, com sede no Município de Estrela do Sul.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Triângulo Atlético Clube - TAC -, com sede no Município de Estrela

do  Sul,  realiza  trabalho  social  na  área  esportiva  há  mais  de  70  anos.  É  uma
associação civil sem fins lucrativos, de caráter social e esportivo, regida por estatuto
próprio, sendo sua diretoria constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, não
remuneradas  pelo  exercício  de  suas  funções.  Tem  por  finalidade  desenvolver  a
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educação física em todas as suas modalidades e promover reuniões e atividades de
lazer de caráter esportivo, cívico, artístico, cultural, social e educacional.

Diante da importância das ações realizadas pela referida associação e por atender
a entidade aos requisitos previstos na Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública,  contamos com o apoio dos nobres parlamentares
para aprovação deste projeto, que visa contribuir para a continuidade do trabalho já
realizado e fortalecer o atendimento social à comunidade estrelassulense.

- 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 4.847/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores, Pescadores Artesanais,

Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no
Município de Leme do Prado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores,

Pescadores Artesanais, Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses
- Apaf -, com sede no Município de Leme de Prado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação dos Pescadores, Pescadores Artesanais, Aquicultores,

Agricultores e Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no Município de
Leme do Prado, fundada em 2 de junho de 1991, é uma entidade sem fins lucrativos
com  duração  por  tempo  indeterminado  que  tem,  entre  outras,  as  seguintes
finalidades:  desenvolver atividade de criação de peixes na modalidade de tanque-
rede  na  represa  de  Irapé;  promover  a  organização  de  pescadores,  pescadores
artesanais  e  aquicultores  visando  à  sua  profissionalização;  desenvolver  parcerias
com instituições públicas, privadas, oscips, organizações de direito privado sem fins
lucrativos e congêneres para atingir seus objetivos institucionais; incentivar e apoiar
os produtores,  trabalhadores,  agricultores,  piscicultores,  aquicultores  e agricultores
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familiares e pecuaristas que trabalhem individualmente, em famílias ou colônias.
O processo que objetiva  a  declaração de utilidade pública da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
nº 12.972, de 27/7/1998.

Pelas razões expostas, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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 4.848/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento

Educacional,  Familiar  e  Agropecuário  de  Veredinha  -  Acodefav  -,  com  sede  no
Município de Veredinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Desenvolvimento Educacional, Familiar e Agropecuário de Veredinha - Acodefav -,
com sede no Município de Veredinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Comunitária de Desenvolvimento Educacional, Familiar e

Agropecuário de Veredinha - Acodefav -, com sede no Município de Veredinha, é uma
entidade de direito privado, filantrópica, de caráter educacional, cultural, desportivo e
assistencial,  sem  fins  lucrativos,  e  tem  como  finalidades,  entre  outras,  promover
educação  gratuita  de  ensino  médio,  de  qualidade  e  diferenciada,  voltada  para
agropecuária e outras áreas profissionais,  no sistema de escola família agrícola e
pedagogia da alternância; promover o desenvolvimento rural sustentável e solidário,
através da educação-formação diferenciada de adolescentes, jovens e adultos, tendo
como princípio a realidade dos educandos e o contexto socioprofissional, econômico,
cultural e político das comunidades rurais; e realizar assistência técnica e extensão
rural.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
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legalmente  amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  da  Lei  nº  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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.849/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Famílias Varzelandenses em Defesa

da Vida - Asfavid -, com sede no Município de Varzelândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Famílias

Varzelandenses  em  Defesa  da  Vida  -  Asfavid  -,  com  sede  no  Município  de
Varzelândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação de Famílias Varzelandenses em Defesa da Vida, com

sede no Município de  Varzelândia,  fundada em 27 de dezembro de 2010,  é uma
entidade sem fins lucrativos tem como finalidades, entre outras, o desenvolvimento
integral das famílias e, em função delas, das comunidades, sem distinção de raça,
cor, profissão, nacionalidade, credo religioso ou político, através dos serviços sociais;
promover reuniões com dirigentes das entidades superiores visando aos interesses
comunitários  das famílias;  desenvolver  ações  que protejam a saúde da família,  a
maternidade, a infância e a velhice e combatam a fome e a pobreza; e incentivar a
geração de renda para autossustentação das famílias e a ajuda mútua entre elas.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  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 do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.850/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Terapêutica  Proserv,  com  sede  no

Município de Campo Belo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Proserv, com

sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Comunidade Terapêutica Proserv (Projeto Semeando Esperança e

Resgatando Vidas) foi fundada em 1º/12/2011, como entidade sem fins lucrativos e
com prazo indeterminado de duração.

A Proserv  tem por  finalidades prestar  apoios  educativo,  odontológico  e  médico,
psicológico, cursos profissionalizantes, objetivando a prevenção e a reinserção social
de dependentes químicos e outros. Além disso, apresenta os requisitos legais para
ser  declarada de utilidade pública, razão pela qual  solicitamos a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.851/2014
Declara de utilidade pública o 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho, com sede no

Município de Bom Despacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho,

com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Anselmo José Domingos
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Justificação:  O 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho, com sede no Município de
Bom Despacho, está em pleno e regular funcionamento desde 14/5/1984 e realiza
suas atividades conforme o previsto em seu estatuto social.

É importante destacar que o 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho é uma entidade
civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  educacional,  cultural,
beneficente, filantrópico e comunitário, destinada à prática do escotismo. Seu estatuto
veda expressamente a prática de quaisquer atividades de cunho político-partidário ou
que impeçam a liberdade de culto.

Obedecendo aos critérios da Lei Estadual 12.972, de 27/7/1998, que “dispõe sobre
a  declaração  de utilidade  pública  e  dá  outras  providências”,  o  estatuto  social  da
entidade, em seu art. 21, deixa claro que não serão distribuídos lucros, vantagens ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou a
qualquer pretexto.

Nesses termos, observados os requisitos legais e verificada a importância do 88º
Grupo Escoteiro Bom Despacho para a sociedade mineira, conto com a aprovação
deste projeto de lei.

- 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 4.852/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação Educativa

Maktub, com sede no Município de Perdões.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Comunicação Educativa Maktub, com sede no Município de Perdões.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Rômulo Viegas
Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Comunicação  Educativa  Maktub  tem

como objetivo social estimular e desenvolver atividades recreativas, comunitárias e de
solidariedade, com foco nas atividades culturais, esportivas e assistenciais.
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Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa à
aprovação deste projeto de lei.

- 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 4.853/2014
Revoga o § 2º do art. 17 do Decreto nº 40.455 de 2 de julho de 1999.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revogado o § 2º do art. 17 do Decreto nº 40.455, de 2 de julho de

1999.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Arlen Santiago
Justificação:  O Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha -  Bolsão da Miséria -

estão vivendo a pior seca dos últimos 40 anos. Projeto de responsabilidade de dois
jornalistas do Inter TV Grande Minas retrata a realidade da população rural e urbana
residentes  nessas  regiões.  Os  jornalistas  Délio  Pinheiro  e  Geraldo  Humberto
percorreram mais de 2.000km, no extremo Norte de Minas, e puderam conviver, em
diversos municípios, com a maior seca dos últimos 40 anos. Essa experiência vivida
por eles resultou no “Movimento Vidas Áridas”,  que se encontra documentado em
quarenta fotos, na exposição “Fome de Água no Sertão Mineiro”, aberta ao público no
Shopping Center de Montes Claros, recentemente. O “Movimento Vidas Áridas” está
se estendendo a todas as pessoas que nasceram e também àquelas que vieram
residir  no Norte de Minas. Nas cidades e nas zonas rurais há falta de água para
consumo humano.  Desde o início da estiagem muitos já necessitavam dos carros
pipas.

As autoridades devem assumir a responsabilidade que lhes cabe, seja no âmbito
municipal,  estadual  ou  federal,  no  sentido  de  executar  ações  que  possibilitem  o
aproveitamento  das  águas  de  chuvas,  mesmo  que  escassas,  através  de  caixas,
barragens, etc.

Outro fator que tem dificultado a vida do produtor rural é a inadimplência com o
Estado e com os Bancos do Nordeste e do Brasil, principalmente.
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O  produtor  rural,  apesar  de  honesto  e  trabalhador,  não  consegue  quitar  seus
débitos com o Estado, e em vista disso é inscrito em dívida ativa,  ficando,  dessa
forma, impedido de obter a Certidão Negativa de Débito e de exercer qualquer outra
atividade no ramo do comércio ou indústria.

Com suas terras  acabadas por  falta  de  chuva ou irrigação,  nada produzem;  as
pastagens  se  acabaram  e,  além  disto,  se  encontram  hipotecadas  nos  bancos,
principalmente no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil. Os animais bovinos e
outros que existiam foram vendidos, aos poucos, para a manutenção da família e dos
empregados, quando estes ainda existiam.

Os  produtores  rurais  de  pequeno  porte,  que  viviam  da  renda  da  sua  pequena
propriedade, vivem hoje da aposentadoria de algum familiar ou de cestas básicas.
Estes  já  esqueceram  seus  débitos  com  o  Estado  e  com  os  bancos,  pois  a  sua
preocupação maior é com a manutenção de suas famílias.

Enfim, a falta de chuva e de ações por parte do poder público tem um grande peso
na  vida  desses  cidadãos  de  semblantes  tristes  e  lágrimas  nos  olhos.  Em
consequência disso, surgiu um grande poder, uma coragem imensa de mobilização
para que essa situação se modifique.

Diante  do  exposto  e  com o objetivo  de  criar  soluções para  a  inclusão social  e
ambiental das pessoas que sofrem com tantas dificuldades, é necessário que não só
os deputados da região, como também os deputados de outras regiões, se unam em
prol do povo sofrido do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Finalizando, solicito o recebimento do presente projeto, sua tramitação e publicação
na forma regimental,  o processamento e o indispensável apoio de nossos nobres
pares para sua inclusão em ordem do dia e final aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira,
para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  6.945/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Araxá pelo 148º aniversário desse município. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.946/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona pelo resgate da gerente
comercial P.C., de 33 anos, e sua mãe, a funcionária pública S.C., de 53 anos, após
furto armado em Belo Horizonte, em 30 de dezembro de 2013; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 6.947/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Associação Mineira de Desenvolvimento Humano pelo
brilhante  trabalho  desenvolvido,  por  meio  de  projetos  esportivos,  visando  à
transformação dos jovens. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 6.948/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  26º
Batalhão da PMMG, no Município de Itabira, pelos resultados obtidos no decorrer do
ano  de  2013;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.949/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o jornal O Cometa Itabirano, cuja capa - edição nº 362 -,
criada pelo cartunista Rodrigo de Lira Mineu, foi premiada com o prêmio internacional
de cartum político de 2013 da Organizações das Nações Unidas. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 6.950/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela apreensão, em 19 de dezembro de 2013, no Bairro Novo Aarão
Reis,  em  Belo  Horizonte,  de  droga  e  pela  prisão  de  duas  mulheres;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.951/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos
anais da Casa da Carta Internacional de Bento Gonçalves, elaborada durante o XVII
Congresso  Federativo  Interestadual  da  Federação  Sindical  dos  Servidores  dos
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Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil. (- À Mesa da Assembleia.)
Nº 6.952/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Célia Pinto Coelho por sua nomeação para o cargo de
presidente do Servas. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.953/2014,  do  deputado  Luiz  Henrique,  em  que  solicita  encaminhado  ao
presidente do Iepha pedido de providências para a realização de estudos técnicos e
inventário  para  registro  do  Carnaval  de  Diamantina  como patrimônio  imaterial  de
Minas Gerais. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.954/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/12/2013, no Bairro Nova Gameleira,
em Belo  Horizonte,  que resultou  na detenção de um homem e na apreensão de
drogas e de dois rádios comunicadores; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG  pedido  de  providência  para  que  lhes  seja  concedida  recompensa  pelo
relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.955/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  conferir  ao  frade  franciscano
Francisco van der Poel - Frei Chico -, o título de cidadão honorário de Minas Gerais.
(- À Comissão de Cultura.)

Da deputada Liza Prado e outros em que solicita seja comunicada ao Plenário a
criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  das  Terapias  Integrativas  no  âmbito
estadual.  Subscrevem  termo  de  adesão  à  criação  dessa  Frente  Parlamentar  os
seguintes deputados: Ana Maria Resende, Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro,
Antonio Lerin, Célio Moreira, Doutor Wilson Batista, Glaycon Franco, Gustavo Corrêa,
Gustavo  Valadares,  Leonardo  Moreira,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Rômulo  Viegas,
Tadeu Martins Leite e Tenente Lúcio.

Do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja  realizado  um  fórum
técnico  destinado  a  fazer  um  amplo  diagnóstico  da  cadeia  produtiva  do  setor
sucroenergético envolvendo a cana-de-açúcar, o açúcar, o etanol e a bioeletricidade.
(- À Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  dos  deputados  Ivair
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Nogueira e outros, André Quintão e outros, Alencar da Silveira Jr. e outros e Dinis
Pinheiro e outros (2).

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  de

Segurança Pública, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Wander Borges e
Agostinho Patrus Filho.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Presidente, serei bastante breve, até para não ocupar

o tempo dos oradores inscritos. Fiquei de fazer uma leitura na Assembleia - e solicitei
a  V.  Exa.  que  fizesse  constar  em  ata  -  de  uma carta  que  me foi  entregue  pela
presidente  da  Associação  de  Diretores  das  Escolas  Oficiais  de  Minas  Gerais  -
Adeomg -, Prof. Ana Maria Belo de Abreu. Farei rapidamente a leitura. (- Lê:) “Os
diretores de escola do Estado de Minas Gerais, cargos de provimento em comissão,
aposentados,  apostilados  e  ativos  manifestam  seu  profundo  descontentamento  e
repúdio ao tratamento que têm recebido do governo deste estado. O não atendimento
de nossas reivindicações tem sido uma constante nesses anos de governo.  Esse
descaso  é  comprovado  pelo  desrespeito  à  pessoa  do  diretor  de  escola  e  pelas
injustiças cometidas, algumas arroladas a seguir. São inúmeros os problemas que os
diretores enfrentam: a certificação do diretor, prevista na Lei nº 15.691, de 2005, e
regulamentada só em 2013, não está de acordo com o que foi prometido em reunião
pela Secretaria de Estado de Educação; a responsabilidade que o cargo impõe; a
carga horária  excessiva;  a instabilidade no exercício  do  cargo;  a insegurança em
razão da violência nas escolas; as agressões verbais e físicas às quais os diretores
estão expostos no interior das escolas; a falta de recursos humanos capacitados para
o trabalho nas instituições de ensino;  a  proibição de consumo da merenda pelos
servidores; a falta de diálogo entre a Secretaria de Educação e os diretores para
definição das políticas educacionais; a permanente desvalorização do servidor diretor
de escola em relação à questão salarial; a exclusão da categoria quanto à concessão
de  reajustes;  o  salário  defasado  e  congelado;  e  a  grande  injustiça  com  os
aposentados  e  apostilados  até  2003,  em  sua  maioria  idosos,  colocando-os  sem
direito à opção do subsídio, com perdas de direitos e vantagens. Sentimos que falta
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ao nosso governo vontade para corrigir essas distorções. Buscamos a sensibilidade
de V. Exa. no tocante às injustiças cometidas com os servidores diretores das escolas
estaduais. Como deputado, nosso legítimo representante na Assembleia Legislativa,
esperamos  seu  empenho  para  nos  ajudar  a  encontrar  uma  solução  para  os
problemas expostos acima e contribuir para a real melhoria da educação em nosso
estado. Ana Maria Belo de Abreu, presidente da Adeomg, Associação de Diretores
das Escolas Oficiais de Minas Gerais.” Eles estão entregando essa carta a todos os
deputados.  Com  base  nela,  estou  pedindo  inclusão  na  ata.  Faço  também  uma
solicitação. Já apresentei requerimento à Comissão de Educação. Nobre deputado
Duarte Bechir, podemos fazer uma audiência pública para debater sobre o que as
diretoras estão se queixando em relação às suas reivindicações. Para terminar, o que
levou as diretoras a escrever a carta, ou seja, a gota d'água foi o fato de não terem
sido contempladas com aquele reajuste de 5% que aprovamos em outubro - que as
professoras receberam só agora, no mês de janeiro, o retroativo a 5% de outubro. As
diretoras  de  escolas  não  receberam  sequer  esses  5% aprovados  na  Assembleia
Legislativa.  Sr.  Presidente,  eram essas as minhas palavras de apoio.  Espero  que
todos  os  deputados  possam  também  se  comover  com  as  palavras  das  nossas
diretoras das escolas estaduais de Minas Gerais. Muito obrigado.

Registro de Presença
O  presidente  -  Registramos  também  a  presença  do  nosso  amigo,  deputado  e

secretário Cássio Soares.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos acompanha pela TV Assembleia, servidores do Poder Judiciário que
se fazem presentes em nossas galerias representados pela presidente do Serjusmig,
Sra.  Sandra  Silvestrini,  toda  a  imprensa,  retornamos  à  tribuna  desta  Casa  para
demonstrar nossa profunda indignação não só em meu nome, mas, com absoluta
certeza,  em  nome das  famílias  do  casal  Alexandre  Werneck  de  Oliveira  e  Lívia
Vigiano Rocha Silveira, ambos assassinados covardemente na Serra do Cipó, no dia
3 de janeiro deste ano.
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Nossa  indignação,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  é  pela
frouxidão  da  legislação  penal  em  nosso  país,  é  pela  falta  de  punição,  deputado
Wander Borges.  Mais  uma vez a violência bate ao nosso lado,  muito próxima de
todos  nós,  ao  sofrermos  a  perda  do advogado,  servidor  concursado desta  Casa,
Alexandre Werneck de Oliveira, com o qual tive a grata satisfação de trabalhar. Ele
me assessorou quando presidi a Comissão de Segurança Pública, nos anos de 2007
e 2008.

O  que  estamos  fazendo?  O  que  estamos  fazendo,  deputado  Adelmo?
Absolutamente nada. Não estamos fazendo nada, e é preciso que venhamos a reagir.
Não podemos deixar o crime avançar tanto sem uma resposta. Já disse desta tribuna
uma dezena  de  vezes  e  vou repetir:  a  Presidência  da  República  e  o  Congresso
Nacional estão dormindo, e, enquanto isso, pessoas honradas, trabalhadores e pais
de família estão sendo mortos violentamente por criminosos, que depois recebem
uma pena muito branda, deputado Wander Borges - aproveito para dizer que temos
grata satisfação pelo seu retorno nesta Casa. Em tese, eles poderão sofrer uma pena
que pode variar de 24 a 30 anos: a pena cominada para o crime de latrocínio. Aliás,
no caso, foi um crime bárbaro, ou melhor, um duplo latrocínio que chocou não só Belo
Horizonte, mas toda a nossa Minas Gerais.

Imagine,  deputado  Wander  Borges,  não  existe  condenação.  Certamente  eles
deverão ser condenados a 24 anos de prisão. A imprensa vai estampar no outro dia:
“Assassinos do casal Alexandre e Lívia Viggiano foram condenados a 24 anos de
prisão”.  Eles  vão  cumprir  oito  anos,  um  terço  da  pena,  e  vão  ganhar  as  ruas.
Pergunto a V. Exa.: isso é punição? Não. Precisamos acordar. Precisamos iniciar um
movimento nesta Casa para que as nossas vozes cheguem até Brasília.

O  deputado  Wander  Borges  (em  aparte)*  -  Inicialmente,  deputado  Sargento
Rodrigues,  quero  parabenizá-lo  pelo  pronunciamento.  Com  alegria,  estamos
retornando à Assembleia Legislativa depois de três anos como secretário de Estado.
Mas quero ajudar com uma pequena reflexão.

Fizemos um resumo para que tenham ideia. O Brasil é a quarta maior população
carcerária do mundo.  Aqui  se prende 7,3 vezes mais do que a média mundial.  A
população  carcerária  cresceu  221%  nos  últimos  16  anos.  Passamos  de  170  mil
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presos para praticamente 600 mil presos, exceto os mandados de prisão em aberto.
Isso  nos  remete  a  uma  condicionante:  alguma  coisa  está  errada,  não  está
funcionando. O Brasil precisa refletir. Há de se considerar ainda, deputado Sávio, que
a maioria das pessoas presas tem idade entre 18 e 25 anos. Então, o Brasil precisa
ser humilde para ver onde erramos.

O deputado Sargento Rodrigues* - Vou conceder aparte ao deputado Sávio e, em
seguida, ao deputado Durval Ângelo.

Sem medo nenhum de errar,  deputado Wander Borges,  esclareço que fiquei  15
anos na Polícia Militar combatendo o crime; há 15 anos exerço um mandato e há 2
anos já exerço a advocacia; portanto, posso afirmar a V. Exa. que o Brasil virou um
país onde o criminoso sempre leva a melhor sobre a vítima. O resto que ouvimos por
aí afora é conversa fiada.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,
inicialmente quero cumprimentá-lo pela reflexão sobre a degradação da segurança
especificamente  em  nosso  estado.  Acompanhamos  o  crime  que  vitimou  o  nosso
servidor Alexandre Werneck e também o servidor da Câmara Municipal, Christiano,
que foi assassinado na porta da sua casa no Bairro Buritis.

Se me permite, o objetivo deste aparte é muito menos agregar alguma coisa - até
porque pouco poderia fazer nesse sentido às reflexões sobre segurança de V. Exa -
que  prestar  publicamente  a  minha  homenagem  ao  Alexandre  Werneck.  Tive  a
oportunidade de trazer o Werneck para a assessoria da liderança do Governo quando
eu exercia essas funções no governo Itamar. Ele era ainda jovem, mas tinha aquilo
que,  de certa forma,  marca a assessoria,  sobretudo a mais  jovem desta Casa: a
devoção à causa legislativa e a percepção da Assembleia Legislativa como um Poder
independente, mudando um pouco o que é a tradição desta Casa.

O Werneck levou toda a sua competência, todo o seu espírito democrático e de
visão da Assembleia como Poder quando me assessorou na liderança do governo.
Gostaria de ter feito uma homenagem a ele ontem, mas o deputado Rogério Correia
se adiantou, e, de todo jeito, a homenagem foi feita. Mas, devido ao convívio que tive
com ele, que acabou nos tornando amigos, não poderia deixar de prestar-lhe uma
homenagem também. Agradeço a V. Exa. por ceder-me parte de seu pronunciamento
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para que eu fizesse essa modesta, mas sincera, homenagem ao servidor Alexandre
Werneck. Muito obrigado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  ao  deputado  Sávio  Souza  Cruz.
Esperamos  conseguir  sair  da  comodidade.  Tenho  conversado  com  diversos
servidores desta Casa. Precisamos empunhar uma bandeira, deputada Rosângela,
porque não podemos mais ficar acomodados. Infelizmente, daqui a pouco, ninguém
mais  se  lembrará  do  Alexandre  Werneck,  e  os  seus  algozes  estarão  nas  ruas
novamente.

O deputado Durval  Ângelo (em aparte)* -  Deputado Sargento  Rodrigues,  o seu
pronunciamento  é  providencial.  Em  nome da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  já
manifestamos  nossa  solidariedade  e  nosso  pesar  à  família  e  aos  amigos  do
Alexandre e de sua companheira.  Amanhã,  conto com a presença de V.  Exa.  na
comissão,  ocasião  em  que  apresentaremos  uma  moção  por  escrito  para  ser
encaminhada aos familiares. Na época do crime, postamos a nossa solidariedade nas
redes sociais.

Acho que o deputado Wander  Borges trouxe um assunto preocupante,  que é o
aumento  da  violência.  Precisamos  olhar  para  isso  de  forma  mais  estrutural  e
comprometer os governos estaduais, municipais e federal numa ação mais arrojada
para  reduzir  a  violência.  A  insegurança  está  muito  grande.  Deputado  Sargento
Rodrigues, representante de um setor importante desta Casa, vivemos uma situação
caótica na segurança pública em Minas Gerais. A situação da polícia judiciária quanto
à infraestrutura nos faz chorar. É realmente lamentável! Não se investe em segurança
em  Minas.  A situação dos  efetivos  da  Polícia  Militar  quanto  à infraestrutura  e  às
condições de trabalho é difícil.  V.  Exa.  traz problemas constantes à Comissão de
Direitos Humanos, como o assédio moral aos policiais. O autoritarismo da época da
ditadura está voltando em muitos comandos regionais. Os trabalhadores da área de
segurança estão angustiados e sofrendo assédio moral. Isso deve servir de reflexão
para o governo do Estado. Alguma coisa tem de ser feita. Hoje, temos de atribuir a
responsabilidade maior ao ente federativo Estado.

Repito: amanhã, conto com a presença de V. Exa. na moção que apresentaremos
na Comissão de Direitos Humanos.
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O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  a  V.  Exa.  sua  fala  serve  como
reflexão. Eu já estou um pouco calejado. Temos o caso da menina Míriam Brandão,
assassinada pelos irmãos Wellington e William, funcionários da farmácia do pai e da
mãe da vítima. Eles sequestraram, estupraram, queimaram, mataram e esconderam
o corpo da menina de 5 anos no Bairro Dona Clara, em 1992, e já estão nas ruas
novamente. O assassino do promotor Francisco José Lins do Rêgo já está nas ruas.
Por que, deputado Wander Borges? Porque o direito penal brasileiro é uma lástima, é
uma falácia!  A Dra.  Corinne  Davis  nos  ensinava,  no  curso  de  pós-graduação  de
Criminalidade e Segurança Pública - Crisp -, da UFMG, e não me esqueço de suas
palavras, deputada Rosângela Reis: “Para que a pena tenha realmente o efeito que
precisa alcançar, ela deve ter três eixos: ser uma pena certa, célere e severa”. No
Brasil,  vamos  analisar  isso  sob a  ótica  do  direito  penal  brasileiro:  não  é  certa  a
punição, não é célere - ela é lenta -, e severa muito menos. O direito penal brasileiro
é uma lástima para deter esse tipo de criminoso. Para os crimes violentos contra a
pessoa, independentemente da idade, já passo a defender, no mínimo, 50 anos de
prisão, porque, se o preso tiver, deputado Duilio de Castro, 25 anos, ele vai pensar:
“Olha, se eu cometer latrocínio, vou tomar 50 anos de cadeia, sem progressão, sem
regime. Sairei com 75 anos”. O maior bem jurídico não é mais a vida - só se for a vida
do bandido.

O  nosso  querido  Alexandre  foi  embora.  Uma  pessoa  pacata,  tranquila,  muito
comedida. Todos nós aqui entendemos que ele era uma pessoa bacana, que pagava
seus impostos, cumpria as leis e as regras sociais, mas foi morto junto com a sua
namorada. Sabe por que, Inácio Franco? Por causa de dois aparelhos celulares e
R$170,00. Porém, esses dois monstros que fizeram isso vão cumprir oito anos de
prisão, e isso se não fizerem rebelião na cadeia, botarem fogo no colchão, exigirem
comida bem-feita, fizerem greve de fome e matarem agente penitenciário. O direito
penal brasileiro protege apenas o bandido.

Deputado Duilio de Castro, hoje existe uma corrente no meio acadêmico dizendo
que as pessoas querem conviver com o direito penal do inimigo, porque não se pode
punir desse jeito - já estou concluindo, Sr. Presidente, afinal, concedi três apartes.
Que direito penal temos? Isso é conversa fiada de gente que se estruturou sob a ótica
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da teoria, o tempo todo atrás da mesa, que não conhece a realidade do que está
acontecendo lá fora.

A outra matéria, deputado Inácio Franco, diz respeito a um adolescente de 16 anos
que matou dois moradores de rua dia 31 de janeiro, próximo à Praça da Estação.
Quando foram olhar o histórico dele, viram que ele já tinha matado 15 pessoas, mas
estava na rua. Aí eu pergunto: até quando ficaremos de braços cruzados?

Acredito  que,  por  ter  me referido ao nosso colega de trabalho,  o Dr.  Alexandre
Werneck, terei, inclusive, a compreensão de alguns segundos dos nossos colegas
deputados.  Encerro  a  minha  fala  dizendo  o  seguinte:  deputado  Inácio  Franco  e
deputada  Rosângela  Reis,  temos  de  sair  do  comodismo.  Precisamos  criar  um
movimento e abraçá-lo, ir para as ruas e exigir do Congresso e da presidência que
tenhamos uma lei penal que realmente puna o bandido, o criminoso. São essas as
minhas considerações, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Agostinho Patrus Filho.
O deputado Agostinho Patrus  Filho*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  antes  de

iniciar o meu pronunciamento, quero conceder um aparte ao nosso colega Duilio de
Castro.

O deputado Duilio  de  Castro (em aparte)  -  Muito  obrigado,  deputado Agostinho
Patrus  Filho.  Devido  ao  curto  tempo,  não  tive  oportunidade  de  parabenizar  o
deputado  Sargento  Rodrigues,  que  sempre  tem  cobrado  desta  Casa  e  realizado
ações  visando  melhorar  a  segurança  pública.  Mas  é  bom  que  pressionemos  o
governo federal. É bom que a população saiba que esta Casa não tem poderes para
mudar algumas leis tão necessárias em nosso país. Precisamos de um bom Código
Penal, de uma reforma desse código, precisamos de uma reforma do Judiciário, que
está soltando bandidos porque a lei os protege. A lei diz que os bandidos podem sair
cumprindo  1/5,  1/4,  1/3  da  pena.  Em  nosso  país  ocorrem  hoje  mais  de  50  mil
assassinatos  por  ano,  vivemos  uma  guerra  incubada.  O  governo  federal  tem  a
agenda de discussão, pois tem a maioria no Congresso e pode chamar esse tema
para discussão, pode discutir a maioridade penal e a reforma do código. Precisamos
que o governo federal assuma sua responsabilidade.
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Esta Casa precisa, sim, pressionar, precisa se manifestar. Estamos aqui cobrando
do governo federal. Queremos que traga essa agenda de discussão, que busque a
população, que busque o clamor. O que mais temos recebido em nossas andanças
pelo Estado é o clamor por segurança pública. Precisamos dar o mínimo do que a
Constituição garante aos cidadãos brasileiros: o direito de ir e vir. Esta Casa precisa,
sim,  contribuir,  e  vamos  contribuir.  Este  é  o  ano  em  que  todos  nós  temos  a
responsabilidade de fazer isso, porque não podemos deixar que todos os bandidos
que são presos...  Podem olhar que na ficha deles há 5,  10, 15 delitos, mas eles
infelizmente não ficam presos. O cidadão de bem é que está cumprindo a parte do
bandido, é ele que fica preso em casa.

Queria  agradecer  ao  deputado  Agostinho  Patrus  Filho  e  deixar  aqui  minha
manifestação.  Usarei  esta  tribuna  também  para  me  manifestar,  para  cobrar  do
governo federal, que entrega hoje um país muito pior do que o que pegou 12 anos
atrás e não faz nada por uma agenda de discussão, que deveria ser dele. É preciso
retomar esse tema tão polêmico, tão importante e tão necessário para proteger a vida
do cidadão brasileiro, que infelizmente está nas mãos do bandido.

Muito obrigado, deputado, por esse aparte.
O deputado Agostinho Patrus Filho* - Muito obrigado, deputado Duilio de Castro.
Sr. Presidente, em meu retorno a esta Casa, não poderia me furtar, neste primeiro

dia,  de vir  a  esta tribuna.  Estou retornando juntamente como o deputado Wander
Borges. Sou testemunha do trabalho que o deputado Wander Borges executou no
governo do Estado, dando uma contribuição fundamental nas duas secretarias de que
esteve  à  frente,  com  brilhantismo,  honrando  a  tradição  desta  Casa  de  ceder  ao
governo de Minas nomes importantes, pessoas competentes e éticas. Para mim é
uma alegria ter participado da equipe do governador Antonio Anastasia e também de
ter, ao lado do deputado Wander Borges, levado nossa contribuição.

Quero falar da minha alegria de retornar a esta Casa. Sou testemunha dos grandes
debates que aconteceram aqui. Pude ver, estando nesses três anos no governo do
Estado,  os  projetos  de  iniciativa  do  governo  de  Minas  que  para  cá  foram
encaminhados. Eles  foram, sem dúvida alguma, extremamente aperfeiçoados pela
discussão que se travou nesta Casa. Discussão às vezes calorosa, mas, acima de
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tudo, buscando o norte, a melhor condição e a melhor qualidade de vida para os
mineiros.

Portanto,  quero também, no  retorno a  esta Casa,  sob a  liderança do deputado
Inácio Franco, que será o líder do nosso bloco aqui na Assembleia, agradecer ao
deputado Tiago  Ulisses  pela  brilhante  atuação como líder  nos  três  anos  em  que
esteve à frente do nosso bloco. Tenho certeza de que a liderança do deputado Inácio
Franco  fará  com  o  que  o  bloco  que  hoje  o  PV  lidera  na  Assembleia  Legislativa
continue trazendo discussões importantes, continue com a participação efetiva não só
no Plenário desta Casa mas também nas diversas comissões de que participa.

Também não posso deixar de agradecer aos suplentes que me substituíram aqui.
Agradeço  ao  deputado  Rômulo  Veneroso  pelos  dois  primeiros  anos,  pelo  seu
trabalho, pela luta por Betim, e também ao deputado Juarez Távora, que, no último
ano, com a efetivação do deputado Rômulo Veneroso, passou a ocupar a cadeira do
PV nesta Casa. Portanto, tenho certeza de que o PV foi muito bem representado
nesses três anos.

Na Secretaria de Turismo trabalhamos muito. Fico feliz em ver que só foi possível
chegar aonde estamos com o apoio do governador  Anastasia, do vice-governador
Alberto Pinto Coelho e também da equipe extraordinária que encontrei na Secretaria
de Turismo. Quero falar da satisfação de ver na capa da revista Veja BH, que circula
em Belo  Horizonte,  desse último final  de  semana,  um assunto  pelo qual  lutamos
muito  nos  três  anos  na Secretaria  de  Turismo:  a  concretização sobre  o  caminho
religioso da Estrada Real. São cerca de mil quilômetros que ligam a padroeira do
Brasil,  Aparecida,  até  a padroeira  de  Minas Gerais,  na  Serra  da  Piedade,  Nossa
Senhora da Piedade, em Caeté.

Vamos, com os investimentos feitos, preparar toda essa rota para que os peregrinos
possam - e os mineiros gostam de peregrinar - ir também à Aparecida. Cinquenta por
cento dos 10 milhões e meio de peregrinos que todos os anos vão à Aparecida visitar
a padroeira do Brasil são mineiros. Eles poderão também conhecer a padroeira de
Minas. Colocar o santuário da Nossa Senhora da Piedade em um dos pontos mais
altos  da  região  metropolitana,  além  de  uma  imensa  beleza  natural,  será  muito
significativo para todos nós, católicos de Minas Gerais. Vamos investir em placas: a
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cada  500m  haverá  placas  de  sinalização  para  que  as  pessoas  caminhem  com
segurança. Estamos também preparando um pequeno livro para que os visitantes
possam se instruir sobre os locais onde se alimentar, pernoitar, e quais as distâncias
que  irão  encontrar  nos  30  trechos  que  formam  esse  caminho  religioso.  Poderão
também carimbar seu passaporte.

Quero agradecer, lembrando a imensa participação e o efetivo trabalho da Igreja
Católica, que terá local determinado para o carimbo nos passaportes. Os peregrinos
que concluírem os mil quilômetros, independentemente de fazê-los de uma vez só,
poderão receber  seu diploma de peregrino do caminho religioso da Estrada Real.
Mas,  além  disso,  fizemos  muito  mais:  uma  estrada  do  conhecimento,  em  que
estamos levando alunos das escolas estaduais de Belo Horizonte a conhecer Ouro
Preto  e  outras  cidades  históricas,  para valorizar  nosso patrimônio,  pois,  afinal  de
contas, só quem conhece, só quem tem oportunidade de ver as belezas das cidades
históricas  pode  preservá-las.  Também  foi  feito  nessa  estrada  um  trabalho  com  a
gastronomia de Minas Gerais, reconhecido no mundo inteiro: em Madri, em Frankfurt,
nas feiras de que participamos. Sem dúvida,  isso tudo molda o trabalho realizado
nesses três anos.

Também fizemos  muito  quanto  à  qualificação profissional  e  ao  preparo  para  os
grandes  eventos  que  teremos  no  Brasil:  a  Copa  do  Mundo,  neste  ano,  e  as
Olimpíadas, em 2016. Portanto, tenho certeza do dever cumprido junto ao governo de
Minas e junto à Secretaria de Turismo. Mas, mais do que tudo isso, sinto-me honrado
em voltar a conviver aqui com parlamentares, com pessoas tão amigas. A discussão
dos temas importantes de Minas Gerais, sem dúvida alguma, passa por esta Casa.
Retorno aqui com a certeza de que o aprendizado que tive e que tenho a cada dia
com os colegas, com os companheiros desta Casa, com as discussões aqui travadas,
com  as  audiências  públicas  realizadas  no  interior  do  Estado,  contribuiu  e  foi
fundamental para que pudéssemos, junto ao governo de Minas, realizar o trabalho
que realizamos.

O deputado Bosco (em aparte) - Caro deputado Agostinho Patrus Filho, quero aqui,
de forma breve, fazer uma saudação primeiramente a V. Exa., desejar-lhe as boas-
vindas, um bom retorno a esta Casa. V. Exa. é um parlamentar referência da política
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do Estado de Minas Gerais e esteve, por um tempo, cedido por esta Casa, vamos
dizer assim, a este nosso governo de sucesso do governador Anastasia. Pudemos
presenciar  a  atuação de V.  Exa.  à  frente  desta  pasta  tão  importante,  o  Turismo.
Temos a certeza de que V. Exa. deu uma contribuição importante para este governo,
sobretudo nos avanços e na implementação do turismo de Minas Gerais.

Da mesma forma, saúdo aqui o deputado Wander Borges, que esteve licenciado
também, com a mesma incumbência, com a mesma missão de contribuir com este
nosso governo. Para nossa alegria, agora está aqui de volta à Casa.

Caro deputado Agostinho, parabenizo o governo e V. Exa. por terem deixado este
marco dentro da secretaria, com relação ao turismo religioso. Sabemos que Minas
Gerais tem um potencial muito grande no setor de turismo de negócio, das nossas
águas,  das  estâncias  hidrominerais,  das  nossas  grutas  espalhadas  pelas  mais
diversas regiões,  mas temos também um potencial  muito grande com relação ao
turismo  religioso.  V.  Exa.  disse  muito  bem  da  importância  desse  circuito,  ligando
Minas Gerais ao maior santuário, que é Aparecida do Norte, passando também pelo
Santuário de Nossa Senhora da Piedade.

Ressalto também, deputado, a importância do turismo religioso na nossa região do
Alto Paranaíba. Temos hoje, na cidade de Campos Altos, o segundo maior santuário
de Nossa Senhora  Aparecida do  País.  Ele  recebe,  da  mesma forma,  milhões  de
pessoas todos os anos em visita.  Próximo àquela região, já no Triângulo Mineiro,
temos  lá  em  Uberaba  o  Santuário  da  Medalha  Milagrosa,  que  recebe  milhões  e
milhões de turistas que ali vão, diária e anualmente, professar sua fé. Precisamos,
pois, de políticas públicas para potencializar e melhorar ainda mais a infraestrutura
nessas  cidades  que  contam  hoje  com  esses  santuários.  Eram  essas  as  minhas
palavras. Seja muito bem-vindo. Sucesso sempre.

O deputado Agostinho Patrus Filho* - Muito obrigado, deputado Bosco.
O deputado Inácio Franco (em aparte)* - Deputado Agostinho Patrus Filho, gostaria

de dar-lhe as boas-vindas. V. Exa. fez um belo trabalho na Secretaria de Turismo de
Minas Gerais. Acompanhamos o seu trabalho, e, sem dúvida alguma, Minas ganhou
muito com V. Exa. à frente daquela secretaria.

O  retorno  de  V.  Exa.  a  esta  Casa  como  presidente  do  PV  é  fundamental,
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principalmente neste que é um ano de eleições. Então, repito, a sua presença aqui no
comando do PV é de suma importância.

Assim, parabenizo-o por retornar a esta Casa, assim como parabenizo o deputado
Wander  Borges,  que  também  contribuiu  muito  com  a  administração  do  nosso
governador Anastasia. Desejo-lhe sucesso, pois sabemos da competência de V. Exa.
Estaremos aqui  trabalhando conjuntamente,  apoiando projetos  importantes  para  o
nosso governo. Parabéns. Sucesso.

O deputado Agostinho Patrus Filho* - Obrigado, deputado Inácio Franco, nosso líder
nesta Casa. Serei seu comandado neste Parlamento.

Concedo aparte ao deputado Tiago Ulisses, parabenizando-o pela grande liderança
que exerceu à frente do nosso bloco nesses três anos.

O deputado Tiago Ulisses (em aparte)*  -  Prezado deputado Agostinho Patrus  e
grande amigo, há mais de 30 anos tenho a alegria de conviver com sua família, por
intermédio dos meus pais e dos nossos irmãos. É uma alegria, mais uma vez, tê-lo
aqui no Parlamento, engradecendo a história da Assembleia de Minas, continuando o
grande trabalho que seu pai, o eterno presidente padrinho Agostinho Patrus, realizou
nesta Casa.

Agradeço as palavras de V. Exa. Desejo-lhe um grande trabalho, pois competência
já demonstrou aqui e fora daqui, não só no governo, mas na sua vida particular, como
administrador  de  empresas.  Assim,  é  uma pessoa que tem muita  competência  e
muito a acrescentar ao Parlamento mineiro. Agradeço suas palavras e desejo-lhe um
grande retorno à Assembleia Legislativa. Obrigado, Sr. Presidente.

O  deputado  Agostinho  Patrus  Filho*  -  Obrigado  aos  deputados  que  aqui  se
manifestaram. Sr.  Presidente, quero agradecer a todos e dizer que serei mais um
trabalhador pelos interesses de Minas Gerais, pela luta por uma qualidade de vida
melhor para os mineiros e por um futuro cada vez melhor para nossos filhos e netos
que  virão.  Muito  obrigado.  Sr.  Presidente,  obrigado  pela  gentileza  de  permitir  a
palavra de todos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão* - Sempre presente, presidente. Queria cumprimentar
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nosso presidente,  deputados,  deputadas,  servidores da  Assembleia  Legislativa  no
retorno  para  a  4ª  Sessão  Legislativa  desta  legislatura.  Também  estendo  os
cumprimentos aos telespectadores que acompanham a TV Assembleia.

Com certeza o ano de 2014 será muito importante, ano em que teremos eleições
presidenciais e estaduais, ano em que estaremos acompanhando, de maneira muito
atenta,  os  desdobramentos  das  economias  internacional  e  nacional,  bem como a
continuação e o aprofundamento do processo de inclusão social e de distribuição de
renda em curso no País, e ano em que teremos a Copa do Mundo. Este será um
megaevento importante para o País,  mas também alvo de algumas críticas.  Com
certeza,  o esforço não só do  governo federal,  mas dos governos estaduais  e  da
iniciativa  privada  é  no  sentido  de  que  realizemos  uma  ótima  Copa  do  Mundo,
deixando um legado importante para as  atuais e futuras gerações, principalmente
quanto  à  mobilidade  urbana,  às  obras  de  infraestrutura,  além  das  arenas.  E
simbolicamente  o  evento  deixará  também  o  imprescindível  apoio  às  iniciativas
vinculadas ao esporte, que entendo serem fundamentais para uma juventude sadia,
uma juventude que prima pela convivência social.

Este ano atípico - no qual as nossas eleições de dois em dois anos nos colocam o
desafio de compatibilizar administração pública com calendário eleitoral e realização
da Copa do Mundo - não pode, de maneira alguma, afetar o compromisso que o
Poder Legislativo tem com uma agenda que,  independentemente de eleição e de
Copa do Mundo, se impõe a todos nós: uma agenda variada. Essa agenda variada,
plural  também  aponta  desafios  muito  objetivos  para  a  Assembleia  de  Minas.
Rapidamente, pelo tempo, gostaria de enumerá-los para este semestre legislativo.

Ano  passado  fizemos  um  acordo  que  contou  com  o  aval  do  presidente  da
Assembleia, deputado Dinis  Pinheiro,  no sentido de que priorizássemos a agenda
ambiental no primeiro semestre. Temos importantes projetos tramitando. Eles dizem
respeito à proteção ambiental do chamado Vetor Sul, no Quadrilátero Ferrífero, no
entorno da região metropolitana, no chamado Sinclinal Moeda, onde existem muitos
conflitos  entre  atividade  minerária,  uso  residencial  e  proteção  ambiental,
principalmente das nascentes, com efeito no microclima da região.

É muito importante agilizarmos a aprovação desses projetos. Eu mesmo sou autor
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de um projeto que trata do estabelecimento de diretrizes para todo o Sinclinal Moeda,
uma região que vai de Belo Horizonte às proximidades de Congonhas. Precisamos
pôr  um  ponto  final  nessa  indefinição.  Reconhecemos,  sim,  a  importância  para  a
economia mineira da atividade minerária, mas esta não pode se sobrepor a outras
demandas e vocações, como o turismo, o uso residencial e as reservas e proteção de
matas  e  nascentes.  Dentro  do  que  prevê  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
Integrado  da  Região  Metropolitana  e  as  propostas  de  organização  do  espaço
metropolitano, precisamos priorizar essa questão. Assim, espero que até abril esta
Casa aprove esse projeto. Lembrando que todos os anos entidades ambientalistas
realizam o chamado abraço da Serra da Moeda, apresento um desafio a esta Casa:
que este ano, no mês de abril, o abraço não seja realizado para cobrar a tramitação
de  projetos  de  lei,  mas para  que seja  sancionada  a  lei  de  proteção  do  Sinclinal
Moeda. Está nas mãos da Assembleia tomar essa decisão, e a Comissão de Meio
Ambiente terá papel fundamental nisso. No final do ano passado, estabelecemos o
compromisso público com um cronograma de trabalho, e espero que essa agenda
seja cumprida.

Além disso, há um projeto, de minha autoria e do deputado Dinis Pinheiro, muito
importante para o estímulo à reciclagem em Minas Gerais. Esse projeto é resultado
de  um  debate  público  dos  mais  participativos  realizados  no  ano  passado,  na
Assembleia,  com  a  participação  do  Movimento  Lixo  e  Cidadania,  do  Movimento
Nacional  dos Catadores de Materiais  Recicláveis e de dezenas de associações e
cooperativas  de  catadores.  Apresentamos  nesta  Casa  um  projeto  que  impede  a
incineração de resíduos sólidos, pois sabemos que a incineração diminuiu o potencial
de  geração  de  renda  com  a  utilização  do  material  reciclável  coletado  pelas
associações,  além  de  trazer  graves  prejuízos  à  saúde  humana.  O  projeto  já  foi
aprovado  em  1º  turno;  esperamos  que  seja  aprovado  também  em  2º  turno  e
sancionado  pelo  governador  Anastasia,  até  porque  está  em  curso  um  edital  de
parceria público-privada para o resíduo sólido no colar metropolitano e não queremos
que se concretize nenhum tipo de parceria que permita a incineração de resíduos
sólidos. Atualmente, essa é uma bandeira internacional, e podemos dar um exemplo
na Assembleia, votando e aprovando rapidamente, em 2º turno, esse projeto.
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A terceira proposta que quero expor diz respeito a todos os deputados e deputadas:
é a PEC do chamado orçamento impositivo estadual. Essa é uma discussão nacional
sobre  o  cumprimento  e  a  efetivação  das  emendas  parlamentares,  e  tive  a
responsabilidade  de  ser  escolhido  para  ser  o  relator  dessa  PEC.  Assim,  quero
levantar uma nova perspectiva de abordagem que pretendo adotar no parecer que
vou emitir sobre essa PEC, obviamente após discutir com os líderes partidários e com
a sociedade. Não quero tratar do orçamento impositivo na Assembleia sob a lógica
corporativa dos parlamentares, nem sob a lógica paroquial, por mais importantes que
sejam as  emendas destinadas aos municípios.  Elas  terão,  sim,  a nossa atenção.
Aliás, esse processo, da forma como hoje é realizado, sacrifica muito o parlamentar e
os municípios: insegurança, não efetivação no ano em curso, insegurança sobre se a
emenda será cumprida ou não. Mas nós temos, com a análise dessa proposta de
orçamento impositivo estadual, outra perspectiva: além de resguardar a legítima ação
dos  parlamentares  em  relação  às  regiões  e  aos  municípios,  avançar  para  a
introdução na Constituição Estadual dos mecanismos inovadores que a Assembleia
adotou, de discussão do orçamento e do Plano Plurianual com a participação popular.
Queremos orçamento impositivo também para sugestões populares no embrião do
que poderá ser o orçamento e o planejamento participativo de todo o conjunto do
orçamento em nosso Estado.

No momento em que principalmente a juventude vai às ruas, que os movimentos
sociais querem mais transparência e participação, notamos que passou da hora de
sermos mais ousados e abrirmos o planejamento para uma efetiva participação de
maneira interiorizada. Temos acúmulo na Assembleia, nos últimos 10 anos, para isso.
Fazemos o monitoramento semestral, a revisão anual do planejamento, as audiências
públicas  aqui  e  no  interior;  temos  o  site e  a  ação  efetiva  de  monitoramento  de
políticas públicas, agora com a possibilidade de incidência direta do cidadão também
no processo legislativo,  dando a  sua opinião.  Então,  estamos amadurecidos para
inserir na Constituição Estadual a previsão de uma discussão mais democrática do
orçamento e do planejamento. E é bom que aprovemos isso este ano. No próximo,
não sabemos quais partidos estarão no governo, se o PSD, o PSB, o PT ou outros
partidos que também lançarão candidatos ou candidatas. Então, é importante que,
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independentemente  do  partido  que  saia  vitorioso  nas  eleições,  no  próximo  ano
teremos aqui, nesta Casa, oposição e situação, e as emendas merecem tratamento
republicano. Elas não podem ser instrumentos de negociação, não podem ser moeda
de troca, de coerção, de pressão ou de enrolação. Temos de ter grande respeito pelas
deliberações sobre o orçamento realizadas na Assembleia pelos parlamentares ou
por parte da sociedade civil organizada.

Teremos  ainda,  neste  semestre,  mais  uma  edição  interiorizada  do  projeto
Parlamento Jovem, que nasceu na Comissão de Participação Popular  e hoje tem
como  protagonista  a  Escola  do  Legislativo.  Este  ano,  29  câmaras  municipais
participarão do Parlamento Jovem, que tratará de um tema fundamental. O tema foi
escolhido  pelos  jovens  e  mostra  exatamente  a  qualidade  do  projeto.  Os  jovens
resolveram  discutir  no  Parlamento  Jovem  “Envelhecimento  e  qualidade  de  vida”,
fazendo um debate intergeracional.

Além da interiorização e da etapa final aqui, no Plenário, haverá também as etapas
regionais. Em abril, pela Comissão de Participação Popular, teremos a realização do
Abril  Indígena,  mais  um  momento  de  balanço  e  cobrança  de  políticas  públicas
voltadas para a questão indígena no nosso Estado. Estaremos acompanhando de
perto a execução das emendas populares empenhadas no ano passado e aprovadas
para o ano de 2014. Algumas eu destacaria, principalmente as relacionadas com o
combate  do  trabalho  infantil,  da  violência,  da  exploração  sexual  e  do  tráfico  de
pessoas, em função da Copa do Mundo também. É importante que, desde já,  os
poderes públicos se organizem para a realização de ações preventivas nesse sentido.
Portanto, teremos um ano muito intenso. Na capital, Belo Horizonte, estamos em um
processo de conferência municipal  de política urbana.  A Assembleia também será
uma trincheira para evitar que Belo Horizonte seja apropriada de maneira prejudicial,
no  que  se  refere  às  questões  ambiental  e  de  mobilidade,  simplesmente,  por
interesses econômicos, por meio da operação urbana consorciada, denominada Nova
BH.  Precisamos  que  esse  projeto  somente  tenha  a  sua  tramitação  na  Câmara
Municipal,  após  a  deliberação  da  Conferência  Municipal  de  Política  Urbana.
Movimentos  importantes,  como  o  movimento  “Salve  Santa  Tereza”,  estão  muito
atentos nesse sentido. Portanto, deputados e deputadas, em que pese ser este o ano



197
____________________________________________________________________________

da Copa e o ano das eleições gerais, para presidente e governadores, temos de ter a
responsabilidade de agilizarmos a pauta de votação e resgatarmos os compromissos
assumidos ao final do ano. Reiteramos que a questão ambiental é muito importante e
lutaremos  para  que  até  o  mês  de  abril  os  projetos  de  preservação  e  proteção
ambiental sejam aprovados nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

pessoas que nos assistem pela TV Assembleia, quero trazer aqui  um assunto, no
meu entendimento, da maior importância, que é a questão dos militares de Minas
Gerais. Em 1998, o governo do Estado se apoderou - e a palavra é essa - de um
recurso  de  quase  R$1.000.000.000,00  que  estava  no  caixa  do  Instituto  de
Previdência dos Servidores Militares e levou o dinheiro para o caixa dois. O governo
Aécio decidiu devolver esse dinheiro sob a forma de um financiamento habitacional,
ou seja, ele nos devolveria o nosso próprio dinheiro, sob forma de financiamento, e
pagaríamos ao governo com o dinheiro que era nosso. Mas tudo bem, já que era um
dinheiro  perdido.  Foi  criado  então  o  Promorar,  que  é  um  programa  habitacional
destinado a policiais que moram em área de risco e estão ameaçados, com juros
subsidiados pelo governo de 2,5% a 5%. Até aí tudo bem.

Como o dinheiro é pouco e há muita necessidade, é feito um sorteio. Os policiais
então foram sorteados. Uma vez sorteados, procuram uma casa para comprar, dão
entrada no contrato, pagam o ITBI à prefeitura para fazer a escritura hipotecada ao
BDMG, que é o órgão que controla isso. E o que vem acontecendo? Alguns policiais
deram  como  entrada  o  carro,  ou  a  casa  em  que  moravam,  ou  fizeram  outro
empréstimo para  dar  o  valor  como entrada  e  poder  adquirir  esses imóveis.  E  os
processos chegaram ao final, depois de toda uma parafernália de documentos, em
novembro e dezembro, no BDMG, e agora a resposta do banco para os militares é
que não tem dinheiro para pagar, porque o governo do Estado não repassou dinheiro
para o BDMG.

Ora, vamos lá. Primeiro, o dinheiro é nosso, e nos está sendo devolvido para o
devolvermos, sob forma de pagamento. Vários policiais, deputado João Leite, nosso
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presidente da Comissão de Segurança Pública, correm risco de perder a entrada,
aquilo que deram para comprar o imóvel. E o dono do imóvel fala: “Espera aí, meu
amigo, a minha paciência tem limite. Começamos a negociar em agosto, terminamos
a documentação em dezembro” - muitas vezes o policial já mudou, acreditando que o
banco pagaria em 30 dias -, “estamos em fevereiro, e você me diz agora que o banco
não tem dinheiro para pagar?”.

Então eu queria fazer um apelo ao governador Anastasia para que não permita que
os  policiais  que  entraram  no  financiamento  do  governo  do  Estado  -  repito,
financiamento do governo do Estado - sejam despejados, porque o BDMG não tem
dinheiro para pagar o recurso de financiamento contratado junto ao próprio Estado.
Estamos entrando num ano complexo, num ano eleitoral. Longe de mim querer fazer
politicagem  com  a  desgraça  alheia,  mas  estão  chovendo  telefonemas  em  nosso
gabinete,  porque os policiais  não têm a quem recorrer.  “Olha,  com o  restinho de
dinheiro que eu tinha, fiz a escritura, paguei o ITBI e dei entrada num financiamento.
Já assumi a posse do imóvel financiado, e agora o banco diz que não tem sequer
data para efetuar esse pagamento”. Então, a minha primeira fala é essa.

Faço  um  apelo  ao  governador  do  Estado  para  que  determine  à  Secretaria  de
Fazenda do Estado que repasse dinheiro para o BDMG. Repito: esse dinheiro era do
IPSM, ou seja, nosso, do nosso instituto de previdência. Foi um plano de moradia
criado pelo governador Aécio. Não deixe que os policiais voltem às ruas, aos locais...
Muitas vezes o policial que pagava o aluguel já entregou a casa e assumiu a posse
de um imóvel que comprou financiado. Governador, sob forma de apelo, peço-lhe que
não deixe que isso aconteça.

Outro ponto sobre o qual quero falar nesta tarde é a chamada ajuda de custo, que
não é uma concessão nem uma regalia, mas um direito do servidor. Como qualquer
cidadão,  o  servidor  público  tem  muitos  deveres.  Quando  recebemos  o  nosso
pagamento, a nossa contribuição previdenciária é retida na fonte. Então, já vem com
o desconto. O servidor público militar tem direito de receber ajuda de custo quando é
deslocado de uma cidade para outra por interesse do serviço ou para fazer algum
curso de qualificação, reciclagem e formação, como é o caso do Curso de Formação
de Sargentos. O que é ajuda de custo? É um vencimento que o servidor recebe para
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prover seu deslocamento e da sua família de uma cidade para outra. Esse direito
deveria ter sido pago quando do deslocamento e da transferência do servidor que
aconteceu em agosto, setembro. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro...
Até aí  tudo bem, pois era uma força-tarefa para juntar recurso,  a fim de pagar o
décimo-terceiro, que foi pago em dia. No entanto, passaram dezembro e janeiro, e
estamos em fevereiro, e esses militares estão atolados em dívidas, porque tiveram de
deslocar-se  de  um  município  para  outro  para  participar  de  um  programa  de
requalificação ou formação e, até hoje, não receberam a sua ajuda de custo, que é
devida. Repito: é um direito do servidor.

De forma muito respeitosa, porque tenho visto o papel do governo do Estado na
relação com o servidor militar, faço, novamente, um apelo ao nosso governador do
Estado para que também determine o pagamento da ajuda de custo, que é devida ao
servidor, ou seja, o servidor tem direito a ela.

O deputado João Leite (em aparte)* - Deputado, antes de entrar nesse importante
tema do qual V. Exa. está tratando, queria lembrar a todos da ausência do deputado
Rômulo Viegas, que fez duas cirurgias, encontra-se em repouso e manda um abraço
para  todos.  Na  próxima  segunda-feira  ele  já  estará  novamente  na  Assembleia.
Aproveito esta oportunidade que V. Exa. me dá para trazer esse recado do deputado
Rômulo Viegas.

Deputado Cabo Júlio, V. Exa. trata de um tema muito importante. Talvez por nosso
país  ainda  ser  muito  jovem  estejamos  bastante  distantes  de  outras  civilizações.
Nessas férias, conversava com um policial europeu com quem discutia a vida dos
policiais. Se há algo caro para a vida deles, é a habitação. Por exemplo, em alguns
países,  o servidor  público da área de segurança e saúde,  assim como de outras
áreas importantes,  são obrigados  a morar  perto  do  seu trabalho.  Qual  é  a  visão
desses  países? Para  os  servidores da  segurança  e  da  saúde,  os  deslocamentos
trazem um desgaste muito grande. No caso do servidor da área de segurança, traz,
inclusive, insegurança.

Há um outro ponto que ele discutia comigo com o qual concordo plenamente e no
qual temos de avançar. O policial vai às ruas, combate o crime e prende o criminoso,
que passa a ficar sob a custódia do Estado e custa cerca de R$3.000,00. Ele tem
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cama e comida do Estado. O policial que o prendeu, às vezes, mora precariamente,
em  um  lugar  com  muita  insegurança.  Precisamos,  como  V.  Exa.  está  expondo,
colocar as coisas no lugar certo. Quem apoia a comunidade, a sociedade, é o policial.
Temos de ter mais atenção com os nossos policiais, com os servidores da área de
saúde; temos de buscar segurança para o policial e para sua família, a fim de que ele
possa  combater  o  criminoso.  Hoje  o  Estado  gasta  talvez  mais  dinheiro  com  o
criminoso do que com o policial.

V. Exa. está indo bem. Creio que vamos avançar ainda muito mais reconhecendo o
papel importante do policial, do servidor público, mas especialmente dessas carreiras
que trazem insegurança e jornadas duras e cansativas aos servidores. Parabéns pelo
seu pronunciamento. Acompanho-o e o apoio.

O deputado Cabo Júlio* - Obrigado. Como dizia, estamos pleiteando ao governador
do Estado que conceda ao servidor o que é o seu direito: primeiro, que pague aos
servidores a ajuda de custo a que ele tem direito quando se desloca de uma cidade a
outra para fazer o curso especial de formação de sargento. Tive agora notícia por e-
mail,  enquanto  estava  falando,  que  a  falta  de  pagamento  do  servidor  também
alcançou os militares do curso de formação de sargento. É direito. Se eu estivesse
devendo, o Estado me cobraria. Como o Estado é que tem de pagar, o nosso papel é
dizer: “Estado, cumpra o seu papel”. O Estado é muito bom cobrador, mas não sei se
é tão bom pagador.

Também em relação ao Promorar, como disse, é um dinheiro nosso, foi retirado do
nosso  instituto.  Imaginem  que  tenha  sido  criado  o  Instituto  de  Previdência  dos
Servidores Militares, nos anos 1960, para os sargentos da cavalaria. De repente esse
instituto faz um caixa para bancar a previdência, e o governo do Estado tira do caixa
quase R$1.000.000.000,00, leva esse dinheiro para o caixa único do Estado e diz que
um dia vai pagar. Depois de quase 10 anos resolve pagar, mas de uma forma que
não é pagar: “Vou pagar criando um financiamento, que você me paga devolvendo.
Mas você pode pagar em 30, 35 anos”. Então estão nos emprestando o nosso próprio
dinheiro. O militar concorda, é sorteado, compra uma casa, muda-se para ela, com a
garantia do vendedor de que o instituto da previdência não vai deixar de pagar. Então
ele se muda para a casa, assina a escritura, paga o ITBI, o cartório, e o banco que
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deveria pagar o financiamento diz que não vai pagar, que não tem data para pagar.
Gente, isso não pode. O governo do Estado não pode permitir uma coisa dessa.

Governador Anastasia, nosso apelo é para que o senhor determine à Secretaria de
Fazenda  que  repasse  o  dinheiro  ao  BDMG para  honrar  os  compromissos.  Esse
dinheiro não é dado, está sendo emprestado. Também não é favor, porque o dinheiro
é nosso.

Então, presidente, termino dando - vou tentar encontrar uma palavra bonita - um
recado ao próximo governador do Estado, o vice-governador Alberto Pinto Coelho.
Está-se vislumbrando no público interno a mudança de comando da Polícia Militar,
em  que,  segundo as  discussões,  o  Cel.  Santana  iria  para  a reserva,  o  chefe do
Estado-Maior, Cel. Brito, assumiria o comando-geral, e, com isso, haveria uma vaga
de chefe do Estado-Maior. Há um movimento não se sabe de quem, de algum louco,
pleiteando que um determinado cidadão, um coronel, odiado, não pelos praças, mas
pelos próprios coronéis, um cidadão de quem ninguém gosta, assuma a chefia do
Estado-Maior. Quero dizer - aliás, vou falar isso pessoalmente para o vice-governador
-  que o vice-governador  Alberto Pinto Coelho estará arriscando,  se assim o fizer,
colocando  o  Cel.  Carvalho  como  chefe  do  Estado-Maior,  um  homem  que  não  é
querido nem pelos próprios coronéis que ele comanda. Se ele pensar em colocar
esse moço como chefe do Estado-Maior, criará uma crise institucional, não com os
praças,  mas  com  os  comandantes  de  batalhão  e  com  os  outros  coronéis.  Vice-
governador Alberto Pinto Coelho, não assuma o governo com uma bomba-relógio na
Polícia Militar. Já há movimentos de insatisfação com escala. Já há movimentos de
insatisfação salarial motivados pela greve branca de Brasília. Já há um movimento
interno falando de movimentações na Copa do Mundo.

Governador, não fomente isso com a possibilidade de o Cel. Carvalho assumir a
chefia  do Estado-Maior.  O senhor pode ter problemas muito graves, capitaneados
pelos  coronéis,  comandantes  de  região,  comandantes  de  batalhão  e  por  toda  a
Polícia Militar. Queremos que seu governo, ainda que interino, seja um governo de
tranquilidade,  um  governo  de  paz,  um  governo  que  busque  relações  com  os
representantes  da  polícia  nesta  Casa  e  com  as  entidades  representativas.  Não
gostaríamos  que  iniciasse  seu  governo  com  uma  grande  bomba-relógio  que  vai
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explodir lamentavelmente no seu colo se o senhor ouvir essas pessoas. Procure ouvir
mais gente para saber quem é esse moço e qual é a relação interpessoal ou de
cordialidade que tem com os outros coronéis e com os praças que passaram pelo seu
comando.  É a  pior  possível.  Não  queremos  que  a  Polícia  Militar  ande  para  trás,
porque ela vem andando muito bem com o Cel. Santana no comando. Não retroceda
e não jogue essa bomba para estourar no seu colo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Não havendo outros oradores inscritos, 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 do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno, determina

o arquivamento, por perda de objeto, do Projeto de Lei nº 4.301/2013, 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.

Mesa da Assembleia, 4 de fevereiro de 2014.
Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pela  Comissão  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  1ª  Reunião
Ordinária,  em  4/2/2014,  dos  Requerimentos  nºs  6.856/2013,  da  Comissão  de
Participação Popular, 6.857/2013, do deputado Ulysses Gomes, 6.867, 6.868, 6.870 a
6.874, 6.923 a 6.926 e 6.931/2013, do deputado Cabo Júlio, e 6.920 a 6.922/2013, do
deputado Sargento Rodrigues; e pelos deputados Agostinho Patrus Filho - informando
que reassumiu o exercício do mandato a partir  de 31/12/2013; e Wander Borges -
informando que reassumiu o exercício do mandato a partir  de 31/12/2013 (Ciente.
Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados Dinis Pinheiro e outros
(2) em que solicitam  a convocação de reunião especial  para homenagear a Apae
pelos 60 anos de sua criação e  para homenagear a psicóloga e educadora Helena
Antipoff por ocasião dos 40 anos de seu falecimento, Alencar da Silveira Jr. e outros
em que solicitam a convocação de reunião especial  para homenagear  a Empresa
Direcional Engenharia, André Quintão e outros em que solicitam a convocação de
reunião  especial  para  homenagear  o  Sindicato  dos  Empregados  em Entidade de
Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado de Minas Gerais
-  Senalba  -  pelos  50  anos  de  sua  fundação,  e  Ivair  Nogueira  e  outros  em  que
solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o jornalista Hélio Fraga
pelos 50 anos de exercício profissional dedicados à comunicação.

Registro de Presença
O presidente - Gostaríamos de registrar a presença do Sr. José Esteves Pires, ex-

vereador de Araxá. É um grande prazer tê-lo conosco. Esteja à vontade entre nós.
Encerramento

O 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 5, 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 PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.203/2013

Comissão de Cultura
Relatório

De  autoria  do  deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela
do Vale, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio
Recreativo  Escola  de  Samba  Estrela  do  Vale,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como
escopo  a realização de atividades sociais e culturais,  sobretudo aquelas ligadas à
área carnavalesca.

Para  atingir  esse propósito,  a  instituição  promove oficinas  de  percussão,  canto,
dança  e  artesanato,  além  de  oferecer  aulas  de  futebol  e  outras  modalidades
esportivas.

Tendo em vista o relevante papel social desempenhado pela instituição no fomento
à prática cultural e esportiva, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.203/2013, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.558/2013
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria  do  deputado Leonídio Bouças,  o projeto  de lei  em epígrafe  tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Carro  de  Boi  Alto  de  São
Francisco, com sede no Município de Bom Despacho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Carro de Boi Alto de São Francisco, com sede no Município de Bom Despacho. Trata-
se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a
difusão cultural relativa ao carro de boi.

Considerando  o  relevante  papel  desempenhado  pela  instituição  no  fomento  à
cultura e na preservação das tradições municipais, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  4.558/2013 em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Luzia Ferreira, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 4/2/2014, a seguinte comunicação:
Da deputada Luzia Ferreira em que notifica o falecimento da Sra. Valdete Cordeiro

da Silva,  fundadora do grupo Meninas de Sinhá, ocorrido em 14/1/2014, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/2/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.854  a
4.872/2014  -  Requerimentos  nºs  6.956  a  6.978/2014  -  Requerimento  da  CPI  da
Telefonia - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Assuntos
Municipais,  de  Esporte  e  de  Saúde  -  Questão  de  Ordem  -  Oradores  Inscritos:
Discursos  dos  deputados  Rogério  Correia,  João  Leite,  Elismar  Prado  e  Carlos
Pimenta -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Leitura  de
Comunicações - Suspensão e Reabertura da Reunião - Votação de Requerimentos:
Acordo  de  Líderes;  Decisão  da  Presidência;  requerimento  da  CPI  da  Telefonia;
aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever

Lopes - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José
Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso
- Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges
- Zé Maia.
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Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h8min, 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  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 4.854/2014

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Monte Alegre de
Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Fica denominada Escola Estadual Professor Hugo dos Reis Prudente a

escola estadual localizada no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Professor renomado do Município de Monte Alegre de Minas, o Sr.

Hugo dos Reis Prudente era filho do Sr. Vital Reis e D. Aristella Prudente dos Reis,
casado  com  D.  Elia  Ignez  Prudente,  com  quem  teve  dois  filhos,  Hugo  dos  Reis
Prudente Júnior e Adilon dos Reis Prudente. Seu legado de dedicação ao ensino da
cidade foi imenso. Por sua notória capacidade, o professor Hugo chegou a ocupar o
cargo de secretário  de Educação e Cultura do município por duas oportunidades,
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1993  e  1996.  Ainda  representou  a  população  de  Monte  Alegre  de  Minas  como
vereador, de 1963 a 1966.

- 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 4.855/2014
Estabelece  penalidades  para  a  comercialização  no  Estado  de  produtos  com  o

componente cádmio e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A  comercialização  de  bijuterias  e  outros  produtos  cuja  composição

contenha cádmio fica sujeita às penalidades previstas nesta lei.
Art. 2º - Os produtos com o componente cádmio, tais como anéis, brincos, colares,

braceletes,  broches  e  pulseiras,  entre  outros,  inclusive  os  provindos  de  outras
nações, deverão ser analisados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária antes
de serem colocados à venda para a população.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, em se tratando
de pessoa jurídica, às penalidades do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Art. 4º - Constatada a infração, o poder público notificará os órgãos competentes
para providenciarem o fechamento do estabelecimento, a suspensão do seu registro
ou a aplicação do CDC e demais leis pertinentes.

Art. 5º - No caso da comercialização dos produtos mencionados no art. 2º em feiras
livres ou mercados populares, fica o poder público autorizado a informar aos órgãos
competentes  o  registro  do  infrator  para  impedir  que  ele  obtenha  permissão  de
instalação e comercialização de suas mercadorias em áreas públicas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Em  recente  noticiário,  foi  constatado  que  o  cádmio,  metal

extremamente  tóxico,  está  em  nossas  vidas  sem  ao  menos  ser  notado.  Alguns
contêineres, com 16 toneladas, provindos da China, foram apreendidos no Rio de
Janeiro e continham bijuterias com alta concentração de cádmio.
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Esse metal, liberado na queima de combustíveis, pode acabar sendo inalado pelas
pessoas. Descartado no meio ambiente,  pode inclusive ser  ingerido em alimentos
contaminados. Em casos mais graves de acúmulo de cádmio no organismo, pode até
provocar câncer. Destaque-se que cádmio é um metal e, como tal, devem ser levados
em consideração os seus níveis de tolerância. Em 2010, nos Estados Unidos, foram
retiradas de circulação milhares de bijuterias, tendo em vista a presença assustadora
do  metal  nesses  produtos.  O  governo  e  a  indústria  americanos  chegaram  a  um
acordo e estabeleceram um limite de apenas 0,03% de cádmio em bijuterias.

Pois bem, nesse carregamento apreendido pela Receita Federal no Rio de Janeiro,
os produtos continham cerca de 32% a 39% da liga metálica, fato alarmante e sem
controle pelas autoridades locais. Há de se notar ainda que o percentual de cádmio
encontrado nessas peças é  quase 4  mil  vezes  maior  do  que seria permitido nos
Estados Unidos, o que constitui risco enorme para a população.

Assim  sendo,  a  análise  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  antes  da
comercialização desses produtos permitirá a emissão de uma certificação para seu
uso, principalmente por crianças e adolescentes.

-  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 4.856/2014
Dispõe sobre a destinação de espaço físico para exposição e comercialização de

produtos da economia solidária nos eventos públicos que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Em  eventos  públicos,  como  festas,  feiras,  exposições  e  congêneres,

realizados  no  Estado,  fica  assegurada  parte  do  espaço  físico  para  exposição  e
comercialização de produtos oriundos da economia solidária.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, são considerados oriundos da economia
solidária os  produtos,  bens e  serviços originários  de produtores e prestadores de
serviços que integrem os quadros de cooperativas e associações de classe.

Art. 2º - O espaço físico a que se refere o  caput do art. 1º desta lei deve ganhar
destaque e localizar-se, preferencialmente, na entrada do evento.

Art.  3º  -  Os  estabelecimentos  que  descumprirem  o  disposto  desta  lei  estarão



211
____________________________________________________________________________

sujeitos às seguintes penalidades:
I - multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

na primeira ocorrência;
II - vedação da realização de novos eventos pelo prazo de dois anos, em caso de

reincidência.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Esta  iniciativa  legislativa  visa  incentivar  a  exposição  e  facilitar  a

comercialização de produtos, bens e serviços oriundos da economia solidária, que
busca  a  valorização  do  ser  humano  e  cria  uma estratégia  para  a  diminuição  da
pobreza e para o desenvolvimento sustentável.

A economia solidária baseia-se em associações e cooperativas e é voltada para a
produção,  consumo e comercialização de bens  e  serviços,  criando oportunidades
para  os  produtores  a  elas  associados  no  sistema  convencional  de  produção  e
comercialização.

Trata-se de uma cultura pouco difundida e, consequentemente, desconhecida da
maioria  dos  mineiros.  Sua  participação  em  eventos  públicos,  apresentando  suas
experiências, modo de produção e produtos, resultará no acesso a novos mercados
consumidores.

Assim, este projeto de lei possui uma finalidade multidimensional, ou seja, envolve
os aspectos econômico, social, ecológico e político.

Por ser matéria de interesse da sociedade mineira, espero contar com o apoio dos
parlamentares que integram este Poder para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.857/2014
Obriga  os  fornecedores  de  serviços  no  Estado  do  Minas  Gerais  a  informarem

antecipadamente  por  escrito  ao  consumidor  a  interrupção  ou  o  cancelamento  de
cobrança na modalidade de débito em conta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os fornecedores de serviços estabelecidos no Estado de Minas Gerais
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ficam obrigados  a  comunicar  antecipadamente  ao  consumidor  a  interrupção ou o
cancelamento de cobrança na modalidade de débito em conta.

§ 1º - A comunicação deverá ser impressa e conter o motivo, a data e a hora da
interrupção ou do cancelamento.

§ 2º - O documento a que se refere o § 1º deverá ser enviado ao consumidor no
mínimo  24  (vinte  e  quatro)  horas  antes  da  interrupção  ou  do  cancelamento  da
cobrança, no endereço indicado no contrato ou no cadastro realizado pelo fornecedor.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei dentro do prazo estabelecido acarretará a
aplicação das sanções previstas no capítulo VII da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Os fornecedores de serviços, incluindo as instituições financeiras, em

determinados  casos,  impõem  ao  consumidor  situações  constrangedoras,
desrespeitando a legislação. Por diversas vezes encontramos reclamações referentes
à falta de informações e comunicações a que os fornecedores vêm submetendo os
consumidores mineiros.

Todo ato que poderá ser prejudicial ao consumidor deve ser comunicado a ele, para
assim  tomar  as  medidas  cabíveis.  Assim,  em  relação  à  interrupção  ou  ao
cancelamento de cobrança de determinado serviço autorizado em débito em conta, o
fato deve ser informado antecipadamente.

É sabido que determinados fornecedores de  serviços interrompem ou cancelam
unilateralmente  cobranças  autorizadas  em  débito  em  conta,  trazendo  assim
transtornos e danos financeiros aos consumidores.

A Assembleia Legislativa possui competência concorrente para legislar sobre direito
de  consumidor,  de  acordo  com  as  disposições  contidas  no  art.  24,  inciso  V,  da
Constituição Federal.

A competência é legitimada também pelo Código de Defesa do Consumidor, que,
em seu art. 55, assim determina:

“Art. 55 - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas
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suas  respectivas  áreas  de  atuação  administrativa,  baixarão  normas  relativas  à
produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços”.

Pelos motivos ora aduzidos é que apresento este projeto de lei, visando garantir
maior  segurança aos  consumidores  do  Estado de  Minas  Gerais,  razão  pela  qual
conto com o apoio dos colegas, almejando a aprovação da matéria.

- 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 4.858/2014
Dispõe sobre a proibição do uso de hidróxido de amônio em alimentos no âmbito do

Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o uso de hidróxido de

amônio em alimentos.
Art. 2º - O descumprimento desta lei acarretará aos estabelecimentos responsáveis

a aplicação de multa no valor equivalente a 2.000 (duas mil) Ufemgs, computadas em
dobro no caso de reincidência.

Parágrafo único - A penalidade de multa prevista no caput não elide a aplicação das
demais  cominações administrativas e penais  previstas  para  a hipótese do uso de
substâncias nocivas à saúde do consumidor, inclusive as disposições da Lei n° 8.078,
de  11  de  setembro  de  1990,  além  das  determinadas  pela  Anvisa  e  vigilâncias
sanitárias locais.

Art. 3º - A regulamentação desta lei caberá ao Poder Executivo de cada município,
que definirá o detalhamento técnico necessário ao seu fiel cumprimento, fiscalização
e aplicação da penalidade prevista no art. 2°, em caso de descumprimento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O hidróxido de amônio é extremamente nocivo à saúde humana. Por

liberar  amônia,  causa  irritação  dos  olhos,  da  pele,  das  mucosas  e  do  aparelho
respiratório superior. A intensidade dos efeitos provocados pelo composto depende do
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tempo de exposição e pode variar de leves irritações até sérias lesões. Se inalado,
pode provocar dificuldades respiratórias, queimaduras, espasmo brônquico, edema
pulmonar, retenção da urina, entre outros distúrbios; o contato com a pele e os olhos
pode  ocasionar  dor,  rubor,  irritação  e  até  queimaduras  graves;  se  ingerido,  pode
causar corrosão do esôfago e inflamação do peritônio (camada serosa responsável
pela redução do atrito entre as vísceras), tendo como sintomas: dores na boca, tórax
e no abdome, vômitos, tosse e desmaio.

Repetidas exposições ao hidróxido de amônio geralmente causam tosse, respiração
ruidosa e ofegante, laringite e bronquite crônica. Os principais órgãos afetados pela
contaminação por esse produto são o estômago e os pulmões. O hidróxido de amônio
não é tido como substância cancerígena, mas é muito prejudicial à saúde.

Nos Estados Unidos, essa substância foi proibida de ser adicionada aos alimentos,
e diversas redes de fast food deixaram de utilizá-lo.

Dessa forma, peço o apoio de meus nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 4.859/2014

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  informação  quanto  à  presença  ou  não  de
lactose, nos rótulos das embalagens dos produtos alimentícios fabricados no Estado
de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nos  rótulos  das  embalagens  dos  produtos  alimentícios  fabricados  no

Estado de Minas Gerais deverá constar informação, de forma clara e de fácil leitura,
sobre a presença ou não de lactose em sua composição.

Parágrafo único - A informação deverá seguir as normas previstas no Regulamento
Técnico sobre Rotulagem editado pela Anvisa.

Art.  2º  -  A inobservância  ao  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  infrator  às  seguintes
sanções, sem prejuízo de outras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

I - advertência por escrito da autoridade competente;
II - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração, dobrada a cada reincidência,

a qual será reajustada, anualmente, com base na variação do Índice Geral de Preço
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de Mercado - IGPM-FGV -, ou em índice que vier a substituí-lo.
Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente,
até  mesmo  por  medida  cautelar,  antecedente  ou  incidente  de  procedimento
administrativo.

Art. 3º - As empresas a que se refere esta lei tem o prazo de noventa dias para se
adaptarem às suas disposições.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Grande parte da população tem deficiência total ou parcial da enzima

responsável  por  fazer  a  digestão  da  lactose.  Assim,  este  projeto  de  lei  tem  por
finalidade  facilitar  ao  consumidor  a  identificação  de  alimentos  que  contenham  tal
substância.

Atualmente,  poucos  produtos  possuem  em  seus  rótulos  a  informação  sobre  a
presença de lactose em sua composição. Com efeito, a implementação da medida
projetada  trará  ao  consumidor  maior  segurança  quando  da  escolha  de  seus
alimentos.

Assim, entendo que este projeto de lei é oportuno e está em perfeita sintonia com o
interesse público e a defesa do consumidor, razão pela qual peço o apoio dos nobres
pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.860/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os supermercados disponibilizarem caixas de

cobrança adaptados aos critérios básicos de acessibilidade para pessoas portadoras
de deficiência e com mobilidade reduzida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os supermercados do Estado devem disponibilizar ao menos um caixa de

cobrança devidamente adaptado aos critérios básicos de trânsito, interação, utilização
e acessibilidade em geral para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Como é de conhecimento geral, as pessoas com deficiência sofrem

diversas  dificuldades  rotineiras  em  razão  de  limitações  físicas  que  precisam  ser
superadas  frequentemente,  para  que  tenham  uma  vida  sem  qualquer  tipo  de
cerceamento.

Felizmente, na atualidade,  a sociedade tem compreendido melhor  os  problemas
que enfrentam as pessoas com deficiência, havendo um amplo movimento no sentido
de  promover  a  constante  inclusão  dessas  pessoas  no  contexto  social,  visando
proporcionar-lhes uma participação ativa e a condição de agente transformador.

Paralelamente  à  conscientização  social,  surgiram  recursos  técnicos  que
possibilitam  amenizar-lhes  as  dificuldades  e  propiciar-lhes  maior  conforto,  por
intermédio da acessibilidade, nos termos preconizados no Decreto Federal nº 5.296,
de 2 de dezembro de 2004.

No  mesmo  sentido  do  movimento  social  e  legislativo  em  prol  de  uma  melhor
qualidade de vida para as pessoas com deficiência, o presente projeto de lei intenta
implantar a manutenção de um número mínimo de caixas de cobrança adaptados
para portadores de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.

Ante o exposto, acreditamos ser de extrema relevância o presente projeto de lei,
razão pela qual venho clamar aos nobres pares desta Casa de leis que, no exercício
de seu mister, o aprovem em todos os seus termos.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.861/2014
Dispõe sobre a proibição da fabricação de bebidas sem álcool acondicionadas em

recipientes que imitem bebidas alcoólicas espumantes e que tenham como público
alvo crianças e adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida,  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  a  fabricação  e

comercialização de toda e qualquer bebida sem álcool acondicionada em recipiente
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que imite bebida espumante e que tenha como público alvo crianças e adolescentes.
Art. 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator, pessoa física ou

jurídica, às sanções de natureza civil e criminal aplicáveis à espécie.
Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo editar as normas complementares para o fiel

cumprimento desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Empresas  fabricantes  de  bebidas  estão  colocando  no  mercado

bebidas  gaseificadas  sem  álcool,  acondicionadas  em  recipientes  que  imitam  o
tradicional  champagne ou  outras  bebidas  espumantes,  tendo  como  público  alvo
crianças e adolescentes.

Ao disponibilizar um produto para o público infanto-juvenil e fazer analogia àquele
que  contem  álcool,  destinado  aos  adultos,  acaba-se  induzindo  crianças  e
adolescentes  ao  consumo  do  álcool,  ajudando,  dessa  maneira,  a  formar
precocemente futuros consumidores de bebidas alcoólicas.

Casos semelhantes, como os cigarros de chocolate e armas de fogo de brinquedo,
foram retirados do mercado há vários anos por estimular o consumo indevido.

Considerações de especialistas na área da psicologia entendem que incentivar o
consumo de  produtos  próximos  da  realidade  adulta  cria  uma necessidade  que  a
criança não tem.

Estudos  técnicos  desenvolvidos  por  diversas  entidades  demonstram  que  a
probabilidade de males ligados ao consumo de bebidas alcoólicas na vida adulta é
cerca de 50% mais alta para pessoas que começaram a beber antes dos quinze anos
de idade, em comparação com os que optam pela abstinência até os 18 anos ou
mais.

Os  mesmos  estudos  indicam  que  há  uma  importante  mudança  cultural  e
comportamental  entre  gerações,  e  a  sociedade  tornou-se  mais  permissiva  com a
multiplicação de oferta de tipos, tamanhos e preços de bebidas e da sua promoção
mais sofisticada e envolvente na mídia.

Segue abaixo publicação do jornal "Estado de São Paulo", do dia 8/11/2013, de
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autoria das jornalistas Nayara Fraga e Alexa Salomão, que ilustra a disputa judicial
que vem ocorrendo em torno desta matéria.

“Cereser trava disputa judicial para manter o Spunch
A Cereser começou a colocar nas prateleiras dos supermercados, pelo terceiro ano

consecutivo,  uma  bebida  para  crianças  que  vem  em  garrafas  idênticas  às  de
champanhe, revestida com personagens do imaginário infantil. O produto, batizado de
Spunch, faz espuma como o champanhe, mas não tem álcool. Apesar de ser descrito
pela  empresa  como  um  inocente  suco  gaseificado,  para  a  garotada  brindar  em
momentos especiais, está na mira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
desde 2011.

No dia 27 de dezembro daquele ano, o órgão recomendou à Cereser a retirada do
produto do mercado, por entender que ele apresenta para as crianças o mundo das
bebidas alcoólicas. Na ocasião, a empresa respondeu que o Spunch já estava sendo
retirado, pois se tratava de uma bebida com venda sazonal para as festas de fim de
ano.

Mas, no Natal de 2012, ele retornou às prateleiras. A Defensoria,  então, ajuizou
uma ação civil pública para interromper a comercialização do produto em fevereiro de
2013. Julio Grostein, defensor responsável pela ação, diz que, no entendimento do
órgão, a bebida, ainda que não contenha álcool, está embalada como espumante,
posicionada no supermercado no setor de bebidas alcoólicas e, por ter personagens
de historinhas em quadrinho e de desenhos animados estampados no rótulo, é um
convite ao consumo futuro do álcool. Essa ação está, em grande parte, baseada em
laudo psicológico que demonstra que essa bebida apressa o incentivo ao consumo do
álcool.

Nos últimos dois anos, personagens como Mickey, Minnie e os Carros, do filme da
Disney, apareceram no rótulo. Era uma parceria de licenciamento da Cereser com a
Walt  Disney Company Brasil.  Agora, nas versões encontradas pela reportagem no
supermercado, estão Penélope Charmosa, Super Homem e Batman.

Além da ação civil  pública, a Defensoria entrou com uma liminar pedindo que o
produto fosse recolhido das prateleiras enquanto o processo está em curso. A juíza
Patrícia Prado negou o pedido. Entre outros argumentos, ela alega ser sabido que o
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consumo  de  alimentos  e  bebidas  por  crianças  e  adolescentes  deve  ser  sempre
acompanhado, orientado pelos responsáveis, de modo que caberá a eles orientar as
crianças sobre o consumo de produto em questão. Ela também afirma, em decisão
publicada em abril de 2013, que o próprio nome do produto - que faz alusão ao termo
Disney, sabidamente voltado ao público infantil - torna questionável a possibilidade de
confusão com bebidas destinadas apenas a adultos.

Em segunda instância, o Tribunal de Justiça também entendeu que o produto não
precisa  ser  retirado  dos  supermercados  por  enquanto.  Somente  seria  cabível  a
imediata retirada do produto se comprovado o desvio de comportamento das crianças
em decorrência do acesso a produtos similares  aos destinados ao público adulto.
Além disso, um despacho de julho de 2012 afirma que o parecer psicológico que a
Defensoria  trouxe é  insuficiente  para  formar  o  convencimento  de  que  tal  produto
poderia induzir ao consumo de bebidas proibidas para menores.

O  caso  não  está  encerrado.  Agora  começa  a  fase  em  que  o  defensor  deverá
apresentar  novos  laudos  com  consequências  nocivas  da  bebida  e  reforçar  o
argumento de que ela também embute publicidade abusiva. A Cereser, por sua vez,
poderá reforçar os argumentos de que a bebida está de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor. Para a empresa, o produto é lícito e de forma alguma ameaça
a saúde e a integridade das crianças."
Prateleiras de supermercados, com a bebida destinada às crianças, em embalagens

semelhantes e ao lado de bebidas destinadas a adultos
* - As figuras de prateleiras de supermercados, com a bebida destinada às crianças,

em  embalagens  semelhantes  e  ao  lado  de  bebidas  destinadas  a  adultos,  foram
publicadas no “Diário do Legislativo”, de 7.2.2014.

Dessa  forma,  demonstrada  a  relevância  da  matéria  tratada  nesta  proposição,
solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para sua aprovação.

- 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 4.862/2014
Obriga  os  supermercados  e estabelecimentos  similares  de  varejo  ou atacado a

divulgarem a data de validade dos produtos por meio do código de barras.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios, incluindo os

hipermercados,  supermercados  e  similares  de  varejo  ou  atacado,  que  utilizem  o
sistema de código de barras para apreçamento deverão inserir nesse sistema a data
de validade dos produtos.

Art. 2º - As informações inseridas no código de barras dos produtos - preço e data
de validade - devem ser visualizadas pelos consumidores nas caixas registradoras,
antes do pagamento.

Art. 3º - Deverá ser possível aos consumidores consultar a data de validade dos
produtos nos equipamentos de leitura ótica fornecidos pelos estabelecimentos para
consulta de preço, os quais deverão estar localizados na área de vendas, com fácil
acesso.

Art.  4º  -  Os  produtos  que  não  têm  código  de  barras  não  estão  sujeitos  ao
cumprimento das determinações desta lei.

Art. 5º - O descumprimento desta lei acarretará ao infrator as penalidades previstas
no art.  56 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº  8.078, de 11 de
setembro de 1990 - e aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Um dos princípios básicos em que se assenta a ordem econômica é a

defesa do consumidor. A Lei Federal nº 8.078, de 1990, em seu art. 6º, inciso III (com
a redação  que lhe  foi  conferida  pela  Lei  nº  12.741,  de  2012),  relaciona entre  os
direitos básicos do consumidor: "A informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos  e  serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem".

Diariamente,  muitos  consumidores  compram produtos  com  o  prazo  de  validade
vencido, cujo consumo pode acarretar sérios danos à saúde. Isso porque não existe
um sistema de automação que permita a rápida visualização da data de validade,
muitas vezes ilegível nas embalagens.
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Esta proposição visa facilitar a informação ao consumidor através da inserção da
data  de  validade  no  código  de  barras  dos  produtos  comercializados  em
supermercados e estabelecimentos similares de varejo ou atacado, permitindo sua
visualização  no  decorrer  das  compras,  nos  equipamentos  de  leitura  ótica  (já
obrigatórios  por  força  da  Lei  Federal  nº  10.962,  de  11  de  outubro  de  2004,
regulamentada pelo Decreto nº 5.903, de 20 de dezembro de 2006) ou mesmo por
ocasião do pagamento nos caixas, o que é facilmente permitido pela adaptação do
sistema de automação fiscal. A inserção dessa informação - data de validade - no
código de barras é simples, rápida e não acarretará nenhum custo aos fornecedores
ou consumidores, consoante explanado na sequência.

O  código  de  barras  é  o  meio  de  catalogação  e  identificação  formado  por  um
conjunto de barras impressas de diferentes larguras que permitem identificar o país
de origem, o fabricante e o produto, podendo ser lido por leitores óticos. No Brasil, o
padrão adotado é o EAN-13.

Usualmente, a única informação inserida pelos fabricantes no código de barras dos
produtos é o número do lote. Os comerciantes, utilizando o mesmo código de barras
já  impresso  nas  embalagens,  inserem  as  demais,  como  preço,  denominação  do
produto, etc.

Assim, adicionar o prazo de validade dos produtos comercializados não implicará
em  custos  ou  restrições  à  livre  concorrência,  já  que  o  mesmo código  de  barras
impresso  nas  embalagens  poderá  ser  utilizado.  Mesmo  que  assim  não  fosse,  a
inserção  dessa  informação  poderia  ser  facilmente  efetuada  imprimindo-se  uma
segunda fita de código de barras nos produtos.

Importa salientar, outrossim, que tal obrigação não acarretará troca de  hardware,
leitores óticos, balanças ou caixas, uma vez que basta uma simples adaptação do
sistema de automação já utilizado pelos estabelecimentos.

A inserção  do  prazo  de  validade  dos  produtos  no  código  de  barras,  além  de
beneficiar os consumidores, facilitará a gestão e administração dos estabelecimentos
comerciais, aos quais a regra é destinada, na medida em que permitirá um melhor
controle de seus estoques, identificando os lotes cujo vencimento se aproxime.

De igual modo, a automação dessa informação auxiliará os idosos, as pessoas com
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deficiência  visual  parcial  e  as  crianças  na  verificação  da  data  de  validade  dos
produtos que serão adquiridos.

Quanto à necessidade e constitucionalidade da proposição, poder-se-ia argumentar
que o Código de Defesa do Consumidor já prevê, em seu art. 31, que a oferta e a
apresentação de produtos devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa, inclusive sobre os prazos de validade. Contudo,
trata-se de norma abrangente, o que torna legítima a regulamentação por lei estadual,
a qual é prevista no art. 55 do mesmo diploma, que dispõe:

"Art. 55 - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas
suas  respectivas  áreas  de  atuação  administrativa,  baixarão  normas  relativas  à
produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§  1º  -  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  fiscalizarão  e
controlarão  a produção,  industrialização,  distribuição,  a  publicidade de produtos  e
serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da
segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se
fizerem necessárias".

De igual modo, a competência concorrente em relação a matéria atinente ao direito
de informação do consumidor é prevista na Constituição Federal (art. 24, incisos V e
VII). Tal matéria constitui, assim, objeto de condomínio legislativo, partilhado entre os
estados membros e a União.

Destarte,  por  sua relevância e por  visar  a proteção do consumidor  e  da  saúde
pública, espero a aprovação deste projeto de lei pelos meus nobres pares.

- 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 4.863/2014
Dispõe  sobre  o  controle  do  desmonte  de  veículos  no  Estado  e  dá  outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O desmonte de veículos automotores de via terrestre e a comercialização

de  autopeças  usadas  ou  recondicionadas  serão  efetuados  por  pessoa  jurídica
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credenciada pelo órgão executivo estadual de trânsito de que trata o art. 5° da Lei
Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art.  2°  -  O  credenciamento  da  pessoa  jurídica  a  que  se  refere  o  art.  1°  será
realizado a  requerimento  do  interessado mediante procedimento administrativo  no
qual se verificarão a idoneidade e as condições operacionais do requerente.

§ 1° -  O requerimento a que se refere o  caput será instruído com os seguintes
documentos:

I - cópia autenticada do contrato social do estabelecimento comercial ou outro ato
de constituição da sociedade ou empresa;

II - cópia autenticada do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -;
III - cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;
IV - prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a

empresa;
V - cópia das certidões negativas do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - e

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
VI  -  cópia  da  certidão  negativa  da  Justiça  Federal  relativa  a  ações  criminais,

execuções  fiscais  e  ações  em  que  for  interessada  a  União,  suas  autarquias  e
fundações, referente à empresa e aos proprietários;

VII  -  cópia da certidão negativa da  Receita Federal  referente à empresa e aos
proprietários;

VIII  -  cópia da certidão negativa  da Justiça Estadual  relativa  a  ações criminais,
execuções  fiscais  e  ações  em  que  for  interessado  o  Estado,  suas  autarquias  e
fundações, referente à empresa e aos proprietários;

IX -  cópia da certidão negativa da Receita Estadual  referente à empresa e aos
proprietários;

X - relação de empregados e ajudantes, permanentes ou eventuais, devidamente
qualificados;

XI - cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
- e do documento de identidade dos proprietários;

XII  -  cópia  da  certidão  negativa  das  Justiças  Eleitoral  e  Militar  relativa  aos
proprietários;
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XIII  -  termo de adesão às normas estabelecidas por  esta  lei,  às  resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito - Contran - e às portarias do Departamento de Trânsito
de Minas Gerais - Detran-MG.

§ 2° - No caso de alteração dos dados contidos nos documentos relacionados no §
1°,  a  pessoa  jurídica  encaminhará  ao  órgão  responsável  pelo  credenciamento
comunicado  escrito  informando  a  alteração,  acompanhado  de  documentos
comprobatórios, no prazo de até uma semana após a sua ocorrência.

§ 3° - Do indeferimento do requerimento a que se refere o “caput” caberá recurso ao
Chefe da Polícia Civil, no prazo de quinze dias contados da data de sua publicação.

§ 4° - O credenciamento de que trata este artigo será renovado anualmente.
Art.  3°  -  Somente  será  destinado  a  desmonte  e  comercialização  de  autopeças

usadas ou recondicionadas o veículo automotor de via terrestre alienado ou leiloado
na condição de sucata.

§ 1° -  A condição de sucata será atestada por  laudo emitido por  autoridade ou
profissional competente, que classificará o veículo como irrecuperável ou sinistrado
com perda total.

§  2°  -  Na documentação de veículo  automotor  emitida pelo órgão executivo de
trânsito haverá registro específico para o veículo salvado.

§ 3° - Para efeito desta lei,  considera-se salvado o veículo objeto de sinistro de
média  monta,  conforme definido  em  ato  normativo  do  órgão  de  coordenação  do
sistema nacional de trânsito.

Art.  4°  -  O  desmonte  de  veículo  dependerá de autorização prévia,  específica e
individualizada emitida pelo órgão executivo a que se refere o art. 1°.

§ 1° - A autorização a que se refere o “caput” se fará a requerimento do interessado.
§ 2° - A placa e a parte do chassi que contém o registro do código VIN do veículo,

conforme a NBR 6.066,  de 1980,  da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT -, serão entregues pelo interessado no protocolo do requerimento a que se
refere o § 1°.

§ 3° - Instruirão o requerimento a que se refere o § 1°:
I  -  o documento comprobatório  da baixa definitiva do veículo junto ao órgão de

trânsito competente;
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II - a descrição do motivo da baixa a que se refere o inciso I;
III - a indicação dos seguintes dados do proprietário do veículo:
a) nome;
b) número de carteira de identidade emitida nos termos da Lei federal n° 7.116, de

29 de agosto de 1983, ou de registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais;
c) número de inscrição no CPF ou no CNPJ;
IV - o comprovante de entrega dos bens citados no § 2°;
V - a certidão negativa de roubo ou furto do veículo;
VI - o laudo a que se refere o § 1° do art. 3°.
§ 4° - A autorização a que se refere o “caput” será emitida no prazo de até vinte dias

úteis contados da data do protocolo do requerimento.
§ 5° - Esgotado o prazo estabelecido no § 4°, o requerimento será arquivado, salvo

se a autoridade administrativa requerer novo prazo, de até vinte dias úteis, para a
conclusão do procedimento, observado o disposto no inciso X do art. 12.

§  6°  -  A  autorização  para  desmonte  conterá  as  informações  constantes  no
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV.

Art. 5° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° gravará em baixo relevo, nas
autopeças usadas ou recondicionadas destinadas a comercialização, o número do
chassi do veículo do qual foram retiradas.

Art. 6° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° realizará registro de entrada e
saída de veículos e autopeças destinados a desmonte ou comercialização em livro
que conterá:

I - a identificação do veículo, com os seguintes dados:
a) marca;
b) modelo;
c) tipo;
d) número do chassi;
e) cor;
f) número da placa;
g) número do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam;
h) nome do proprietário de origem;
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i) número do documento de baixa junto ao órgão executivo de trânsito;
II - a data de entrada do veículo no estabelecimento;
III - a identificação do proprietário e, quando houver, do vendedor;
IV - o registro das peças comercializáveis de cada veículo;
V - a identificação da saída das peças, contendo data e indicação do veículo de

origem;
VI - a identificação do comprador.
Art. 7° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1°, além das obrigações constantes

na legislação tributária e na Lei n° 11.817, de 6 de março de 1995, identificará nas
notas fiscais que emitir, de forma individualizada e específica, os bens envolvidos no
negócio, apontando os seguintes dados do veículo de origem:

I - marca;
II - modelo;
III - tipo;
IV - número do chassi;
V - cor;
VI - número da placa;
VII - nome do proprietário de origem.
§ 1° - É nula a nota fiscal emitida sem a observância do disposto neste artigo.
§  2°  -  Em  negócios  envolvendo  autopeças  de  um  mesmo  veículo,  poder-se-á

registrar na nota fiscal o grupo de autopeças com uma única identificação do veículo.
§ 3° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° manterá em seu estabelecimento,

bem como em suas demais unidades, se houver, cópia de seus documentos fiscais,
inclusive as notas fiscais a que se refere o art. 1° da Lei n° 11.817, de 1995.

Art. 8° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° enviará mensalmente ao órgão
executivo estadual de trânsito relatório contendo os dados registrados no livro a que
se refere o art. 6°.

§ 1° - Poder-se-á estabelecer sistema informatizado de apoio para cumprimento do
disposto no “caput”.

§ 2° - Implantado o sistema informatizado a que se refere o § 1°, a pessoa jurídica
credenciada o utilizará para a prestação das informações previstas neste artigo.
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Art. 9° - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1° é responsável pela idoneidade
das informações mencionadas nos arts. 2° a 8°.

Art. 10 - O órgão executivo estadual de trânsito a que se refere o art. 1°, após a
implementação de sistema informatizado destinado a atender às exigências desta lei,
divulgará  mensalmente  relação das autorizações para  desmonte  concedidas,  com
identificação dos veículos.

Art. 11 - Constitui fato impeditivo para a realização das atividades a que se refere o
art. 1° o inadimplemento, pela pessoa jurídica, de obrigação derivada da legislação
urbanística, sanitária ou de segurança pública de qualquer dos entes federativos.

Art. 12 - São infrações administrativas:
I - a realização de desmonte ou a venda de autopeça usada ou recondicionada por

pessoa jurídica não credenciada, punível com a interdição do estabelecimento;
II - a realização de desmonte ou a venda de autopeça usada ou recondicionada

sem autorização, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 500 (quinhentas) a 1.500 Ufemgs (mil e quinhentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), por veículo;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
III - a comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas sem gravação do

número do chassi, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até noventa dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
IV  -  a  manutenção no  estabelecimento  de  peças  sem gravação  do número  do

chassi, punível com:
a) apreensão;
b) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até trinta dias;
V  -  a  manutenção  por  mais  de  cinco  dias  no  estabelecimento  de  veículo  ou

autopeça sem a autorização a que se refere o art. 4°, punível com:
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a) apreensão;
b) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por veículo;
c) suspensão do credenciamento por até sessenta dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
VI - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, cópia dos

documentos fiscais da pessoa jurídica, punível com:
a) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por autuação, e suspensão

de funcionamento por quinze dias;
b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VII - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, livro de

entrada e saída de veículos, punível com:
a) multa de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) Ufemgs, por autuação, e suspensão

de funcionamento por quinze dias;
b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VIII  -  deixar  de  enviar,  ou  enviar  com irregularidade,  relatório  mensal  ao órgão

executivo estadual de trânsito, punível com:
a) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs, por autuação;
b) suspensão de credenciamento por até sessenta dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
IX - emitir autorização em desconformidade com o disposto no art. 4°, punível com

multa de 800 (oitocentas) Ufemgs, por autorização;
X -  deixar,  injustificadamente, de emitir  autorização no prazo previsto no art.  4°,

punível com multa de 300 (trezentas) Ufemgs.
§ 1° - A aplicação das sanções a que se refere este artigo será graduada segundo a

gravidade da infração e levará em consideração a reincidência.
§  2°  -  A gradação  da  sanção  no  caso  do  inciso  V  levará  em  consideração  a

quantidade de dias do bem no estabelecimento.
§ 3° - O protocolo do requerimento a que se refere o § 1° do art. 4° supre a falta da

autorização no caso do inciso V, observado o prazo disposto no § 4° do art. 4°.
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§  4°  -  A aplicação  de  sanção  nos  casos  dos  incisos  IX  e  X  não  prejudica  a
imposição de sanções estatutárias ao agente público.

Art. 13 - Compete ao órgão executivo estadual de trânsito a que se refere o art. 1°
aplicar as sanções previstas no art. 12.

§ 1° - A aplicação da sanção será precedida de processo administrativo.
§ 2° - Da decisão a que se refere o “caput” caberá recurso ao Chefe da Polícia Civil,

no prazo de quinze dias contados da data de sua publicação.
§ 3° - O recurso a que se refere o § 2° será recebido apenas no efeito devolutivo.
§ 4° - O processo administrativo será extinto e arquivado em caso de propositura de

ação judicial com o mesmo objeto.
Art.  14  -  Sem prejuízo  de  atribuições funcionais  específicas  de  outros  agentes,

compete  à  autoridade  policial  fiscalizar,  autuar  e,  sendo  o  caso,  aplicar  sanção
administrativa em qualquer das situações de descumprimento do disposto nesta lei.

Art. 15 - No credenciamento previsto no art. 2°, bem como em sua renovação anual,
será devida a taxa a que se refere o inciso I do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

Art. 16 - Os valores apurados por meio da arrecadação das taxas previstas nesta lei
serão aplicados obedecendo-se ao disposto no § 2° do art. 113 da Lei n° 6.763, de
1975.

Art. 17 - Os valores apurados por meio da arrecadação de multas aplicadas em
razão das infrações previstas nesta lei reverterão ao orçamento das Polícias Civil e
Militar, em partes iguais.

Art. 18 - Os veículos automotores de via terrestre produzidos no Estado conterão
gravação  do  número  do  chassi  em  suas  peças  principais,  conforme  dispuser  o
regulamento desta lei.

Art.  19  -  As  pessoas  jurídicas  que  realizam  operações  de  desmonte  deverão
apresentar ao órgão estadual de trânsito, no prazo de até sessenta dias contados da
data de vigência desta lei, os livros de que trata o art. 7° da Lei n° 11.817, de 1995,
relativos aos últimos cinco anos, para fins de fiscalização.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o infrator às
punições previstas no inciso VII do art. 12.
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Art. 20 - Fica revogada a Lei n° 14.080, de 5 de dezembro de 2001.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  proposição  apresentada  contém  proposta  de  regulação  do

funcionamento  de  estabelecimentos  de  desmonte  de  veículos  automotores  e
comercialização de autopeças usadas, em substituição à Lei nº 14.080, de 5/12/2001.

A questão reflete sensível aspecto da segurança pública, qual seja o que relaciona
atividades  em  tese  lícitas  a  práticas  delituosas,  tal  como  verificado  a  partir  de
substanciosos dados colhidos  em debates realizados  na Comissão de Segurança
Pública desta Casa.

Na  ocasião,  por  meio  de  dados  e  de  depoimentos  e  debates  ocorridos,  ficou
constatado  que  os  chamados  ferros-velhos  têm  funcionado  como  elemento
importante  em  uma  cadeia  criminosa  que  envolve  furto  e  roubo  de  veículos,
desmonte  ilegal  e,  eventualmente,  homicídio,  latrocínio,  formação  de  quadrilha  e
tráfico de drogas.

Nesse sentido,  caminha a  proposta  ora  apresentada,  ou  seja,  de  mais  controle
sobre essa atividade, permitindo a perspectiva tanto de uma ação mais intensa do
policiamento ostensivo sobre os estabelecimentos, quanto da realização de ações de
inteligência,  com  base  na  análise  de  dados  a  serem  fornecidos  pelos  citados
fornecedores.

Logo, caberá ao Detran credenciar ou não os estabelecimentos que se ocupam de
desmonte de veículos ou venda de autopeças usadas. No art. 3º restringe-se a ação
dessas  empresas  à  sucata,  que  deverá  ser  identificada  nos  termos  do  mesmo
dispositivo.

O veículo somente sofrerá desmonte se houver autorização expressa, precedida de
identificação do veículo e do empresário responsável, conforme o art. 4º. O registro
proposto no art.  6º e a forma de emissão de notas fiscais definida no art.  7º  são
instrumentos  objetivos  que  permitirão  ao  poder  público  fiscalizar  de  perto  as
atividades em questão.

Sobre esse ponto, aliás, é importante recordar a previsão feita pela proposta, em
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disposição  transitória,  acerca  do  dever  imposto  a  todos  os  ferros-velhos  de
apresentar ao Detran, em até 60 dias, os livros que desde 1995, por força da Lei nº
11.817, já eram de confecção e manutenção obrigatórias.

Observe-se  que  a  junção  do  disposto  nos  dispositivos  citados  com  a  previsão
contida no art. 8º, referente à obrigatoriedade do envio, pelo fornecedor, de relatório
mensal contendo a essencialidade dos dados registrados, é componente que, por si
só, permite à polícia um acompanhamento mais próximo do problema.

Ademais, tem-se que o governador do Estado sancionou, com veto parcial, a Lei nº
21.138,  de  2014,  que  torna  obrigatória  a  emissão  de  nota  fiscal  de  entrada  de
mercadoria  nas  operações  de  compra  efetivadas  por  desmontes  (ferros-velhos  e
sucatas).

O texto altera a Lei nº 11.817, de 1995, e prevê que os desmontes que explorem a
atividade  econômica  de  ferros-velhos,  sucatas,  reciclagem  e  recuperação  de
materiais metálicos ficarão obrigados a emitir nota fiscal de entrada de mercadoria a
cada operação de compra. Além disso, amplia o rol de produtos comercializados que
devem ser passíveis de cadastro, alcançando também aqueles adquiridos mediante
permuta.

Ainda,  o  art.  12  da  proposição  arrola  dez  hipóteses  de  infração  administrativa,
passíveis  de  punições  que  vão,  dependendo  do  caso,  da  multa  à  perda  do
credenciamento  e  interdição  do  estabelecimento.  No  art.  13,  confere-se  à  polícia
autorização geral para atuar em qualquer dos casos estabelecidos na proposta, até
mesmo  para  verificar  se,  consoante  o  art.  11,  a  empresa  obedece  à  legislação
urbanística e sanitária, por exemplo. Há também a indispensável instrumentalização
do agente público para levar a efeito ações de segurança pública aptas a coibir as
práticas delituosas relacionadas aos desmontes de veículos.

Ressalte-se,  por  fim,  que essa matéria  não  esbarra  em competência  legislativa
atribuída à União Federal, uma vez que não se refere a trânsito e sim a gestão de
bens,  disciplina  meramente  administrativa,  de  competência  do  estado  membro,
segundo,  inclusive,  posicionamento  do  Supremo  Tribunal  Federal  adotado  no
julgamento da ADI 3327.

De igual modo, não se trata de matéria já apreciada por esta Casa Legislativa, uma
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vez que a Lei nº 17.866, de 18/11/2008, que dispunha sobre o controle do desmonte
de  veículos  no  Estado  de  Minas  Gerais  fora  objeto  de  decisão  de  controle  de
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse  modo,  visando  ao  aperfeiçoando  do  ordenamento  jurídico  estadual  e
fomentando uma política de segurança pública mais eficaz, é que contamos com o
apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

-  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 4.864/2014
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  equipamentos  sonoros  e

luminosos nos caminhões-caçambas que transitam por vias públicas do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º -Torna-se obrigatória a instalação de equipamentos sonoros e luminosos nos

caminhões-caçambas que transitam nas vias públicas do Estado.
Art. 2º - O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-

MG -, ficará responsável pela fiscalização e pela punição administrativa.
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 Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Ana Maria Resende
Justificação: O presente projeto é de suma importância, pois visa evitar acidentes

graves, como o ocorrido no Rio de Janeiro.
Acidentes como o do Rio são mais frequentes do que se imagina. Fato semelhante

ocorreu na Região Metropolitana de Porto Alegre, em dezembro de 2013. Não houve
feridos,  na  ocasião.  Mas  em Sorocaba,  interior  de  São Paulo,  dois  morreram.  O
acidente aconteceu em novembro de 2010.

Em  Uberlândia,  a  maior  cidade  do  Triângulo  Mineiro,  houve,  em  maio  do  ano
passado,  acidente  semelhante  na  BR-050,  uma  rodovia  importante  do  país.  O
caminhão, que também estava com a caçamba levantada, bateu em uma passarela
de pedestre.
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Desde  2012,  a  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  recomenda  que  os
caminhões  saiam  de  fábrica  com  um  dispositivo  de  segurança,  que  evita  que  a
caçamba levante com o veículo em movimento

Diante  do  exposto,  faz-se  necessária  a  instalação  de  equipamentos  sonoros  e
luminosos nos caminhões-caçambas que transitem nas vias públicas do Estado.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.
- 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 4.865/2014

Dá a denominação de Roosevelt Monteiro Porto ao trecho das Rodovias LMG-680 e
LMG-690 que liga os Municípios de Brasilândia, Ribeiros e Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Roosevelt Monteiro Porto o trecho das Rodovias LMG-

680 e LMG-690 que liga os Municípios de Brasilândia, Ribeiros e Paracatu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2014.
Duilio de Castro
Justificação: Este projeto de lei  pretende homenagear Roosevelt  Monteiro Porto,

que foi prefeito do Município de João Pinheiro no período de 1997 a 2000. Filho de
Geraldo Porto, era formado em engenharia civil e foi presidente do Sindicato Rural de
João Pinheiro.

Entre as importantes obras realizadas em sua gestão, o político proporcionou aos
moradores de  João Pinheiro e  região  a  expansão  do ensino  universitário,  com a
instalação da Faculdade Cidade de João Pinheiro, e inaugurou o Aeroporto Municipal
de  João  Pinheiro,  tendo  como  grande  incentivo  para  isso  a  sua  admiração  por
aeronaves.

A lembrança dos que o conheceram é a de que a realização de seus propósitos
sempre se deu em prol de um futuro melhor para todos que o cercavam.

Faleceu em um trágico acidente de carro em 14 de maio de 2013.
- 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 4.866/2014
Dá denominação ao trecho da  Rodovia  BR-491  situado entre  os  Municípios  de

Alfenas e Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Rodovia Agnaldo Salles o trecho da Rodovia BR-491

situado entre os Municípios de Alfenas e Varginha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Rodovia BR-491 é a principal ligação entre Alfenas e Varginha, que

se localizam bem ao Sul do Estado de Minas Gerais e muito próximas aos Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro.

Em 1940, as rodovias brasileiras eram incipientes e, com as estradas de terra, os
transportes  de  cargas  e  passageiros  tinham  enormes  problemas,  principalmente
durante o período de chuvas Apesar disso, o Sr. Agnaldo Salles, com sua visão de
empreendedor, tornou-se pioneiro em transportes coletivos, implantando a primeira
linha  de  ônibus  destinada  às  cidades  mineiras  de  Paraguaçu,  Fama,  Alfenas  e,
posteriormente, Varginha e Três Corações.

Esse empresário nasceu na cidade de Paraguaçu, em 18 de setembro de 1906.
Viveu sua juventude trabalhando árdua e incessantemente em várias profissões. Aos
27 anos de idade, conseguiu comprar seu primeiro veículo, um carro de praça. Em
1932,  casou-se  com  a  Sra.  Íris  Gonçalves.  No  âmbito  profissional,  continuou  a
perseguir o seu grande objetivo, que era o de criar e depois ampliar uma linha de
transporte  coletivo  de  passageiros  que servisse  as  cidades  mais  necessitadas da
região  Sul  de  Minas.  Mesmo com  as  condições  precárias  das  estradas  mineiras
daquela época, em 1940, implantou a primeira linha de ônibus interligando as cidades
vizinhas.

O Sr.  Agnaldo  Salles  sempre buscou contribuir  para  o  desenvolvimento  de  sua
comunidade.  Foi  vereador  por  22  anos e prefeito  de  Paraguaçu,  período em que
conseguiu a realização de várias obras de terraplanagem rodoviária e pavimentação,
entre  as  quais  a  pavimentação  asfáltica  entre  as  cidade  mais  próximas,
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proporcionando melhorias para diversos setores da sociedade.
Em reconhecimento à importância das ações públicas do Sr. Agnaldo Salles e com

o  objetivo  de  homenageá-lo  como  cidadão  empreendedor  que  se  dedicou  ao
desenvolvimento do transporte rodoviário na região Sul do Estado de Minas Gerais,
propomos,  por  meio desta  proposição,  a atribuição do nome de Rodovia  Agnaldo
Salles ao trecho da BR-491 entra as cidades de Alfenas e Varginha.

- 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 4.867/2014
Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 17.134, de 13 de novembro de 2007, que dá

denominação ao trecho da Rodovia MG-891 situado entre o Município de Tapiraí e a
BR-354.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 17.134, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  1°  - Fica denominada Rodovia Sebastião Vicente de Paula a Rodovia 900-

AMG-2010, que liga o Município de Tapiraí ao entroncamento com a BR-354.”.
Art.  2° - A ementa da Lei n° 17.134, de 2007, passa a ser: “Dá denominação à

Rodovia 900-AMG-2010, que liga o Município de Tapiraí ao entroncamento da BR-354
.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Zé Maia
Justificação: A Lei nº 17.134, de 13 de novembro de 2007, dá a denominação de

Rodovia Sebastião Vicente de Paula ao trecho da rodovia MG-891 situado entre o
Município de Tapiraí e a BR-354. Entretanto, houve pequena confusão, pois o trecho
que se pretendia denominar não é uma extensão da Rodovia LMG-891, que liga o
entroncamento  com  a  BR-262  ao  entroncamento  com  a  BR-354,  passando  pelo
Município de Córrego Danta. Trata-se de rodovia independente, codificada no Boletim
Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
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DER-MG - como 900-AMG-2010.
Assim, esta proposição visa a corrigir o erro. Para tanto, contamos com o apoio dos

deputados à aprovação deste projeto de lei.
- 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 4.868/2014
Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a a Lei nº 19.451, de 11 de

janeiro de  2011,  que autoriza  o Instituto  Estadual  de Florestas  -  IEF -  a doar  ao
Município de Pará de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 11

de janeiro de 2011, o prazo de dez anos contados da data de publicação desta lei
para  a  execução  das  obras  destinadas  a  criação  e  implantação  de  unidade  de
conservação integrante do grupo de proteção integral, conforme previsto no art. 8º da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 2º - O imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 2011, reverterá ao patrimônio do
IEF se, findo o prazo previsto no art. 1º, não lhe tiver sido dada a destinação prevista
nesse artigo.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 19.451, de 2011.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Inácio Franco
Justificação: Este projeto de lei altera o art. 2º da Lei nº 19.451, de 11 de janeiro de

2011, alterando para sete anos o prazo de destinação do imóvel; o projeto original
estabelecia apenas 2 anos.

A doação do imóvel destina-se a criação e implantação de unidade de conservação
do grupo integral, conforme previsto no art. 8º da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho
de 2000.

Conforme  previsto  na  própria  lei,  a  criação  da  unidade  de  conservação  será
precedida de estudos técnicos e de consulta pública que justifiquem a escolha da
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categoria mais adequada, conforme determina o art. 22 da lei federal supracitada.
Para que o processo de criação e implantação da unidade de conservação seja

concluído, se faz necessária a prorrogação do prazo de dois anos concedido na lei
original,  sendo  praticamente  impossível  que  esse  complexo  procedimento  seja
finalizado nesse exíguo lapso temporal.

Cumpre salientar que o levantamento de dados pela equipe técnica da Secretaria
de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Pará de Minas, para a
elaboração do plano de manejo, já foram iniciados, assim como se encontram em
andamento os trâmites para consecução dos recursos necessários à sua finalização.

Por essas razões apresentamos este projeto e contamos com o apoio dos nobres
pares desta Casa para a 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.

PROJETO DE LEI Nº 4.869/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Saltador -

AAFS -, com sede no Município de Lagamar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de Saltador - AAFS -, com sede no Município de Lagamar.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Tony Carlos
Justificação:  A principal  finalidade da Associação dos Agricultores  Familiares  de

Saltador  é  promover  programas  visando  ao  desenvolvimento  agropecuário  com
atividades técnicas e sociais.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar  à  instituição  um  fortalecimento  dos
trabalhos que vem realizando.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.870/2014
Declara de utilidade pública a Ação Social Centro de Reintegração a Sociedade

mais que Vencedores - Cerdad -, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Centro de Reintegração a

Sociedade mais que Vencedores - Cerdad -, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Luzia Ferreira
Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo declarar  de utilidade

pública a Ação Social Centro de Reintegração a Sociedade mais que Vencedores -
Cerdad -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Ação Social Centro de Reintegração a Sociedade mais que Vencedores - Cerdad
- é uma entidade social sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

A referida entidade tem por finalidade atender indivíduos viciados em substâncias
psicoativas, com idade entre 18 a 60 anos, para regime de internação, e crianças,
adolescentes  e  idosos,  em  processo  de  atendimento  ambulatorial,  prevenção,
internação  e  encaminhamento.  Presta  também  serviços  junto  à  comunidade  em
parceria com escolas, asilos, empresas, órgãos públicos.

O Cerdad não faz discriminação de cor,  raça,  sexo,  nacionalidade,  estado civil,
profissão nem credo religioso ou político.

Considerando a missão e os objetivos da Ação Social Centro de Reintegração a
Sociedade mais que Vencedores - Cerdad -, solicito o apoio dos meus nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.871/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  para  o  Desenvolvimento

Educacional,  Qualificação,  Reintegração  Social  e  Cultural  Semear  de  Betim,  com
sede no Município de Betim.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  para  o

Desenvolvimento Educacional, Qualificação, Reintegração Social e Cultural Semear
de Betim, com sede no Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação:  A  Associação  Beneficente  para  o  Desenvolvimento  Educacional,

Qualificação,  Reintegração  Social  e  Cultural  Semear  de  Betim,  com  sede  no
Município de Betim, está constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

A associação  tem  por  finalidade  acolher  usuários  de  drogas  e  álcool  do  sexo
masculino, disponibilizando tratamento gratuito aos dependentes sob sua tutela.

Além disso, se propõe a desenvolver projetos e executar ações de prevenção ao
uso de drogas e reinserção social e laborativa.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
entidade não faz qualquer tipo de discriminação, destinando a totalidade de sua renda
aos fins estatutários.

Em regular funcionamento há mais de um ano, atende a todos os requisitos legais
para outorga do título declaratório,  razão pela  qual  contamos com a anuência de
todos os pares a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.872/2014
Dispõe sobre a implantação do Selo Entidade Especial, a ser conferido a entidades

de atendimento a pessoas com deficiência no Estado, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Selo Entidade Especial, a ser conferido pelo governo do

Estado a entidades de atendimento a pessoas com deficiência.
Art. 2º - O Selo Entidade Especial destina-se a avalizar a qualidade dos serviços
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prestados por entidades de atendimento a pessoas com deficiência nas modalidades
de educação, profissionalização, cento de convivência, casa lar e oficina abrigada,
entre outras determinadas em regulamento.

Art.  3º  -  Farão  jus  ao  Selo  Entidade  Especial  as  entidades  que  primem  pelo
atendimento a pessoas com deficiência, garantindo-lhes condições de aprendizado,
segurança, higiene e saúde, além de desenvolverem atividades físicas, recreativas,
culturais e associativas e prestarem assistência aos pais ou responsáveis por essas
pessoas.

Art.  4º  -  O Selo Entidade Especial  será concedido,  anualmente, de acordo com
critérios a serem regulamentados pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência -  Conped -,  que deverá manter  equipes permanentes de
avaliação das entidades de que trata esta lei.

Art. 5º - As entidades contempladas com o selo de que trata o art. 1º desta lei terão
prioridade na obtenção de recursos financeiros do Estado destinados a programas
especiais de atenção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei visa implantar o Selo Entidade Especial, destinado

às entidades de atendimento a pessoas com deficiência localizadas no Estado.
Destaque-se que uma das políticas do governo federal, atualmente, é a promoção

dos direitos da pessoa com deficiência, sobretudo o de atendimento adequado em
instituições  socioeducativas  e  programas  de  inserção  social,  bem  como  o  de
prestação de apoio e instrução àqueles que por ela são responsáveis.

Destarte, necessária se faz a apuração da qualificação das instituições por meio de
fiscalização e certificação de que prestam atendimento adequado às pessoas com
deficiência,  possuem  profissionais  habilitados  para  isso  e  oferecem  tratamento
humano, respeitoso e condizente com as limitações das pessoas que as frequentam.

Pelas razões aqui expostas, solicito aos nobres colegas parlamentares a aprovação
deste projeto de lei.



241
____________________________________________________________________________

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 6.956/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão de
Polícia Militar, pela apreensão, em 19 de dezembro, na operação Divisa Segura, na
BR-459, no Município de Monte Sião, de armas e munição; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providência  para  que  lhes  seja  concedida
recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.957/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão de
Polícia  Militar  e  na  11ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela
apreensão,  em  19 de  dezembro,  no  Bairro  Monte  Alegre,  em Montes  Claros,  de
armas de fogo, munição e aparelhos eletrônicos e pela prisão de cinco pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que lhes
seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.958/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 21ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na operação Natal Seguro, em 19 e 20
de dezembro, no Município de Rio Casca, na qual cumpriram 22 mandados de busca
e  apreensão,  5  mandados  de  prisão,  apreenderam  armas  de  fogo  e  drogas  e
prenderam 17 pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providência  para  que  lhes  seja  concedida  recompensa  pelo  relevante  serviço
prestado à sociedade.

Nº 6.959/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação em ocorrência,  em Dores  do  Indaiá,  que resultou  na
prisão de cinco homens que assaltaram agência dos Correios e na apreensão de
armas, relógio e celular roubado; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 6.960/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 9º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em ocorrência,  em Santos  Dumont,  que resultou  em
apreensão de pássaros da fauna silvestre; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.961/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 9º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em ocorrência,  em Santos  Dumont,  que resultou  em
apreensão de drogas, balança de precisão, dinheiro, pássaro da fauna silvestre e
materiais  diversos;  e  seja  encaminhado ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 6.962/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, na BR-452, em Araxá, que resultou em
apreensão de droga; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 6.963/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, na Rodovia MG-050, próximo a Piumhi,
que  resultou  em  apreensão  de  droga,  arma  e  munição;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.964/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  20ª  Cia.
Independente  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  Arceburgo,  em  que
impediram assalto a agência bancária; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 6.965/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  16ª  Cia.
Independente da PMMG, pela atuação em ocorrência em Três Corações que resultou
em apreensão de droga; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 6.966/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência  em  Sete  Lagoas  que  resultou  na
apreensão de drogas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 6.967/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência em Betim que resultou na libertação de
três reféns e na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.968/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  da  Deoesp  que  menciona  pela  atuação  na
operação, no Município de Betim, que culminou na prisão de um homem considerado
o líder de uma quadrilha especializada em sequestro de gerentes de banco; e seja
encaminhado  à  chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja
concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.969/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 28 de dezembro,  no Município  de
Itabirito, que resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de armas de fogo; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à
sociedade.



244
____________________________________________________________________________

Nº 6.970/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 28 de dezembro,  no Município  de
Almenara, que resultou na apreensão de drogas e armas de fogo e na prisão de duas
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à
sociedade.

Nº 6.971/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28 de dezembro,
no Município de Uberlândia, que resultou na apreensão de drogas e armas de fogo e
na prisão de quatro  pessoas;  e  seja encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.972/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  1ª  Delegacia  de
Polícia  Civil,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29  de  dezembro,  na  BR-365,  no
Município  de  Patos  de  Minas,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas;  e  seja
encaminhado  ao  chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja
concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.973/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30 de dezembro, no Bairro Barro Preto,
em  Belo  Horizonte,  em  que  foram apreendidos  armas,  munição,  coldres,  drogas,
objetos eletrônicos e quantia em dinheiro e presas três pessoas; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.974/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Cb. PM Reinaldo Simplicio Pinto, do 21º Batalhão de Polícia
Militar,  pela  conquista  do  3º  lugar  em  uma  corrida  de  217km  pela  Serra  da
Mantiqueira;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
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providências para que seja concedida recompensa ao militar.
Nº 6.975/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados na 2ª  Cia.
Independente  de  Polícia  Militar,  da  11ª  RPM,  pelo  resgate,  em 27 de janeiro,  na
comunidade de Lagoa Grande, na zona rural  do Município de Taiobeiras,  de uma
criança de 7 anos e de dois homens que haviam caído num poço com profundidade
de 30m. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.976/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia
Independente de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 27 de janeiro,  na
zona rural  do  Município  de  Taiobeiras,  em que resgataram de  uma cisterna  uma
menina de 7 anos e dois homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelo deputado Sargento Rodrigues. Anexe-se ao Requerimento nº 6.975/2014, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 6.977/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados na 1ª  Cia.
Rotam do BPL Rotam, pela prisão de quatro pessoas em operação de combate ao
tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, em 3/2/2014, em Belo Horizonte.

Nº 6.978/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. de
Missões Especiais da 2ª RPM, pela apreensão de 11 pés de maconha, no Município
de Contagem, em 3/2/2014. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

- É também encaminhado à presidência requerimento da CPI da Telefonia.
Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de
Transporte, de Assuntos Municipais, de Esporte e de Saúde.

Questão de Ordem
O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, gostaria de lamentar um fato

que, a meu ver, é uma grande distorção. Como médico mastologista e oncologista,
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lamentei ver uma portaria do Ministério da Saúde, de dezembro de 2013, impedindo
as mulheres entre 40 e 50 anos de ter acesso ao principal aliado do diagnóstico do
câncer de mama, que é a mamografia. A partir de dezembro de 2013, ficou proibido
pelo Ministério da Saúde o acesso das mulheres entre 40 e 50 anos à mamografia.
Ora,  todos  sabemos  que  esse  exame  é  de  extrema  importância  para  fazer  o
diagnóstico do câncer de mama, que é mais agressivo em mulheres nessa faixa de
idade. Elas estão impedidas de fazer o exame de mamografia para ter um diagnóstico
em fase inicial da doença, para que possam ser tratadas adequadamente e alcançar
sua cura com menores sequelas. Isso, para mim, foi um absurdo. Não sei de onde o
Ministério da Saúde teve a orientação de proibir o acesso a esse exame diagnóstico.
E na Constituição, ao falar do SUS, ficou claro que é um direito de toda a população
ter acesso a exames. E agora vem uma medida proibindo as pessoas de ter acesso a
diagnóstico de uma doença tão temível, que é o câncer de mama. É lamentável que
hoje o Estado de Minas Gerais tenha de retirar do seu recurso cerca de 12 milhões
por ano para fazer os exames de cerca de 150 mil mulheres que estarão impedidas
de fazê-los pelo SUS. Um exame tão importante como a mamografia. É lamentável.
Essa notícia me deu vontade de chorar.  Mas o Ministério  da Saúde e o governo
federal  têm  tomado  medidas  absurdas,  de  quem  não  luta  pela  vida  nem  pela
qualidade de vida das pessoas, não dando liberdade e igualdade a todos. Obrigado.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, deputados e

deputadas. Solicitei  falar da tribuna hoje, no início do último ano desta legislatura,
para  comemorar  a  sanção  da  Lei  nº  21.156  pelo  governador  Anastasia.  Eu  o
parabenizo e agradeço-lhe a sanção dessa lei e a compreensão da sua importância.
Essa lei regulamenta a agricultura familiar em Minas Gerais. É uma espécie de lei
orgânica da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Ela teve, em seu início, a
autoria deste deputado. Na verdade, trata-se de um compromisso que fiz durante a
campanha,  de  que  tentaria,  junto  aos  nossos  pares  na  Assembleia  Legislativa,
aprovar  uma  lei  que  regulamentasse  o  funcionamento  da  agricultura  familiar  no
Estado de Minas Gerais. Portanto, é com muita honra e com o sentimento de dever
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cumprido que comemoro a sanção dessa lei por parte do governador. Ela acabou,
evidentemente, não sendo uma lei apenas deste deputado, seu autor. Buscamos, em
todo período em que ela tramitou, opiniões dos deputados e deputadas desta Casa.
Eu lhes agradeço a aprovação unânime dessa lei e a colaboração em sua feitura. Da
mesma forma, agradeço aos sindicatos dos trabalhadores rurais, à Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, à Federação
dos  Trabalhadores  da  Agricultura  Familiar  em  Minas  Gerais  -  Fetraf  -  e  ao
subsecretário  da  Agricultura,  Edmar  Gadelha,  que nos  ajudou  muito  por  meio  da
Subsecretaria de Agricultura Familiar.  Agradeço ainda às associações e entidades,
aos movimentos de trabalhadores rurais sem terra, ao Movimento dos Atingidos por
Barragens, às entidades ligadas aos quilombolas, aos geraizeiros e às comunidades
tradicionais indígenas.  Em especial,  agradeço aos agricultores familiares,  que nos
ajudaram a elaborar essa lei e dar termo final a ela.

Para  que  essa  lei  fosse  aprovada,  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  ela  ainda
passou por uma análise da Conferência Estadual  da Agricultura Familiar.  Essa lei
passou por diversas mãos até ser formulada e aprovada pelo Plenário desta Casa,
repito,  por unanimidade. Além de passar pela Conferência Estadual da Agricultura
Familiar,  ela  tomou  forma  final  no  Conselho  Estadual  do  Desenvolvimento  Rural
Sustentável, na Sedraf, aqui de Minas Gerais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, essa lei orgânica da agricultura familiar tem alguns
princípios e um sentido final. Ela norteará a elaboração e a implementação do plano
estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar. Assim como o
governo federal todo ano anuncia o Plano Safra da Agricultura Familiar e estabelece o
valor de recursos, as principalidades que serão colocadas à disposição da agricultura
familiar  nos diversos programas federais, o Estado de Minas Gerais passará a ter
também  um  plano  estadual  de  agricultura  familiar,  com valor  de  recursos  e  com
prioridades a serem estabelecidas na agricultura familiar em Minas Gerais.

Esse é, sem sombra de dúvida, um ganho muito grande para a agricultura familiar,
pois todo ano, escutando sindicatos, entidades, o conselho de agricultura familiar no
Estado e a Sedraf, o governo anunciará para a sociedade civil e especialmente para
os agricultores familiares o planejamento daquele ano. Passaremos a ter no Estado
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de  Minas  Gerais,  anualmente,  um  plano  estabelecido  em  comum  acordo  com  a
sociedade civil, com valor de recursos e com prioridades para a agricultura familiar.

Só  isso,  por  si,  já  seria  um  ganho,  mas,  deputados  e  deputadas,  também
propusemos  que  o  mesmo aconteça  em  cada  município.  Essa  é  uma inovação,
deputado Doutor Wilson, de nossa lei. Assim como temos o Sistema Único de Saúde,
passaremos a ter também um sistema de agricultura familiar. Já temos a lei federal da
agricultura  familiar,  assim  como  a  lei  estadual,  e  estamos  solicitando  uma  lei
municipal.  Pediria  a  atenção  dos  prefeitos,  dos  vereadores  e  dos  sindicatos  dos
trabalhadores  rurais  para  que  estudem  a  lei,  proponham  e  aprovem  a  lei  da
agricultura familiar em cada município. O prefeito anunciaria, a cada ano, o montante
de recursos e as prioridades do município. Ele diria se a prioridade, para aquele ano,
seriam as estradas, as sementes a serem doadas para plantio, a assistência técnica,
etc. Cada município teria o seu plano municipal de agricultura familiar. Então, ao fazer
a celebração da lei no Plenário, chamo a atenção de todos os deputados estaduais,
cada um com a sua base no interior do Estado, para que incentivem os vereadores e
prefeitos a encaminhar a sua lei de agricultura familiar. Imaginem daqui a dois, três ou
quatro anos o que teremos de ganho e de formulação de políticas públicas comuns
após estabelecidos os planos da agricultura familiar. É isso o que dispõe essa lei,
grosso modo.

Daqui a 1 minuto concederei aparte ao nobre deputado Mosconi.
Em breve, teremos uma série de políticas federais também estabelecidas no âmbito

municipal  e  estadual,  com  as  devidas  responsabilidades.  O  crédito  fundiário,  por
exemplo, não será uma preocupação. Teremos as funções de cada organismo de
maneira mais delimitada por lei. Cada ente da Federação dirá qual será a política do
crédito  fundiário  para  ajudar  na  reforma  agrária:  a  política  de  crédito  através  do
Pronaf, com o seu significado para os Estados e municípios; a política de assistência
técnica; a política de comercialização, seja do programa de aquisição de alimentos,
Pnae, seja do selo da agricultura familiar e de produtos orgânicos, estabelecido no
Estado e nos municípios. Na infraestrutura, há pendências nos programas Luz para
Todos e Água para Todos, além do processo de educação rural, o Pronatec, com a
formação dos jovens agricultores familiares. Enfim, organizaremos de forma legal, por
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meio de uma cadeia de leis, os planos nacional, estadual e municipal da agricultura
familiar ano a ano.

Agradeço aos deputados a votação unânime, ao governador a sanção na íntegra e
especialmente  às  entidades  da  agricultura  familiar,  que  souberam  construir  essa
vitória que hoje eu comemoro com todos.

O deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, cumprimento
V. Exa. pelo pronunciamento e principalmente pela aprovação da lei feita há pouco
tempo e aprovada por unanimidade. O projeto de lei, que era muito interessante e de
grande alcance, teve a compreensão unânime da Casa. Cumprimento o governador
Anastasia pela sanção integral do projeto e também por sua disposição. Que esse
projeto alcance também os municípios. Já tínhamos a lei nacional, temos agora a lei
estadual e possivelmente teremos a lei municipal, que será muito benéfica.

Deputado Rogério Correia, o Brasil tem de valorizar muito a agricultura de maneira
geral. A agricultura familiar, sob o ponto de vista da União, dos estados e municípios,
poderá,  sem dúvida  alguma, trazer  inúmeros benefícios.  Essa área é vital  para  o
País. Vemos que o PIB brasileiro tem crescido pouco, mas esse pouco crescimento
se deve muito à população da área rural, que é extremamente competente, laboriosa
e trabalha de acordo com as necessidades do nosso povo e do nosso país. Apenas
para dar  exemplo da  importância da agricultura,  deputado Rogério  Correia,  cito  a
questão  do  café.  O  Estado  e  muito  menos  os  municípios  não  têm  condições
operacionais  para  interferir  nos  benefícios  para  o  setor  e  obter  posições  mais
adequadas aos produtores.

Hoje tivemos um aumento considerável no preço da saca em função da seca, e não
da ação própria do governo. Vejo que o governo do Estado gostaria muito de interferir
nessa área, mas, infelizmente, não tem condições para isso. Creio que o seu projeto
possa clarear essas questão e beneficiar os produtores agrícolas do nosso estado
como um todo. Parabéns, deputado!

O deputado Romel Anízio (em aparte)* - Meu caro deputado Rogério Correia, fico
muito feliz de ver seu projeto sancionado pelo governador, que demonstrou espírito
republicano ao sancionar um projeto de tal relevância. Mais feliz ainda estou porque,
ao lado do deputado Antônio  Carlos  Arantes,  presidente  da Comissão de Política



250
____________________________________________________________________________

Agropecuária e Agroindustrial, tive o prazer - eu de relatar, e ele de dar celeridade -
de ver a aprovação desse projeto na comissão.

Portanto, quero cumprimentá-lo, meu caro Rogério Correia. Posso dizer, sem medo
de errar, que foi um dos projetos mais importantes que eu tive a oportunidade de
relatar nesta Casa durante os últimos três anos. Muito obrigado.

O deputado Rogério  Correia*  -  Obrigado,  deputado Romel  Anízio.  Também não
poderia  deixar  de  agradecer  a  V.  Exa.,  que,  aliás,  nos  ajudou  também  com
contribuições  importantes  no  projeto.  V.  Exa.  não  apenas  fez  o  relatório,  como
também, junto com o deputado Antônio Carlos Arantes, presidiu a comissão. A própria
comissão enriqueceu muito o projeto apresentado inicialmente, como eu disse, por
este deputado. Portanto, trata-se de um projeto feito a várias mãos. Acho que daí o
sucesso de hoje ele ter sido transformado em lei.

Espero um sucesso maior ainda posteriormente, porque não basta apenas a lei.
Agora teremos de colocar o projeto em execução por meio da regulamentação e,
depois, a lei terá de ser executada pelos órgãos responsáveis do governo do Estado.
Mas  tenho  certeza  de  que  isso  será  também  um  passo  que  cobraremos  por
intermédio da Assembleia Legislativa, dia a dia, para que a implementação possa
ajudar o agricultor familiar, que é o destinatário do projeto.

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Meu  caro  colega  deputado
Rogério  Correia,  gostaria  de  parabenizá-lo  pela  aprovação do  seu projeto  e  pela
sanção do governo do Estado de um projeto de extrema relevância como esse seu.
Aproveito a oportunidade para agradecer ao governo do Estado, porque ele também
aprovou, sancionou um projeto de nossa autoria, que é o Projeto de Lei nº 21.134,
que trata do protocolo de segurança nos hospitais públicos e privados.

É de conhecimento de todos hoje a superlotação dos hospitais, o baixo número de
pessoas treinadas e o número reduzidos de médicos, que encontram enormes filas
de pacientes para ser atendidos. E, não raras vezes, encontramos pacientes que são
medicados  com doses  inadequadas,  crianças  que recebem  doses  de  adultos,  às
vezes procedimentos realizados em membros trocados. Então, muitas pessoas têm aí
a sua saúde agravada dentro de um ambiente hospitalar pela falta de segurança e
pelo número excessivo hoje de pessoas dentro de um hospital. Esse protocolo de
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segurança  visa  proteger  essas  pessoas  de  danos  gerados  nos  ambientes
hospitalares, salvando vidas e, às vezes, até mesmo livrando pessoas de sequelas
graves e irreversíveis.

Esse foi um protocolo criado aqui na Assembleia e compartilhado com todos os
deputados. Tivemos a grata satisfação de vê-lo sancionado pelo governo do Estado.
Deputado  Rogério  Correia,  parabéns  pelo  projeto  de  V.  Exa.  que  foi  também
sancionado. Obrigado.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Doutor Wilson Batista. Quero
parabenizá-lo também pela aprovação de um projeto de lei de tamanha dimensão na
área da saúde pública no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, aqui termino a minha fala, mas antes queria comunicar a V. Exa. que
não poderei permanecer o tempo inteiro no Plenário hoje, pois acompanharei uma
entrevista  solicitada  pelo  Sind-UTE sobre  o  início  do  ano  letivo.  A profa.  Beatriz
Cerqueira me solicitou. Ela dará essa entrevista, pois está preocupada com o início
do ano letivo muito conturbado, com muita ausência de professores - ontem li uma
carta dos diretores de escola reclamando. Temos muitos problemas, e o ano nem
começou na área de educação.  Vou acompanhar  até  para  que depois  possamos
repassar aos deputados os problemas que temos na área de educação já neste início
de ano.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. pelo tempo e pela oportunidade. Também quero
agradecer aos deputados e mais uma vez ao governador do Estado pela sanção do
projeto, além de parabenizar os agricultores familiares pela vitória e por este novo
instrumento  que  temos  agora:  uma lei  orgânica  da  agricultura  familiar  em  Minas
Gerais.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite -  Sr.  Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia,  nossos  amigos  que  acompanham  esta  reunião  no  Plenário  da
Assembleia  Legislativa,  boa tarde.  Aproveito  para  saudar  o  deputado Luiz  Carlos
Miranda, líder sindical que se encontra na entrada deste Plenário, nosso companheiro
na Assembleia Legislativa e grande lutador pelas causas dos trabalhadores. Ele está
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acompanhado  do  deputado  Duarte  Bechir,  nosso  líder,  e  pelo  deputado  Glaycon
Franco.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fico às vezes procurando a melhor palavra, mas
não tenho dúvidas de que o País está perplexo. Além de tantas coisas que estão
acontecendo em nosso país, o deputado Doutor Wilson Batista, líder, disse agora que
está  acontecendo  um  verdadeiro  escândalo  contra  a  mulher  brasileira.  O  Brasil
acordou hoje pela manhã com uma médica cubana pedindo asilo político no País. Ela
está se sentindo enganada pelos governos cubano e brasileiro, porque ficou acertado
de receber determinada quantia, mas a maior parte do dinheiro fica com o regime
comunista de Cuba. A maior parte do dinheiro dos médicos que para aqui vieram e
que vão trabalhar no interior  do Brasil  é  para Cuba.  A União Soviética financiava
Cuba.  Agora  quem  está  financiando  aquele  país,  quem  financia  aquela  ditadura,
quem  financia  a  ditadura  boliviana,  “cocaleira”,  e  quem  financia  a  ditadura
venezuelana é o Brasil.

Tenho  aqui,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  a  arrecadação  federal  em  Minas
Gerais, que subiu, no último ano, 79,1%. Foram arrecadados no ano passado, em
nosso  estado,  recursos  que  foram  para  o  governo  federal,  no  valor  de
R$68.000.000.000,00. São impostos do povo mineiro. Quanto volta, deputado Carlos
Mosconi? Quanto dos R$68.000.000.000,00 voltarão para Minas Gerais? A presidente
Dilma faz um verdadeiro road show. Já está em campanha. Ela se perde um pouco:
pede voto em Zurique, em Davos, em Lisboa e vem a Belo Horizonte também. Depois
de ter arrecadado, em 2013, R$68.000.000.000,00 em Minas Gerais, volta ao nosso
estado e promete novamente o metrô de  Belo Horizonte.  As últimas estações do
metrô  foram  inauguradas  no  governo  Fernando  Henrique  Cardoso.  Vieram  os
governos Lula e Dilma, e não temos 1m de metrô em Belo Horizonte. E a BR-381, em
homenagem ao líder deputado Wander Borges? A BR-381 terá, quando acontecer,
100km de pista duplicada. Está fora Governador Valadares, do deputado Bonifácio
Mourão, líder. Está fora, esquecida, abandonada pela presidente Dilma. Arrecadaram
R$68.000.000.000,00 em Minas Gerais, e não volta um centavo para nosso estado. É
um escândalo o que esse governo está fazendo no Brasil, contra nosso país e contra
Minas Gerais.
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Com muito prazer, concedo aparte ao deputado Bonifácio Mourão, meu líder, líder
de governo na Assembleia Legislativa.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputado João Leite, V. Exa., como
sempre,  muito  equilibrado,  muito  sensato  em  suas  ponderações  e  com  pleno
fundamento  no que fala.  V.  Exa.  está citando,  entre outros  descasos do governo
federal  com Minas  Gerais,  o  descaso gritante  da  BR-381,  “ligando”,  entre  aspas,
deputado João Leite, Belo Horizonte a Governador Valadares, porque na verdade não
está ligando. V. Exa. sabe que o projeto é de Belo Horizonte a Belo Oriente, até a
Cenibra. Da Cenibra de Belo Oriente a Governador Valadares são 72km, e não está
prevista a duplicação, mas apenas melhorias, apenas a pintura da estrada. Serão
quatro pistas até Belo Oriente e, de Belo Oriente até Governador Valadares, duas
pistas. No entanto, em Governador Valadares, cruzam-se três rodovias federais da
mais relevante importância: BR-381, BR-116 - a Rio-Bahia -, e a BR-259, que liga
Brasília a Vitória. Elas se cruzam dentro de Governador Valadares. Ainda assim, o
governo federal não enxergou essa situação e não vai duplicar a rodovia.

Estou falando não somente pelo fato de Governador  Valadares ser a metrópole
daquela região, mas também pelo fato de três rodovias se cruzarem nela e de todos
os outros municípios que estão além de Valadares serem prejudicados. Por causa
disso, o povo da região, agora no último domingo, fez um movimento paralisando a
Rodovia BR-381 por mais de duas horas. Eles protestaram não somente pelo entrave
ao desenvolvimento econômico da região, mas sobretudo por causa das inúmeras
perdas  de  vidas  na  Rodovia  BR-381.  Foram  famílias  que  perderam  seus  filhos,
irmãos, pais nessa rodovia. Os manifestantes se postaram ali,  no último domingo,
num protesto contra o descaso do governo federal com Minas Gerais de modo geral
e, nesse caso específico, com a região de Governador Valadares e municípios ao
redor.

O deputado João Leite - Obrigado. Deputado João Vítor Xavier, vou conceder-lhe
aparte, com muito prazer.  Primeiramente, gostaria de comentar a manifestação do
líder Bonifácio Mourão.

O sentimento que tenho, líder Bonifácio Mourão, é que as famílias de Minas Gerais
estão  sangrando  por  causa  da  BR-381.  Estamos  sangrando  pelo  que  está
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acontecendo  ali.  Enquanto  isso,  deputado  João  Vítor  Xavier,  o  governo  federal,
somente  em 2013,  investiu  R$2.170.000.000,00  em obras  no  exterior.  Isso  é  um
escândalo! O governo federal investiu R$2.170.000.000,00 em obras no exterior. Qual
é a grande obra do governo federal? É o Porto de Mariel, que é um espetáculo. É um
porto maravilhoso. O ministro Fernando Pimentel pediu sigilo quanto ao gasto desse
porto. Olhem o tamanho do porto que foi feito em Cuba com dinheiro dos brasileiros,
com dinheiro arrecadado em Minas Gerais,  enquanto o povo do Bonifácio Mourão
sangra na BR-381. A BR-381 está manchada com sangue dos mineiros pelo descaso
do governo federal, pelo abandono de Minas Gerais.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Quero fazer coro com as palavras, Sr.
Presidente, dos deputados João Leite e do meu líder Bonifácio Mourão.

Também sou daqui, da região metropolitana, e a vida toda subi e desci a BR-381
para ir a minha querida Caeté, para ir a João Monlevade, para ir a Itabira, para ir a
toda essa  região,  em direção  ao Leste  mineiro.  Vejo  e  acompanho  a  história  de
amigos que todos os anos perdemos na BR-381 e sofro com isso. Não existe palavra
mais apropriada do que esta usada por V. Exa., deputado João Leite: é um escândalo
o que a presidente Dilma tem feito no Brasil! Não conheço, deputado Romel Anízio,
um pai que, vendo seu filho dormir ao relento, empreste dinheiro para reformar a casa
do vizinho. O discurso do PT, no momento, é o seguinte: “Não, isso não é doação, é
empréstimo”.  O  senhor  já  viu,  deputado  João  Leite,  um  pai  assistir  a  seu  filho
passando fome, deixá-lo morrer à míngua e sustentar a casa do vizinho? É o que o
governo do PT está fazendo no Brasil.

E digo mais: enquanto bancamos o Porto de Mariel, o Porto de Paranaguá não dá
conta  de  escoar  a  produção  do  Brasil.  Bancamos  a  estrada  na  Bolívia,  de  Evo
Morales, enquanto a BR-381 não foi duplicada. Bancamos o metrô de Caracas, na
Venezuela, enquanto o metrô de Belo Horizonte não sai da promessa, do papel e da
mentira. Bancamos o Aeroporto de Havana, enquanto o Aeroporto de Confins não
tem  esteira  para  atender  os  passageiros  que  viajam  pelo  Brasil.  O  Brasil  está
subsidiando o desenvolvimento dos partidos ideologicamente alinhados com o PT. A
minha  desconfiança  é  muito  mais  séria.  Quando  dizem  que  é  para  atender  a
empresas brasileiras, não estão preocupados com o desenvolvimento do Brasil, mas,
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sim,  com  quanto  voltará  na  campanha,  porque,  lá,  essas  empresas  não  estão
submetidas à Lei nº 8.666. É isso que está acontecendo.

Está passando da hora de o Ministério Público Federal tomar uma medida dura e
incisiva em relação a isso. O povo brasileiro, que não tem estrada, está bancando
estrada  na  Bolívia.  O  povo  brasileiro,  que  não  tem  aeroporto,  está  bancando
aeroporto  em  Cuba.  As  empresas  brasileiras,  que  não  têm  porto  para  escoar  a
produção,  bancaram  o  Porto  de  Mariel.  O  nosso  povo,  que  não  tem  metrô  e
transporte público de qualidade, está bancando o metrô de Caracas, na Venezuela.

Para encerrar, como se não bastasse tudo isso, ainda perdoamos, no ano passado,
R$2.000.000.000,00 em dívidas de ditadores africanos. Um dos ditadores, que está
no poder à custa do povo do seu país, na semana seguinte ao recebimento da anistia
do governo brasileiro, foi ao Rio de Janeiro, na Avenida Delfim Moreira, que tem o
metro  quadrado  mais  caro  do  Brasil,  e  comprou  um  apartamento  de
R$80.000.000,00.  Não  temos  qualidade  de  vida  aqui,  mas  estamos  bancando
mordomia para ditador africano. É uma vergonha o que está acontecendo, deputado
João Leite.

O  deputado  João  Leite  -  Muito  obrigado,  deputado  João  Vítor  Xavier.  V.  Exa.,
sempre com contundência, com conteúdo e com uma memória muito viva, lembra o
que o  governo  do PT está  fazendo com os  brasileiros  ou  deixando de fazer  em
relação àquilo que dele se esperava.

É um escândalo o que está acontecendo em nosso país neste momento na área da
saúde.  Aproveito a sua fala  em relação a Confins  até  para homenagear  o  nosso
deputado Agostinho Patrus Filho. Lembro-me da luta dele quando disseram que o
Aeroporto de Confins iria parar. Imaginem! Nunca vi uma falta de planejamento como
a desse governo. O secretário Patrus, como secretário de Turismo, lutou pelos voos
internacionais.  De  repente,  avisam-no  de  que  ele  poderia  se  esquecer  dos  voos
internacionais que tinha conseguido, pois aqueles aviões não poderiam descer em
Confins. Mas temos de homenagear a luta do deputado Agostinho Patrus Filho, a
quem reverenciamos com muito prazer.

Concedo aparte, com muito prazer, ao deputado Wander Borges. Ele é o titular da
luta pela  BR-381.  Agora tem uma aliado fortíssimo,  que é o deputado João Vítor
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Xavier. Ambos sofrem naquela BR: aquele indo para Sabará; este, para Caeté.
O  deputado  Wander  Borges  (em  aparte)  -  Quero,  inicialmente,  parabenizá-lo,

deputado  João  Leite,  e  retomar  aqui  aquilo  que  vimos  falando  desde  quando
chegamos a esta Casa.

Para relembrar, no ano de 2005, perdemos três secretários municipais da Prefeitura
Municipal de Sabará. Logo no ano subsequente foram os universitários de Caeté, tão
bem representada pelo nobre deputado João Vítor Xavier.

Os números são interessantes. Até o dia 16 de janeiro, a União arrecadou algo em
torno de R$80.000.000.000,00 em apenas  15 dias,  o  que demonstra  claramente,
numa projeção, que teremos algo em torno de R$1.500.000.000.000,00 de entrada de
recursos  nos  cofres  da  União,  e  a  obra  da  BR-381,  que  custa  em  torno  de
R$4.000.000.000,00,  não é realizada. Isso foi  promessa nas campanhas eleitorais
não muito recentes. Diziam que, ganhando a eleição, no ano subsequente, iniciariam
as  obras.  Concordo  plenamente,  deputado João,  que  as  mãos  do  Ministério  dos
Transportes, do Dnit, estão manchadas com o sangue dos mineiros, infelizmente. Isso
é muito maior.

Isso para não citar a questão da segurança pública. Hoje tem de haver uma atitude
brava de homens e mulheres, que têm de ir para as ruas enfrentar a criminalidade.
Precisam  enfrentar  com  o  quê?  Com  recursos.  E  os  recursos  estão  no  governo
federal. João, há outro dado - já estou terminando, deputado Ivair, só um minutinho,
por  favor  -  relacionado com a  questão  do  médico  cubano.  Ninguém,  neste  país,
duvida  de  que  precisamos  de  uma  quantidade  maior  de  médicos  nas  diversas
cidades brasileiras, nos distritos, nos rincões, nas zonas rurais. Precisamos, sim, de
uma quantidade maior, mas aí vem uma pequena reflexão que pode ser feita pelo
deputado Carlos Pimenta, que é médico, e por outros médicos aqui: Doutor Wilson,
Carlos Mosconi,  Neider Moreira. Por que, quando há vestibular,  uma universidade
oferece  60  vagas,  120  vagas  e  um  moleque  de  18,  19,  20  anos  que  vai  fazer
vestibular e fica na linha de corte, tirando 8 em 10 na média geral, não pode nem
fazer faculdade paga no Brasil? Nesse caso, vamos ter de importar não só médicos
cubanos, mas venezuelanos, de todos os lugares, porque aqui não há competência
para  aumentar  o  número  de  vagas  nos  cursos de  medicina  para  nossos  jovens.
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Temos de refletir  sobre isso. Deputado João Leite,  muito obrigado. Sr.  Presidente,
desculpe-me por ter ultrapassado o tempo.

O  deputado  João  Leite  -  Obrigado.  Sr.  Presidente,  queria  encerrar  pedindo  ao
ministro Pimentel que não faça sigilo, que fale para Minas Gerais quanto gastou em
Cuba para fazer esse porto, enquanto Minas Gerais está abandonada, as estradas
estão abandonadas, o metrô está abandonado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador
O presidente - Com a palavra, o deputado Elismar Prado.
O deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, deputadas, deputados, público que nos

acompanha em casa, quero saudar todos os deputados e as deputadas nesse retorno
à Casa. Quero prestar contas do nosso trabalho em 2013, bem como reafirmar o
nosso  compromisso  com  o  povo  de  Minas  Gerais  em  todas  as  áreas,  para  que
possamos fortalecer a nossa luta em defesa dos trabalhadores.

Presidente, antes de entrar em alguns assuntos na direção do que foi colocado aqui
anteriormente, gostaria de comemorar um notícia muito importante - que inclusive foi
fruto da luta da Comissão de Cultura, de que sou presidente - relativa ao programa
Mais  Cultura nas  Escolas.  Realizamos  várias  audiências  e  vamos continuar  esse
debate  em  todas  as  regiões  do  Estado.  Inclusive,  em  relação  ao  Vale-Cultura,
retomaremos as discussões em breve.

O Mais Cultura nas Escolas é um programa do governo federal, dos Ministérios da
Cultura  e da  Educação,  que vai  investir  mais  de  R$100.000.000,00,  beneficiando
mais de 5 mil escolas públicas em todo o Brasil. Fizemos essa discussão em Minas
Gerais  para que as escolas  pudessem participar  desse importante  programa, que
leva cultura e arte para as escolas, fortalecendo o trabalho dos grupos culturais, dos
artistas, de todo o setor cultural, além de melhorar o nosso processo de ensino e de
aprendizagem. Fizemos uma grande mobilização informando todas  as  escolas  do
Estado sobre o programa e sobre como participar dele. Inclusive, conseguimos, por
meio de toda essa discussão,  ampliar  o prazo de inscrição,  possibilitando que as
escolas  tivessem  tempo  para  se  organizar,  elaborar  seus  projetos  e  aderir  ao
programa Mais Cultura nas Escolas. E felizmente conseguimos a prorrogação desse
prazo, fruto da luta da nossa comissão, do nosso trabalho.
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Em Minas Gerais, 90 escolas vão receber os recursos do Mais Cultura nas Escolas.
Citarei alguns exemplos. Em Montes Claros, oito escolas foram selecionadas; Betim e
Uberlândia terão os projetos culturais nas Escolas Frei Rogato e Dr. Joel Cupertino
Rodrigues,  respectivamente;  em  Monte  Alegre  de  Minas,  duas  escolas  estaduais
foram selecionadas: a Prof. Alex Machado Kinippel e a Caixa Escolar Eufrasina da
Costa Araújo, entre tantas outras. Ao todo, 90 escolas de Minas Gerais vão receber
esse  recurso,  de  até  R$22.000,00,  para  patrocinar  um  projeto  cultural  dentro  da
escola por um período de seis meses. Mas, em breve - em 10 de fevereiro e em 10
de março -, serão divulgadas duas novas listas com os nomes de outras escolas que
serão  atendidas  pelo  programa  Mais  Cultura  nas  Escolas,  além  das  90  já
contempladas.

A Comissão de Cultura retoma também a discussão do Vale-Cultura. Em fevereiro,
vamos  realizar  uma  audiência  pública  em  Uberlândia,  para  a  qual  estamos
mobilizando todo o setor cultural e o setor empresarial, os empregadores, na intenção
de que adiram a esse importante programa. O programa Vale-Cultura tem potencial
para investir até R$25.000.000.000,00 na economia da cultura, pois os 42 milhões de
brasileiros  que  têm  vínculo  empregatício  formalizado  pela  carteira  de  trabalho
poderão receber o vale-cultura. Mas, para que isso ocorra, os empregadores devem
acessar o link vale-cultura, no site do Ministério da Cultura, preencher o formulário e
apresentar  a  documentação  necessária.  É  o  que  precisam  fazer  para  inserir  o
trabalhador e oferecer a ele esse importante benefício.  Então,  em parceria com o
Ministério da Cultura, a Comissão de Cultura da Assembleia de Minas contribui para
mobilizar e sensibilizar os empresários, para que milhares de trabalhadores em Minas
Gerais  sejam  contemplados  com  o  vale-cultura.  Esse  programa  vai  incentivar  o
acesso à cultura e aos serviços culturais. Por ele, o trabalhador formal, que tem sua
carteira  assinada,  vai  receber  um  cartão  magnético  com  R$50,00,  que  são
cumulativos  e  nunca  perdem  a  validade,  para  utilizar  o  recurso  em  serviços  e
produtos culturais: ir ao cinema ou ao teatro, comprar um livro ou um DVD, adquirir
um instrumento musical, matricular o seu filho ou filha em uma escola de música ou
de artes, etc. A ideia é ampliar o acesso do trabalhador brasileiro à cultura. E vamos
retomar também essa discussão.
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Mas,  presidente,  ainda quero  abordar  uma questão  muito  séria,  relativa  a  uma
denúncia  que  reapresentamos  aos  Ministérios  Públicos  Federal  e  Estadual  sobre
mais um abuso contra o consumidor: a Cemig está retomando o procedimento de
enviar cartas aos consumidores inadimplentes de energia elétrica no Estado de Minas
Gerais e colocar os nomes deles na lista do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC.
Em 2009, depois de uma grande pressão que fizemos - à época, estava nesta Casa o
deputado  Weliton  Prado,  que  também  realizou  grande  pressão  -  e  também  de
representações ao Ministério Público, conseguimos que o então governador,  Aécio
Neves,  desse  um  passo  atrás  e  conseguimos  evitar  o  procedimento.  Agora,
infelizmente, a Cemig retoma o procedimento e volta a inserir os inadimplentes na
lista do SPC. Na nossa percepção, isso é uma punição excessiva, abusiva e contrária
ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  pois  o  consumidor  já  é  punido  com  a
interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ele já é punido! Quando
deixa de pagar uma conta e fica inadimplente, a companhia de energia simplesmente
interrompe o serviço: corta o fornecimento de energia. Essa já é uma punição que
questionamos, mas, além de cortar o fornecimento de energia elétrica, ainda envia o
nome do consumidor ao SPC. Isso é um abuso que, como eu disse, contraria o CDC,
mas que também causa constrangimento, humilhação e vexame. Entendemos que é
um grande abuso e que é desumano que a pessoa, além de ter cortada a energia
elétrica, tenha o seu nome inserido no SPC, o que lhe ocasiona uma restrição ao
crédito - com o nome na lista do SPC, a pessoa não tem acesso ao crédito.

Já protocolamos, novamente,  representações aos Ministérios  Públicos Federal  e
Estadual para impedir esse abuso da Cemig. A população já é penalizada, ainda mais
a população pobre e carente,  que,  ao deixar de pagar  uma conta, além de ter  a
energia interrompida, terá o nome inscrito no SPC. E isso atinge principalmente a
população mais pobre, mais carente, que paga a conta de luz mais cara do País.
Apesar de toda a nossa luta - o deputado Weliton Prado foi membro da comissão -,
que resultou numa redução histórica por meio da MP nº 759, 18% de redução na
conta de luz, a conta de luz ainda continua muito cara em Minas Gerais, por diversos
fatores. Nós pagamos aqui a maior carga tributária do Brasil. O maior ICMS do Brasil
está na conta de luz. Fazendo o cálculo, por dentro, o ICMS chega a 42% da conta. É
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o imposto típico do Estado. Essa é uma grande punição, que penaliza e sacrifica o
povo de Minas Gerais. Então, eu quero informar a toda a população que estamos
lutando contra esse abuso e que novamente ingressamos com representação junto
aos Ministérios Públicos Estadual e Federal.

Quero  parabenizar  o  deputado  Rogério  Correia,  que  ocupou  esta  tribuna  pela
sanção do seu projeto,  que trata do fortalecimento da agricultura familiar.  Eu fico
muito honrado,  porque essa legislação fortalece outra iniciativa nossa. Quando fui
deputado  federal,  tive  a  felicidade  de  aprovar  um  projeto  de  lei  na  Câmara  dos
Deputados, em Brasília, o qual considero o mais importante da minha carreira. Trata-
se da inclusão dos alunos do ensino médio no Programa Nacional de Alimentação
Escolar.  Nós  inserimos  mais  de  9  milhões  de  alunos  no  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar. os quais antes não tinham acesso à merenda. Essa foi uma luta
nossa  desde  à  época  do  movimento  estudantil.  Essa  foi  sempre  uma  bandeira
recorrente nossa e nós tivemos a felicidade de aprovar o projeto que originou essa
nova lei da merenda escolar. Com isso, todos os alunos da rede de educação básica
do País passaram a ter  direito à merenda escolar.  Foram mais de 40 milhões de
estudantes que inserimos no programa. E é aí que entra a questão da agricultura
familiar. Há um artigo nessa lei que diz respeito à questão da agricultura familiar: é
previsto  que  30%  de  todos  os  recursos  do  Programa  Nacional  de  Alimentação
Escolar, ou seja, o programa destinado à merenda escolar no País, sejam destinados
ao programa de aquisição de alimentos, ao fortalecimento da agricultura familiar. Ou
seja, de R$3.000.000.000,00 atualmente investidos na merenda escolar no País por
esse programa, R$900.000.000,00 vão diretamente para os pequenos agricultores,
para  que eles  possam fortalecer  e fazer  sua venda  direta.  Com  isso,  garantimos
emprego, renda no campo e também uma alimentação mais saudável nas escolas,
nas creches, nas entidades que são atendidas pelo programa do MDA, o Programa
de Aquisição de Alimentos.

Antes do governo do presidente Lula, os recursos totais do Programa Nacional de
Alimentação  Escolar  não  passavam  de  R$900.000.000,00.  Com  a  entrada  do
presidente  Lula,  esse  valor  saltou  para  R$3.000.000.000,00,  dos  quais
R$900.000.000,00 são destinados para o fortalecimento da agricultura familiar  por
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meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Foi um salto muito importante para o
País  na área da segurança alimentar  incluir  todos os alunos da educação básica
nesse importante programa.

Eu  gostaria,  Sr.  Presidente,  rapidamente,  de  prestar  contas  de  algumas  ações
nossas - tanto minhas quanto do deputado Weliton Prado - relativas a 2013. Trata-se
das emendas que apresentamos tanto ao orçamento do Estado como ao da União,
que beneficiam o Estado de Minas Gerais. Mas eu gostaria também de aqui destacar
algumas ações que serão desenvolvidas no Triângulo Mineiro. O deputado Weliton
Prado foi, novamente, pela segunda vez, membro da Comissão Mista de Orçamento -
dessa vez,  foi  relator setorial  do PAC, que, aliás,  cuida do Programa Minha Casa
Minha  Vida.  Ele  não  colocou  nenhum  centavo  de  corte.  Ele  garantiu  todos  os
recursos. Foram R$12.500.000.000,00 para o Programa Minha Casa Minha Vida em
2014,  sem  nenhum  corte.  Só  para  Uberlândia,  por  exemplo,  serão
R$1.200.000.000,00  em  investimentos  nos  PACs  1  e  2;  e  R$29.000.000,00  do
orçamento  da União  serão destinados para a construção e ampliação das sedes.
Inclusive estão garantidos R$13.000.000,00 para a Justiça Federal em Uberlândia;
R$6.500.000,00  para  o  Ministério  Público  do  Trabalho.  O  Ministério  Público  do
Trabalho desempenha um trabalho  muito importante.  Mais  de R$10.000.000,00 já
foram revertidos em benefícios para a cidade e região, e 800 trabalhadores foram
tirados da condição de escravidão. Então, o Ministério do Trabalho precisa melhorar a
sua estrutura, e esse recurso que vai para a construção da sede será fundamental
para melhorar a qualidade do seu serviço naquela região.

Sr. Presidente, citarei também rapidamente aqui a praça no Bairro São Jorge, no
valor de R$394.000,00; a construção de oito creches do programa Proinfância - com
emendas  de  minha  autoria  -,  cujas  obras  já  foram  iniciadas  em  Uberlândia;  a
destinação de dois veículos para a assistência social; a destinação de R$65.000,00
para o Distrito de Tapuirama e de R$160.000,00 para a Pastoral da Criança a fim de
atender  as  obras  sociais  da  Diocese  de  Uberlândia,  cujos  recursos  já  estão
disponibilizados;  três  academias  da  saúde;  R$5.000.000,00  para  construção  da
escola de educação integral, no programa de educação integral; a construção de 31
academias a céu aberto; a destinação de R$300.000,00 para o Núcleo de Esporte e
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Lazer para todos e de R$1.700.000,00 para a Praça da Juventude; e o estudo de
viabilidade  técnica  para  futuramente  se  construir  o  metrô  de  superfície  e  o  VLT,
realizado pela Universidade Federal de Uberlândia.

É isso, Sr. Presidente. Queria citar aqui outras inciativas. Não tenho tempo, mas
quero dar continuidade a essa prestação de contas do nosso mandato no próximo
pronunciamento e agradecer a compreensão de V. Exa. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos  Pimenta* -  Exmo. Sr.  Presidente,  caro amigo deputado Ivair

Nogueira,  em  seu  nome quero  cumprimentar  os  deputados  aqui  presentes  e,  de
maneira  muito  especial,  trazer  o  meu  abraço  aos  deputados  Wander  Borges  e
Agostinho Patrus Filho, nosso eterno padrinho, que retornam a esta Casa depois de
terem  exercido  com  dignidade  os  mandatos  de  secretário  de  Estado  do  nosso
governador Antonio Anastasia. Entendo que, mesmo não tendo aqui os suplentes que
aqui  estavam,  o  retorno  de  V.  Exas.  é  muito  importante,  porque  chegam  com  a
experiência  de  alguns  meses,  alguns  anos  à  frente  de  pastas  emblemáticas
importantes, como a da reforma agrária, a do turismo. E o mais importante, e que traz
mais dignidade a esta Casa, é que V. Exas. cumpriram as determinações e fizeram
um belo trabalho em nome do povo de Minas Gerais.

Mas eu gostaria, caros colegas, de relatar um fato que aconteceu ainda há pouco
nas dependências da Assembleia de Minas. Tive a oportunidade de receber, em meu
gabinete, o prefeito da cidade de Indaiabira, que fica no extremo Norte de Minas,
entre Salinas e São João do Paraíso, entre Taiobeiras e São João do Paraíso. Uma
cidade de pouco mais de 7 mil habitantes, que, como todas as outras, está passando
por sérias dificuldades, por questões econômicas, financeiras, pela seca. O prefeito
Vanderlucio, de Indaiabira, nosso companheiro e amigo, conhecido como Lucim da
Saúde, relatava-me as dificuldades que está enfrentando neste início do ano de 2014
com a queda do FPM, o aumento das responsabilidades que tem nas suas mãos, de
gerir os poucos recursos do município com o aumento do salário mínimo. Para quem
recebe é pouco, mas para quem paga 300, 400 funcionários todos os meses é muito.

Ele me relatou um fato que me deixou preocupado. Sabemos que a educação de
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Minas Gerais é exemplar. No entanto, meu caro Doutor Wilson, ele me relatou, como
prefeito, um ponto na área educacional de Minas. Fiz questão de chamar o deputado
Lafayette de Andrada para assistir à nossa conversa. Ele nos disse: “Olha, não terei
condições - e acredito que serão poucos os prefeitos que terão - de fazer o transporte
dos alunos nos municípios”. O que ele recebe por parte do Estado não dá para pagar
nem 40% do total  de  transporte.  Ele  tem a  responsabilidade  de transportar,  com
dignidade  e  segurança,  os  nossos  alunos.  Se  há  ônibus  ruim,  vem  o  Ministério
Público  e  o  condena,  retira  de  circulação  e  multa  o  prefeito.  Se  não  oferece
segurança,  as  famílias  ficam  preocupadas.  Ele  disse  que  não  tem  condições
financeiras de bancar o transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual.

O Vander  me citou  outro  fato que considero  interessante e preocupante.  Minas
lançou  o  programa  Reinventando  o  Ensino  Médio,  em  que  todos  os  alunos,
principalmente do 1º ano do ensino médio, terão de ficar uma hora a mais na sala de
aula para aprimoramento. A escola terá de investir efetivamente na educação desse
aluno. Quando terminam os horários normais do 2º ano para frente, o prefeito tem a
obrigação de transportar os alunos, muitas vezes, com rotas de 60km a 70km. Ele
será obrigado a transportar esses alunos e retornar com os ônibus para transportar os
alunos do 1º ano. Então, haverá dupla jornada e função em relação aos alunos do 1º
ano do ensino médio.  Se,  no ano passado,  em que não havia o Reinventando o
Ensino Médio em Minas Gerais, já não tinha condições de fazer o transporte, este
ano é que ele não terá mesmo.

Todo esse relato do prefeito Vanderlucio, de Indaiabira, mostra, de forma explícita e
clara, a situação famigerada de caos pela qual passam todas as prefeituras do nosso
país.  As  receitas  que  o  município  recebe  são  absolutamente  inadequadas  e
insuficientes para fazer face às responsabilidades.

Queria só citar um exemplo. Um fato que tem chamado a atenção e preocupado
muito as prefeituras são as dívidas com o INSS. Lançaram aí um programa, uma
medida provisória do governo federal promovendo e proporcionando a renegociação
das dívidas das prefeituras com o INSS. Tudo bem, 240 meses. Foi ótimo. Só que o
INSS está dando o cano nas prefeituras e não está cumprindo o que foi determinado
pela medida provisória da presidente da República. Além disso, está cobrando o que
foi renegociado, mas sequestrando covardemente os recursos das prefeituras. Em
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janeiro  deste  ano,  numa pequena  prefeitura  de  uma cidade  do  Norte  de  Minas,
Japonvar,  que  tem  pouco  mais  de  9  mil  habitantes,  o  prefeito  recebeu  cerca  de
R$360.000,00, na parcela de 10 de janeiro, e houve um sequestro de R$300.000,00
dos cofres da Prefeitura Municipal de Japonvar. O prefeito Eraldino, o Dino, teve de
fechar a prefeitura em janeiro, trancou a porta, escondeu a chave, dispensou todos os
funcionários  contratados  administrativamente  e  encerrou  as  atividades  do mês.  A
prefeitura ficou fechada durante um mês. Ele dispensou os secretários de Saúde e de
Educação.  Dos  64  funcionários  de  recrutamento  amplo,  cargos  de  confiança  do
prefeito, 60 foram mandados embora. Ele disse que não tinha jeito, que não ia poder
pagar-lhes e que não adiantava ficarem, porque não iam receber. Então isso está
causando um transtorno muito grande. As prefeituras estão sofrendo muito para arcar
com as responsabilidades no início de 2014. Como disse, o salário mínimo aumentou
um pouco. Para quem recebe o salário mínimo, ele é uma mixaria, não dá para arcar
com as necessidades, mas, para quem paga 300, 400 funcionários, esse aumento
traz o caos às prefeituras.

Gostaria  de falar  também da burocracia.  O governo federal  diz que vai  mandar
recurso para Sabará, no programa do Ministério das Cidades, para fazer calçamento,
uma  obra  de  infraestrutura,  mas  o  dinheiro  vai  pela  Caixa  Econômica.  Parece
brincadeira. Hoje, a expressão “Caixa Econômica” - não é você, não, Caixa, é a Caixa
Econômica Federal - é palavrão entre as prefeituras. Ninguém consegue executar os
projetos, fazer os convênios ou tirar  o dinheiro. Um prefeito disse que dinheiro da
Caixa é difícil de receber, quase impossível de gastar e impossível de prestar conta.
Ninguém quer dinheiro da Caixa. A burocracia está afastando o pouquinho que vem
de Brasília. Isso também está se tornando fato em Minas Gerais, os prefeitos assinam
convênio  -  já  alertei  o  governador  Anastasia  sobre  isso -  e daí  um mês,  quando
esperam  que  o  dinheiro  do  convênio  entre,  são  chamados,  não  para  receber  o
dinheiro, mas para refazer o convênio com algumas secretarias do governo de Minas.
Já não bastasse o sequestro dos recursos, os recursos do FPM que todo mês caem,
o salário mínimo, que é pouco para quem recebe, mas muito para quem paga, como
os prefeitos, vem a danada da burocracia, que está aí arrebentando com os nossos
prefeitos.

Quanto à saúde pública, Wander, duvido que exista hoje um hospital no País que
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tenha condições, que esteja em dia com os fornecedores e com os funcionários, que
tenha dinheiro para investir e para o custeio. A saúde pública está uma vergonha. A
urgência e a emergência praticadas neste país é coisa de terceiro mundo. O pior de
tudo é que a  gente ainda vê  o  descaramento  de algumas pessoas em dizer:  “O
governo  brasileiro  está  financiando  o  aeroporto  de  Cuba,  de  Havana;  o  governo
brasileiro  vai  comemorar  com  o  governo  da  Bolívia  a  construção  de  uma
autoestrada”. Se tem dinheiro para lá, por que não tem dinheiro para cá? A gente está
vendo que as coisas no País não estão acontecendo. O povo brasileiro está perdendo
a  esperança.  Ele  já  não  tem  condições  de  esperar  as  promessas  que  não  se
cumprem.  Estão  botando  fogo  nos  metrôs  e  nos  trens,  queimando  os  ônibus  e
destruindo  o  patrimônio  público  do  País  porque  já  não  têm  mais  paciência  para
esperar as coisas acontecerem. E os cretinos da vida ainda vêm dizer que está tudo
bem.

Vá a qualquer prefeitura e pergunte a qualquer prefeito o que está acontecendo.
Eles não têm condições de sair às ruas. Eles são cobrados, porque foram eleitos para
resolver os problemas, mas não têm como resolvê-los. Está aí mais esse encargo na
educação. A saúde está um caos. A segurança pública nem se fala. Ontem o nosso
caríssimo deputado Sargento Rodrigues falava sobre segurança pública. À noite, ouvi
um  fato  que  me  deixou  alarmado.  Os  bandidos  entraram  num  hospital  público,
driblaram  a  segurança  e  assaltaram  aquela  turma  que  estava  esperando  uma
consulta,  aquele  povo  sofrido  porque  não  havia  médicos,  sofrido  porque  não
consegue fazer um exame, sofrido pela demora, pela fome e pela impaciência. Os
bandidos  entraram  no  hospital  e  assaltaram  todo  mundo.  Pegaram  o  revólver  e
disseram:  “Passem  para  cá  o  dinheiro”.  Assaltaram  o  médico,  assaltaram  o
atendente,  assaltaram  o  enfermeiro,  assaltaram  até  os  coitados  dos  doentes.  A
mulher estava com um menino nos braços, sofrendo, e o bandido botou o revólver na
cara dela e disse: “Passe tudo que você tem aí”. “Só tenho a carteirinha do INSS.”
“Então passe a  carteirinha do INSS.”  É isso  que está acontecendo,  e não estou
entendendo quando dizem que o País está bem. Que país é esse? Será que é o
Brasil em que estamos vivendo que está bem? Onde está essa maravilha que não
estamos vendo?
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A Polícia  Militar  está  sem  condições  de  exercer  suas  atividades.  O  povo  está
exigindo a presença do policial militar. As cadeias estão abarrotadas. O ministro do
Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi a Londres e disse: “As cadeias do
Brasil são uma vergonha e um sacrifício”. Mas os bandidos do colarinho branco que
foram lá para Brasília nem esquentaram a cadeia e já estão querendo ir para casa ou
não sei para onde. É uma vergonha, e é isso que está acontecendo. Como diz o
velho Cafunga: “O errado é que é o certo”. Não estou entendendo que país é esse.

Termino, presidente, dizendo a V. Exa. que esta Casa é solidária aos prefeitos que
estão passando por tantas e sérias dificuldades. Espero que encontrem uma forma
milagrosa para administrar seus municípios, porque estamos vivendo um caos nos
municípios, no Estado de Minas Gerais e no País. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente -  Não havendo outros oradores inscritos, 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  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,
em 4/2/2014, do Requerimento nº 6.725/2013, da Comissão de Participação Popular;
de  Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em 4/2/2014,  dos
Requerimentos nºs 6.313/2013, do deputado Ivair Nogueira, 6.508/2013, do deputado
Duarte Bechir, 6.575, 6.797, 6.799, 6.800 e 6.802/2013, do deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 6.616 a 6.620/2013, da deputada Ana Maria Resende, 6.672, 6.674, 6.858 a
6.864  e  6.927  a  6.929/2013,  do  deputado  Tony  Carlos,  6.775  e  6.785/2013,  da
Comissão  de  Participação  Popular,  6.865/2013,  do  deputado  Fábio  Cherem,  e
6.934/2013, do deputado Bosco; de Esporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,
em 4/2/2014,  do Projeto de Lei  nº  4.712/2013, do deputado Inácio Franco,  e dos
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Requerimentos nºs 6.720 a 6.722, 6.784 e 6.808/2013, da Comissão de Participação
Popular;  e  de  Saúde  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  5/2/2014,  do
Requerimento nº 6.879/2013, da deputada Liza Prado (Ciente. Publique-se.).

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  7  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Votação de Requerimentos
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acorda seja recebido requerimento

da CPI da Telefonia em que solicita a prorrogação de seu prazo de funcionamento por
mais 30 dias.

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência  acolhe  o  acordo,  determina  seu  cumprimento  e  vai  submeter  o
requerimento a votação.

Mesa da Assembleia, 5 de fevereiro de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.
O presidente - Requerimento da CPI da Telefonia em que solicita seja prorrogado o

prazo de funcionamento dos trabalhos da comissão por mais 30 dias. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Encerramento
O 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 6, 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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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA CPI DA TELEFONIA, EM
11/12/2013

Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses
Gomes, João Leite, Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Sargento
Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  os
deputados Alencar da Silveira Jr. e Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  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  obter
esclarecimentos  sobre  o  tema  da  comissão  e  comunica  o  recebimento  de
correspondência da Sra. Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, chefe de gabinete do
ministro das Comunicações, encaminhando nota informativa sobre o Fundo para o
Desenvolvimento  Tecnológico  das  Telecomunicações  -  Funttel.  O  presidente
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Eduardo  Levy
Cardoso Moreira, diretor-executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia
e  de  Serviço  Móvel  Celular  e  Pessoal  –  Sinditelebrasil;  Luiz  Eduardo  da  Cunha
Peppe, assessor de Relacionamento da CTBC, representando o Sr. Divino Sebastião
de  Sousa,  presidente  dessa  companhia;  Enylson  Camolesi,  diretor  de
Relacionamento Institucional da Vivo, representando o Sr. Carlos Valente, presidente
dessa empresa; José Luiz Gattás Hallak, diretor de Relações Governamentais da Oi,
representando o Sr.  Zeinal Bava, presidente dessa empresa; Erik Cordeiro Caldas
Fernandes,  diretor  Regional  da  Claro  S.A,  representando  o  Sr.  Carlos  Zenteno,
presidente dessa empresa; e André Gustavo Rodrigues Rosa, gerente de Relações
Institucionais  da  Tim  Brasil,  representando o Sr.  Rodrigo Abreu,  presidente  desse
empresa,  que são convidados a tomar  assento à mesa.  A presidência concede a
palavra aos membros da comissão ,  autores do requerimento que deu origem ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  O  presidente  coloca  em  votação  o
requerimento  dos  deputados  Adalclever  Lopes  e  Lafayette  de  Andrada  em  que
solicitam sejam ouvidos primeiramente os representantes das operadoras de telefonia
móvel, em ordem alfabética, e em seguida o presidente do Sinditelebrasil, sendo o
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requerimento aprovado. Assim, passa a palavra aos convidados, para que, da forma
aprovada, façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Nesta fase, o presidente recebe,
para posterior apreciação, o Requerimento de Comissão nº 8.803/2013, do deputado
Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja encaminhado ao Ministério Público do
Estado de Minas Gerais pedido de providências para a realização de um termo de
ajustamento de conduta com as operadoras de telefonia móvel Vivo, Tim, Oi e Claro.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes - João Leite - Lafayette de Andrada - Romel

Anízio - Sargento Rodrigues.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 11/12/2013

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara
(substituindo o deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do MSC) e os
deputados Antônio Carlos Arantes, Romel Anízio, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Romel
Anízio, 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 matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposição da
comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Elmiro Nascimento, secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário do Legislativo
de 7/12/2013. Registra-se a presença do deputado Inácio Franco. O presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, em turno único, das quais designou como
relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.698 e
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4.732/2013 (Romel Anízio); 4.707/2013(deputado Inácio Franco). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É aprovado o requerimento do
deputado Romel Anízio em que solicita seja alterada a ordem do dia de modo que o
Projeto  de  Lei  nº  2.547/2011  seja  apreciado  em  último  lugar.  Após  discussão  e
votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projetos de Lei nºs
2.547/2011,  na  forma  do  vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Antônio  Carlos
Arantes ); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.351/2013 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: deputado Inácio Franco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado,
em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.584/2013,  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação.  Submetido  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  6.529/2013.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto
de  Lei  nº  4.117/2013.  Passa-se  a  3ª  Fase  da  2ª  Parte(Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez  os  seguintes
requerimentos dos deputados Antônio Carlos Arantes e Inácio Franco (3):

Requerimento nº 8.804/2013, em que solicitam sejam encaminhados ao presidente
do  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  Crea-MG  -  pedido  de
providências para que realize treinamento operacional aos fiscais de todas as regiões
dessa entidade, com o objetivo de capacitá-los para a atuação no meio rural,  em
especial nas atividades agropecuárias;

Requerimento nº 8.805/2013, em que solicitam seja encaminhado ao presidente do
Crea-MG pedido de providências para que seja promovida uma ampla revisão das
notificações apresentadas nos últimos anos aos produtores rurais no Estado;

Requerimento nº 8.806/2013, em que solicitam seja encaminhado ao presidente do
Crea-MG  pedido  de  providências  para  que  seus  escritórios  regionais  sejam
orientados a não negar esclarecimentos a qualquer pedido formal do produtor rural,
envolvendo as notificações emitidas por este conselho.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
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convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio - Fabiano Tolentino.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Às 11h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Anselmo José

Domingos, 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  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende 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  6.590,  6.682,  6.689,  6.660,  6.661  e  6.662/2013.  Submetido  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.945/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 8.858/2013, dos deputados Adalclever Lopes e Celinho

do Sinttrocel, em que solicitam seja realizada visita ao ministro dos Transportes para

discutir sobre as obras de duplicação, o melhoramento e a ampliação da capacidade

e segurança da BR-381. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.

Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos - Celinho do Sinttrocel.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Leonardo Moreira e Romel Anízio, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo Corrêa, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Adalclever Lopes,
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  matéria  constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da
Comissão.  O presidente suspende a reunião para entendimentos. Às 18h30min, a
presidência verifica a inexistência de quórum para continuar os trabalhos, Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  convoca  os  membros  da  comissão  para  a
próxima reunião extraordinária ás 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
Gustavo Corrêa, presidente - Adalclever Lopes - Sebastião Costa - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Às 15h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e o
deputado  Carlos  Pimenta,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes,
também, os deputados Célio Moreira, Arlen Santiago, Duarte Bechir, Paulo Guedes e
Hélio  Gomes.  Havendo número regimental,  a  presidente,  deputada Luzia Ferreira,
declara aberta a reunião e 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 debater a implantação e a concessão dos sinais
de telefonia celular nos povoados e distritos do Estado. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Hermann Bergmann Garcia e Silva,
gerente regional da Anatel; Ramon Ferraz Miranda, prefeito municipal de Nanuque;
Fernando  Antônio  Pereira  Cançado,  coordenador-geral  do  Sindicato  dos
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Trabalhadores  em  Telecomunicações  de  Minas  Gerais;  Ricardo  Mascarenhas,
assessor de Relações Institucionais da TIM Brasil, representando a Sra. Fernanda
Oliveira Laranja Pinto, gerente de Relacionamento Institucional dessa empresa; André
Luiz Barbosa Carvalho, gerente jurídico da Claro no Estado, representando o Sr. Erik
Cordeiro Caldas Fernandes, diretor regional dessa empresa; Marcos Antônio Borges,
representante de relações institucionais da Oi Telecomunicações, representando o Sr.
José Luiz Gattás Hallak, diretor de Assuntos Institucionais dessa empresa; e Renato
Gomes dos Santos, diretor regional da Vivo, que são convidados a tomar assento à
mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Carlos  Pimenta,  autor  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, tece seus comentários, passa a palavra aos deputados e aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - Pompílio Canavez.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Wilson Batista, 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 Doutor  Wilson Batista,
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. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei  n°s  4.098/2013  em  turno  único  (Pompilio  Canavez);  4.282/2013  no  1°  turno
(Carlos Pimenta); e 4.742/2013 em turno único (Arlen Santiago). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
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sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do
parecer do relator, deputado Carlos Pimenta, que conclui pela aprovação do Projeto
de Lei nº 2.541/2011 no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição das
Emendas n°s 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente defere o
pedido de vista do deputado Doutor  Wilson Batista.  Após discussão e votação,  é
aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.429/2013
(relator: deputado Doutor Wilson Batista) na forma apresentada. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende 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 6.663, 6.664, 6.665, 6.679, 6.690, 6.693,
6.746, 6.758, 6.761, 6.763, 6.764, 6.768, 6.789, 6.803, 6.805, 6.806, 6.810, 6.811 e
6.821/2013. Submetidos a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 4.553/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Arlen

Santiago.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Glaycon  Franco  e  Gilberto  Abramo  (substituindo  o  deputado  Paulo  Lamac,  por

indicação  da  liderança  do  BMSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gilberto Abramo,

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.  O  presidente  acusa  o  recebimento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.368  e



275
____________________________________________________________________________

4.606/2013, em turno único, cuja relatoria avoca para si. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado,

em  turno  único,  por  unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.691/2013,  que  recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 6.675, 6.677, 6.753 e 6.755/2013. Submetidos a

discussão e votação é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

4.255/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.

Vanderlei Miranda, presidente - Marques Abreu - Rogério Correia.

ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/12/2013

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Célio Moreira e João Leite (substituindo o deputado Rômulo Viegas, por indicação da

liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende  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 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.811/2013, na forma do vencido no 1º

turno  (relator:  deputado  Durval  Ângelo).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
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Durval Ângelo, presidente - Sebastião Costa - Rogério Correia.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/12/2013
Às 10h32min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Maria Tereza

Lara e Luzia Ferreira e o deputado Ulysses Gomes (substituindo o deputado Elismar
Prado,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Ulysses
Gomes, 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 discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  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
6.713,  6.717,  6.718,  6.719,  6.765,  6.787,  6.791,  6.793,  6.794,  6.801,  6.812  e
6.824/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Duarte  Bechir,  presidente  -  Gustavo  Valadares  -  Maria  Tereza  Lara  -  Rogério

Correia.
ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 19/12/2013

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
Lessa,  Lafayette  de  Andrada,  Duarte  Bechir  e  Glaycon  Franco  (estes  últimos
substituindo  os  deputados  João  Vítor  Xavier  e  Romel  Anízio,  por  indicação  da
Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata
da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da
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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), que compreende a discussão e a votação de
pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do  Plenário.  São  retirados  da
pauta  por  determinação  do  presidente  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.442,  4.443  e
4.648/2013, por haverem sido apreciados em reunião anterior, e 4.738/2013, por não
cumprir  pressupostos  regimentais.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,
deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
4.441/2013  na  forma  do  vencido,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  é  apresentada  a
Proposta de Emenda nº 1, do deputado Vanderlei Miranda. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada
a proposta de emenda. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2013
Às 20h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Bosco (em substituição ao deputado Luiz Humberto Carneiro por indicação
do BTR) e Gilberto Abramo, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gilberto Abramo, 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
discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das
seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.550, 4.551, 4.180, 4.440, 4.485,
4.646 e 4.648/2013 (Gilberto Abramo); 4.648, 4.740, 4.771, 4.779 e 4.787/2013 (Luiz
Humberto  Carneiro).  Suspende-se  a  reunião.  Às  22h10min,  são  reabertos  os
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trabalhos  com  a  presença  dos  deputados  Doutor  Wilson  Batista,  Luiz  Humberto
Carneiro e Gilberto Abramo. Suspende-se a reunião. Às 22h45min são reabertos os
trabalhos com a presença dos deputados Luiz Humberto Carneiro e Duarte Bechir
(em substituição ao deputado Deiró Marra por indicação do BTR). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 4.550, 4.551, 4.180, 4.440, 4.485, 4.646, 4.648, 4.740, 4.771, 4.779 e 4.787/2013.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.827/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Evangélica Missionária de Salto da Divisa, com sede
no Município de Salto da Divisa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.827/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Evangélica Missionária de Salto da Divisa, com sede no Município de
Salto da Divisa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 29/11/2013), o art. 26 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o
parágrafo único do art. 30 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente  reverterá  a  entidade  congênere  com  a  mesma  finalidade  da
organização dissolvida.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, que altera a redação de seu
art. 1º, com a finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado
no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.827/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária de Salto da

Divisa - Asevam -, com sede no Município de Salto da Divisa.”.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.215/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com sede no Município de Lambari.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/6/2013  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.215/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Sítio Esperança, com sede no Município de Lambari.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 33
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade  congênere;  e  o  art.  36  veda  a  remuneração  de  seus  associados  que,
segundo o art. 13, são aqueles que podem compor a diretoria da entidade.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.215/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.607/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública o Instituto Nova Esperança - Inoves -, com sede no Município de
Virgem da Lapa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/10/2013 e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.607/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Nova Esperança - Inoves -, com sede no Município de Virgem da Lapa.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em  5/12/2013),  o  parágrafo  único  do  art.  34  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica qualificada como
Organização da Sociedade Civil  de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei
Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da
organização dissolvida; e o art. 37 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.607/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.674/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede no Município de Tapira.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/11/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.674/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede no Município de Tapira.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 38 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,com  personalidade  jurídica  e  sem  fins  lucrativos;  e  o  art.  40  veda  a
remuneração de seus dirigentes e associados.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.674/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio  de Castro - André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.746/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  o  Monte  Azul  Esporte  Clube,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.746/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Monte Azul Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 64, parágrafo
único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  título  de  utilidade  pública
municipal  ou  estadual;  e,  no  art.  75,  §  1º,  que  seus  diretores,  conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-
lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.746/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.747/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Gorutuba  -

Aspergo -, com sede no Município de Jaíba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.747/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Gorutuba - Aspergo -, com sede no

Município de Jaíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados; e o art. 32

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere,  registrada no Conselho Nacional  de  Assistência Social,  ou  a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.747/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.749/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos de Botumirim, com
sede no Município de Botumirim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.749/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos de Botumirim, com sede no Município
de Botumirim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  25,  que as
atividades de seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes
não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
gratificação,  bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  26,  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 4.749/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.750/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Janaúba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.750/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Janaúba.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,
que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
recebimento de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título; e, no inciso III,
que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo,
com  personalidade  jurídica,  sede  e  atividades  preponderantes  no  Município  de
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Janaúba,  e  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade
pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.750/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio  de Castro - André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.751/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe, visa declarar de
utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Serra
Geral, com sede no Município de Serranópolis de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.751/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Agência para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Serra Geral, com sede
no Município de Serranópolis de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 54 determina que, na
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hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, sem fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
e qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -,
nos termos da Lei Federal  nº 9.790, de 1999,  ou a entidade pública que tenha o
mesmo objetivo social da instituição dissolvida; e o art. 55 veda a remuneração de
seus diretores, conselheiros e associados.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.751/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.752/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Traíras Sabonete, com sede
no Município de São João das Missões.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo  de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.752/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Traíras Sabonete, com sede no Município de
São João das Missões.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão
remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade
jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.752/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator  -  André Quintão -  Duilio de

Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.753/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública  a  Associação dos Pequenos  Irrigantes  da Área A,  com sede no
Município de Jaíba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.753/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Irrigantes da Área A, com sede no Município de Jaíba.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.753/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.756/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Remanescente  dos  Quilombos de Bebedouro,  com
sede no Município de Manga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.756/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Remanescente dos Quilombos de Bebedouro, com sede no Município de
Manga.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração  de  seus  coordenadores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  32
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Municipal de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.756/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.757/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Nossa Senhora
Aparecida - ACMBNSA -, com sede no Município de Capelinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.757/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  Nossa  Senhora  Aparecida  -
ACMBNSA -, com sede no Município de Capelinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  29  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 35 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.757/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator  -  André Quintão -  Duilio de

Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.760/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  Rural  de  Taquara,  com  sede  no
Município de Itapecerica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.760/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário Rural de Taquara, com sede no Município de Itapecerica.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  19  veda  a
remuneração de seus  diretores.  Em caso de  dissolução  da entidade,  aplica-se  o
disposto no art. 61 do Código Civil Brasileiro, que determina, nessa hipótese, que o
patrimônio remanescente reverterá a entidade de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.760/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.761/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ivair  Nogueira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Nossa Senhora da Salette de Pompéu - Comunidade
Casas Populares e Quati, com sede no Município de Pompéu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.761/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Nossa Senhora da Salette de Pompéu - Comunidade Casas Populares e
Quati, com sede no Município de Pompéu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que
pertença  à  Comunidade  São  José  Operário,  da  Paróquia  São  José  Operário  de
Pompéu.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.761/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio  de Castro - André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.762/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  Londrina,  com  sede  no
Município de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.762/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Londrina, com sede no Município de Santa Luzia.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que no estatuto constitutivo da instituição o art. 26 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica
qualificada  como  filantrópica,  com  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência
Social,  ou a entidade pública;  e o art.  28 veda a remuneração de seus diretores,
conselheiros, associados, benfeitores, doadores ou equivalentes.

Conclusão
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.763/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública a Associação da Vila dos Policiais Militares de Paracatu - AVPMP
-, com sede no Município de Paracatu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.763/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  da Vila  dos  Policiais  Militares  de  Paracatu  -  AVPMP -,  com sede  no
Município de Paracatu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  59,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
beneficente; e, no art. 60, que as atividades de seus dirigentes e conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer vantagem.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.763/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.766/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Traíras - Condectra
-, com sede no Município de Manga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/12/2013  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.766/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Traíras - Condectra -, com sede no
Município de Manga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  legalmente  constituída  e  com  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência  Social,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da  associação
dissolvida; e o § 1º do art. 29 veda a remuneração de seus diretores.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.766/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.773/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João del-
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Rei, com sede no Município de São João del-Rei.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/12/2013 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa dos  Direitos  da  Pessoas  com
Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.773/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João del-Rei, com sede no
Município de São João del-Rei.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 21, § 2º, que as
atividades  de  seus  dirigentes  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes
vedado o recebimento de lucros, dividendos, bonificações, vantagens ou benefícios,
sob qualquer forma ou pretexto; e, no art. 56, parágrafo único, que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.773/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator  -  André Quintão -  Duilio de

Castro.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.774/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão -  ACVR -,  com
sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/12/2013 e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.774/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão - ACVR -, com sede no Município de
Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  4º  veda  a
remuneração  de seus  dirigentes,  e  o  art.  19  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  sem  fins
econômicos.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.774/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio
de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.775/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.775/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação Mineira de Tiro Prático, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
recebimento de qualquer lucro, dividendos, vantagens ou benefícios; e,  no art. 55,
que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública estadual.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.775/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.776/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores
da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.776/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Pequenos  Produtores  e  Trabalhadores  da  Agricultura  Familiar  do
Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 4.776/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.781/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Rio  Grande  -  Brejito,  com  sede  no
Município de São João Batista do Glória.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.781/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Rio Grande - Brejito, com sede no Município de São João
Batista do Glória.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 12 veda a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 34 determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,
juridicamente constituída e sediada no Município de São João Batista do Glória.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na
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parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome
da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.781/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se, na ementa e no art. 1º, a expressão “Brejito”.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator  -  André Quintão -  Duilio de

Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.788/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  dos  Bairros  Colina  São  Marcos,  Nova
Paraguaçu,  São  Luiz,  São  Marcos  II  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de
Paraguaçu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.788/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário dos Bairros Colina São Marcos, Nova Paraguaçu, São Luiz,
São Marcos II e Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 5º, parágrafo
único, que as atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer gratificação, bonificação ou vantagem;
e, no art. 27, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.788/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores

dos  Bairros  Colina  São  Marcos,  Nova  Paraguaçu,  São  Luiz,  São  Marcos  II  e
Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu.”.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.790/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  Luz  do  Mundo,  com  sede  no  Município  de  Bom
Despacho.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.790/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Luz do Mundo, com sede no Município de Bom Despacho.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  31,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
legalmente  constituída,  sem  fins  lucrativos  e  com  objetivos  semelhantes  aos  da
organização dissolvida; e, no art. 34, que seus diretores não serão remunerados.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.790/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.791/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe altera a
Lei nº 20.600, de 2 de janeiro de 2013, que dá denominação ao hospital regional da
Fundação  Hospitalar  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -  localizado  no  Município  de
Barbacena.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nº 20.600, de 2/1/2013, dá a denominação de Hospital Geral de Barbacena

Dr.  José Américo  ao  hospital  regional  da  Fundação Hospitalar  de  Minas Gerais  -
Fhemig - situado no Município de Barbacena.

O Projeto de Lei nº 4.791/2013 tem por finalidade alterar essa denominação para
Hospital  Regional  de  Barbacena Dr.  José Américo,  uma vez que a  instituição  se
prepara para se tornar hospital referência regional em trauma, oferecendo ortopedia e
neurocirurgia de alta complexidade, em decorrência de convênio estabelecido entre o
Estado e o Ministério da Saúde.

Note-se, pois, que a proposição em análise visa apenas a adequar a nomenclatura
da instituição, mantendo a ideia original da Lei nº 20.600, de 2013, pois não muda, de
fato, a homenagem feita anteriormente.

Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre
a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu
art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê
nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 4.791/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.792/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar
de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Mulher  da  Vila  Nossa Senhora
Aparecida de São Lucas, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.792/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Mulher da Vila Nossa Senhora Aparecida de São Lucas,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  25,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de
entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art.
27, que seus dirigentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucros ou dividendos, sob qualquer forma.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.792/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.793/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano e Cidadão de Minas Gerais -

Idhuci-MG -, com sede no Município de Juatuba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/12/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.793/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Desenvolvimento Humano e Cidadão de Minas Gerais - Idhuci-MG -, com

sede no Município de Juatuba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  20  veda  a

remuneração  de  seus  diretores;  e  o  art.  28  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade filantrópica legalmente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.793/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.794/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Bem Viver - AAPCBV
-, com sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.794/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Bem Viver - AAPCBV -, com sede no
Município de Pouso Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que, no art. 2º do estatuto constitutivo da instituição, o § 1º determina que
as atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, fundadores,
voluntários ou benfeitores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento
de vantagens ou benefícios; e o § 10 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem fins lucrativos, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.794/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.795/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública a Associação Comunitária de Peri-Peri e Adjacências, com sede
no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.795/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  de  Peri-Peri  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de
Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  determina que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o
art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que altera a redação do art. 1º,
com a finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art.
1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.795/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rural  de

Peri-Peri e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.”
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator  -  André Quintão -  Duilio de

Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.541/2011

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre
a obrigatoriedade da adoção de pulseiras  de identificação em todos os pacientes
usuários da rede de saúde privada do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 e
2, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
na forma do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  análise  estabelece  a  obrigatoriedade  do  uso  de  pulseiras  de

identificação em todos os pacientes em sistema de observação e internação ou que
irão realizar procedimentos invasivos ambulatoriais e hospitalares na rede privada do
Estado. De acordo com o projeto, tais pulseiras serão dotadas de sistema que impeça
sua  reutilização  e  garanta  fechamento  seguro  e  deverão  ser  invioláveis  e
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intransferíveis,  resistentes  a  água,  não  tóxicas,  hipoalérgicas  e  registradas  no
Ministério da Saúde. O projeto prevê, ainda, sanções para o caso de descumprimento
da medida proposta.

A segurança  do paciente  em  serviços  de  saúde,  objetivo  do  projeto  de  lei  sob
comento, é de extrema importância. Tanto assim que Organização Mundial de Saúde
considera esse tópico uma prioridade na agenda política dos seus estados membros.

Em  nível  federal,  o  Ministério  da  Saúde,  considerando  a  necessidade  de
desenvolver  estratégias, produtos e ações para garantir  a segurança do paciente,
editou  a  Portaria  GM/MS  nº  529,  de  1º/4/2013,  em  que  se  institui  o  Programa
Nacional de Segurança do Paciente - PNSP. Essa norma cria, no âmbito do Ministério
da  Saúde,  o  Comitê  de  Implementação  do  Programa Nacional  de  Segurança  do
Paciente - CIPNSP -, com a finalidade de promover ações que visem à melhoria da
segurança do cuidado em saúde. Uma das competências do comitê é propor e validar
protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas,
tais como procedimentos cirúrgicos e anestésicos e processos de identificação de
pacientes.

Para complementar a mencionada Portaria nº 529, foi editada a Portaria GM/MS nº
1.377, de 9/7/2013, aprovando seis protocolos básicos para a segurança do paciente:
Identificação do Paciente; Cirurgia Segura; Prevenção de Úlcera por Pressão; Prática
de  Higiene  das  Mãos  em  Serviços  de  Saúde;  Segurança  na  Prescrição,  Uso  e
Administração de Medicamentos e Prevenção de Quedas.

O  Protocolo  de  Identificação  do  Paciente  tem  por  objetivo  garantir  que  os
procedimentos de saúde sejam realizados no paciente para o qual foram prescritos e
não em outra pessoa. Ele preconiza o uso de pelo menos dois identificadores em
pulseira  branca  padronizada,  que  deve  ser  colocada  em  um  dos  membros  do
paciente. As especificações da pulseira de identificação como cor, tamanho, conforto
e facilidade de uso estão descritas no apêndice desse protocolo. O protocolo dá a
orientação, ainda, de que a medida deverá ser aplicada em todos os ambientes de
prestação do cuidado de saúde (por exemplo, unidades de internação, ambulatório,
salas de emergência, centro cirúrgico) em que sejam realizados procedimentos tanto
terapêuticos como diagnósticos.
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Em nível estadual, informamos que a Lei nº 16.279, de 20/7/2006, já estabelece no
seu art. 2º, inciso II, que é direito do usuário dos serviços de saúde ser identificado e
tratado pelo seu nome ou sobrenome.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  considerou  anti-
isonômica  a  exigência  da  pulseira  de  identificação  somente  para  as  instituições
privadas. Por esse motivo apresentou a Emenda nº 1, estendendo a obrigatoriedade
para a rede pública de saúde do Estado. Visando à coerência da norma, a citada
comissão apresentou ainda a Emenda nº 2, que prevê, no caso de descumprimento
da medida por instituição de saúde pública, punição para o administrador na forma do
estatuto dos servidores públicos.

Concordamos  com  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  no  que  se  refere  a
estender  a  obrigatoriedade  do  uso  das  pulseiras  de  identificação  às  instituições
públicas. No entanto, julgamos mais conveniente aplicar as sanções já dispostas pela
Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais.  O  inciso  XXXVI  do  art.  99  do  referido  código  estabelece  como  infração
sanitária  o descumprimento de lei,  norma ou regulamento destinados a promover,
proteger e recuperar a saúde, o que sujeita o infrator às penalidades discriminadas
nas suas alíneas. Parece-nos que a não adoção das pulseiras de identificação nas
unidades de saúde pode ser considerada descumprimento a lei que visa proteger a
saúde dos usuários e por isso seria passível de sanção nos termos desse inciso.

Além  de  parecer-nos  pertinente  efetuar  alterações  nas  sanções  previstas  no
projeto,  consideramos  desnecessários  os  dispositivos  que  detalham  as
especificações da pulseira, o seu conteúdo e o modo de preenchimento dos dados.
Como toda lei  deve ser genérica e abstrata, tais minúcias deveriam ser objeto de
regulamento e não de lei. Ademais, o Protocolo de Identificação do Paciente já traz
todas essas informações.

Para que o projeto em análise possa ser aprimorado nos aspectos que elucidamos
ao longo deste parecer, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.541/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  das
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Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em
pacientes nas unidades de saúde estabelecidas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação

nos pacientes em observação e internados ou que se submetam a procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos nas unidades de saúde estabelecidas no Estado.

Art.  2º  -  O descumprimento  do  disposto  no  art.  1º  constitui  infração sanitária  e
sujeita os infratores às penalidades previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº
13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art.  3º - As unidades de saúde a que se refere o art.  1º terão o prazo de doze
meses contados da data da publicação desta lei para adotar os procedimentos nela
previstos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Wilson Batista - Arlen

Santiago.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.376/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que especifica.

Publicada no Diário  do Legislativo de 10/8/2013,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Na reunião de 27/8/2013, esta relatoria solicitou que, nos termos do art. 301 do
Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, legítimo proprietário do bem, para
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que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel  e se haveria algum
óbice  à  transferência  de  domínio  pretendida;  e  ao  autor  da  matéria,  para  que
apresentasse cópia do registro do imóvel.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.376/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de São Francisco imóvel com área de 9.854,32m², situado nesse município.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, em 1986, por meio de doação feita
pelo Município de São Francisco. Portanto, a autorização para que ele volte a integrar
o patrimônio municipal deve ser dada a seu legítimo proprietário, o DER-MG.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis,  excepcionada  a  exigência  de
processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para
bens imóveis, seu inciso I exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

É importante observar que o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem
à  ampliação  da  Secretaria  Municipal  de  Obras,  Transportes  e  Urbanismo,
possibilitando a reorganização da logística de veículos e máquinas e do planejamento
dos projetos de obras e urbanização locais. Assim, com a melhoria na prestação de
seus serviços, o órgão poderá atender, com mais eficiência, à crescente demanda da
administração pública do Município de São Francisco.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao
patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais  encaminhou nota  técnica do  DER-MG, de 10/10/2013,  na  qual  essa
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autarquia declara sua concordância com a alienação pretendida.
Por fim, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que autoriza o

DER-MG a doar ao Município de São Francisco o imóvel que especifica e inclui os
dados cadastrais do bem, de acordo com a certidão de doação apresentada pelo
autor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.376/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de São Francisco o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de São Francisco o imóvel com área de
9.854,32m² (nove mil  oitocentos e cinquenta e quatro vírgula  trinta e dois  metros
quadrados), situado nesse município e registrado sob o nº 1.386, a fls. 88 do Livro nº
2-JRg, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput será destinado à ampliação da
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.

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 parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - André Quintão - Lafayette de

Andrada - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.406/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei  em epígrafe visa a
autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Passabém  o  imóvel  que
especifica.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de

Passabém imóvel  com área de 360m²,  localizado na Rua das Palmeiras,  Centro,
nesse município, e registrado sob o nº 1.051, a fls. 193 do Livro 2-D, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria de Itabira.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,
no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado à construção de posto
de saúde, à instalação de apoio operacional da prefeitura e a atividades de interesse
da comunidade. Já o art. 2º do projeto determina que o imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe for dada a destinação prevista.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos
municípios  e  do  Distrito  Federal,  no  §  2º  de  seu  art.  105,  estabelece  que  a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro, o que inclui
a transferência de domínio de imóveis do patrimônio público, só pode ser realizada
com autorização legislativa.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice legal à tramitação da
matéria  e  opinou  por  sua  aprovação na forma proposta  pelo  autor,  em  face das
manifestações  favoráveis  à  doação  oriundas  da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  da  Prefeitura  Municipal  de  Passabém,  que
destacou a importância da implantação do posto de saúde para os moradores da
região.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão
analisar, o projeto atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio  de  bens  públicos,  não  acarreta  despesas  para  o  erário  e  não  tem
repercussão na lei orçamentária.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.406/2013 no

1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Zé Maia,  presidente  e relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Romel Anízio  -  Ulysses

Gomes - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.719/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 573/2013, o governador do Estado encaminhou a
esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a
doar ao Município de Rio Pomba o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 28/11/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.719/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Rio  Pomba  imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de
13.478m², situado na Rua Coronel Marciano Gonçalves Campos, nº 45, Bairro São
Manoel,  nesse município, registrado sob o nº  9.818,  a fls.  222v.  do Livro 3-S,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

O referido bem passou a incorporar o patrimônio do Estado, em 1952, por doação
do Município de Rio Pomba. Atualmente, encontra-se desafetado e o Estado não tem
interesse em sua utilização direta.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição
Mineira exige autorização legislativa.  No plano infraconstitucional,  o art.  17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República  e  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,
exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.



319
____________________________________________________________________________

Nesse sentido, o parágrafo único do art.  1º da proposição prevê a utilização do
imóvel para a implantação de programas esportivos, culturais e de promoção à saúde
e  à  manutenção  da  área  da  Praça  de  Esportes,  atendendo  à  demanda  dessa
municipalidade.

Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão
do imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º
estabelece  que  essa  autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  igual  prazo,  o
donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o
Município de Rio Pomba deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão -  Seplag  -  documento  que comprove a  destinação do imóvel  conforme
estabelecido nessa autorização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende às exigências legais e pode ser
transformado em lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.719/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Lafayette de Andrada - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.739/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 577/2013, o governador do Estado encaminhou a
esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a
doar ao Município de Dom Cavati o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 29/11/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.739/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Dom Cavati imóvel constituído de terreno com área de 5.000m²,
situado  na Rua  Maria  de  Andrade,  nº  117,  Bairro  São  Paulo,  naquele  município,
registrado sob o nº 2.292, a fls. 200 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Inhapim.

O  referido  bem  foi  doado  ao  Estado  por  particulares,  em  1980,  e  encontra-se
desafetado,  não  existindo  interesse  da  administração  estadual  em  sua  utilização
direta.

A alienação de bens da administração pública submete-se ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação
para a alienação de imóveis, excepcionada a exigência de processo licitatório quando
se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para
bens imóveis, seu inciso I exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel
destina-se à construção de uma creche do Projeto Pró-Infância Tipo C, integrante do
Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de
Educação Infantil - Pró-Infância.

Ademais, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel
ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º
estabelece  que  essa  autorização  se  tornará  sem  efeito  se,  findo  igual  prazo,  o
donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o
Município de Dom Cavati deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão -  Seplag  -  documento  que comprove a  destinação do imóvel  conforme
estabelecido nessa autorização.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no
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final deste parecer, a Emenda nº 1, para adequar os dados cadastrais do imóvel, de
acordo com a cópia do registro encaminhado a esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.739/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dom Cavati

imóvel com área de 5.000m² (cinco mil metros quadrados), situado na quadra 5 da
Rua Eduardo Cristiano Eller, no Bairro São Paulo, naquele município, e registrado sob
o nº 2.292 do Livro 2-G, no Cartório no Registro de Imóveis da Comarca de Inhapim.”.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio  de Castro - Luiz Henrique - André

Quintão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.898/2012

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.898/2012, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a Associação Transformar de Assistência Social, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.898/2012
Declara de utilidade pública a Associação Transformar de Assistência Social, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Transformar  de

Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



322
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.547/2012
Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.547/2012,  de  autoria  do deputado  João Vítor  Xavier,  que
declara de utilidade pública a Associação Cultural Clube dos DJs do Estado de Minas
Gerais  -  ACCDJMG -,  com sede no Município  de  Sabará,  foi  aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.547/2012
Declara de utilidade pública a Associação Cultural  Clube dos DJs do Estado de

Minas Gerais - ACCDJMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Clube dos DJs do

Estado de Minas Gerais - ACCDJMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.951/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.951/2013, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz das Nações - Coluna -, com
sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.951/2013
Declara de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz para as Nações - Coluna -,

com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz para as

Nações - Coluna -, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.992/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.992/2013, de autoria do deputado Neider Moreira, que declara
de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Fraterno de Itaúna, com sede no
Município de Itaúna, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.992/2013
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Fraterno de Itaúna, com

sede no Município de Itaúna.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Fraterno

de Itaúna, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.133/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.133/2013,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira,  que
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declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro e
Adjacências, com sede no Município de Virgolândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.133/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro e

Adjacências, com sede no Município de Virgolândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Novo Cruzeiro e Adjacências, com sede no Município de Virgolândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.327/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.327/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que
declara de utilidade pública a Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas - ABCJ
-,  com sede  no Município  de  Barbacena,  foi  aprovado em turno único,  na  forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.327/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Academia  Barbacenense  de  Ciências  Jurídicas  -

ABCJ -, com sede no Município de Barbacena.



325
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia Barbacenense de Ciências

Jurídicas - ABCJ -, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.363/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.363/2013, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e Educacional do Bairro São
Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.363/2013
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e Educacional

do Bairro São Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e

Educacional do Bairro São Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.397/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.397/2013, de autoria do deputado Anselmo José Domingos,
que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  dos  Pequenos
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Produtores Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -, com sede no Município de
Carandaí, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.397/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores

Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -, com sede no Município de Carandaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  dos

Pequenos Produtores Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -,  com sede no
Município de Carandaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.444/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.444/2013,  de  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças, que
declara de utilidade pública a Fundação de Assistência Social Evangélica Valdomiro
Peres - Fasevp -, com sede no Município de Brasilândia de Minas, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.444/2013
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência Social Evangélica Valdomiro

Peres - Fasevp -, com sede no Município de Brasilândia de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  de  Assistência  Social

Evangélica Valdomiro Peres - Fasevp -,  com sede no Município de Brasilândia de
Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.463/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.463/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis, que
declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cidade
Nova - Amabacin -, com sede no Município de Santana do Paraíso, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.463/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cidade

Nova - Amabacin -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

do Bairro Cidade Nova - Amabacin -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.479/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.479/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara
de utilidade pública o Grupo de Formação Cultural e Socialização - Focus -, com sede
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no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.479/2013
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Formação Cultural e Socialização

- Focus -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Formação Cultural

e Socialização - Focus -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.522/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.522/2013, de autoria do deputado Marques Abreu, que declara
de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva,  com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.522/2013
Declara de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva, com sede

no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.572/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.572/2013, de autoria do deputado Hélio Gomes, que declara
de utilidade pública a Associação Instituto Semear - AIS -, com sede no Município de
Bugre, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.572/2013
Declara de utilidade pública a Associação Instituto Semear - AIS -, com sede no

Município de Bugre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Instituto Semear - AIS -,

com sede no Município de Bugre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.592/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.592/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara
de utilidade pública a Associação Viçosense de Amor Exigente - Avamex -, com sede
no Município de Viçosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.592/2013

Declara de utilidade pública a Associação Viçosense de Amor Exigente - Avamex -,

com sede no Município de Viçosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Viçosense  de  Amor

Exigente - Avamex -, com sede no Município de Viçosa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.593/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.593/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a  Associação de Moradores  do  Bairro Manoel  Antonio Puig  -

Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.593/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação de Moradores  do  Bairro  Vila  Manoel

Antônio Puig - Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Vila Manoel Antônio Puig - Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.600/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.600/2013, de autoria do deputado Hélio Gomes, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pacientes  Renais  e  Transplantados  de
Governador Valadares - Aspart -, com sede no Município de Governador Valadares,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.600/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e Transplantados

de  Governador  Valadares  -  Aspart  -,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e

Transplantados  de  Governador  Valadares  -  Aspart  -,  com  sede  no  Município  de
Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.605/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.605/2013,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Isabel de Proteção ao
Idoso e Portadores de Deficiência Física, com sede no Município de Heliodora, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.605/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Isabel de Proteção

aos Idosos e Portadores de Deficiência, com sede no Município de Heliodora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Isabel

de  Proteção  aos  Idosos  e  Portadores  de  Deficiência,  com sede no  Município  de
Heliodora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.619/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.619/2013,  de autoria  do deputado Fabiano Tolentino,  que
declara de utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto Especializado de
Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.619/2013
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto Especializado de

Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto

Especializado de Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.631/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  n°  4.631/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Cachoeira do
Manteiga,  com sede no Município  de Buritizeiro,  foi  aprovado em turno único,  na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.631/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Cachoeira

do Manteiga, com sede no Município de Buritizeiro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito

de Cachoeira do Manteiga, com sede no Município de Buritizeiro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.637/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.637/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Município
de Janaúba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.637/2013

Dá denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  situada  no

Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Julião Mendes Ferreira a escola estadual

de ensino fundamental e médio situada na Rua João Martins, Vila Nova dos Poções,

no Município de Janaúba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.639/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.639/2013, de autoria do deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Idade Maravilha de Delfinópolis, com

sede no Município de Delfinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.639/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Idade  Maravilha  de

Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Idade

Maravilha de Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.642/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.642/2013,  de autoria  do deputado  Fabiano Tolentino,  que
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança,
com sede no Município de Piumhi, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.642/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Nova

Esperança, com sede no Município de Piumhi.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Nova Esperança, com sede no Município de Piumhi.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.649/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.649/2013, de autoria do deputado Elismar Prado, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  de  Assistência  Social  -  Asas  -,  com  sede  no
Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.649/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social - Asas -, com sede
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no Município de Timóteo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência Social -

Asas -, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.658/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.658/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação  a  escola  estadual  de  ensino  médio  localizada  no  Município  de
Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.658/2013
Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Cecília Meireles a escola estadual de

ensino médio localizada na Rua Escumilha, n° 95, Bairro Turmalina, no Município de
Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.676/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.676/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que
declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Melodia, com sede no
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Município de Caratinga, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.676/2013
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Melodia, com sede no

Município de Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Educativa  e  Cultural

Melodia, com sede no Município de Caratinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.744/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.744/2013,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  que
declara de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.744/2013
Declara de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de Belo

Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no

Município de Belo Horizonte.



338
____________________________________________________________________________

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 6/2/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio

Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do
Sinttrocel  -  Duarte Bechir  -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -
Inácio Franco - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira -
Marques Abreu - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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 11, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada será publicada na edição do dia 11/2/2014.).

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/12/2013
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  André  Quintão,  Bosco  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  André  Quintão,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado,
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
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comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Propostas de
Ação Legislativa nºs 1.873, 1.875, 1.878, 1.881, 1.884, 1.888, 1.890, 1.892, 1.903,
1.906,  1.908,  1.913,  1.914,  1.916,  1.920/2013  (deputado  André  Quintão);  1.921,
1.925, 1.926, 1.929, 1.932, 1.934, 1.935, 1.936, 1.939, 1.940, 1.942, 1.944, 1.945,
1.948, 1.951, 1.954/2013 (deputado. Bosco); 1.963, 1.965, 1.967, 1.968, 1.969, 1.978,
1.982,  1.984,  1.985,  1.990,  1.996,  1.997,  2.006,  2.014,  2.016,  2.018,  2.019,
2.023/2013 (deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovadas  na  forma  de
emendas ao Projeto  de  Lei  nºs  4.551/2013 as Propostas de  Ação Legislativa  nºs
1.929, 1.936,  1.939/2013; aprovadas na forma de emendas ao Projeto de Lei  nºs
4.551/2013 e de requerimentos as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.892, 1.913,
1.934/2013; aprovadas na forma de emendas ao Projeto de Lei nºs 4.550/2013 as
Propostas de Ação Legislativa nºs 1.940, 1.942, 1.969, 1.985, 1.996/2013; aprovadas
na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nºs  4.550/2013  e  de  requerimento  as
Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.945,  1.967,  1.968,  1.990,  1.997,  2.016,
2.019/2013;  aprovadas  na  forma  de  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.550  e
4.551/2013 as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.873, 1.875,  1884, 1944, 1982,
1984, 2006, 2018/2013;  aprovadas na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
4.550 e 4.551/2013 e de requerimentos as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.878,
1.888, 1.906, 1.921, 1.954, 2.014, 2.023/2013; aprovadas na forma de requerimentos
as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.881, 1.908, 1.916, 1.925, 1.963, 1.977, 1.978,
1.890, 1.903,  1.914,  1.932,  1.965,  1.926/2013; e rejeitadas as Propostas de Ação
Legislativa nºs 1.920, 1.935, 1.948, 1.951/2013, todas de inciativa popular. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do
deputado André Quintão e da deputada Maria  Tereza Lara em que solicitam seja
realizada reunião da Comissão de Participação Popular para debater em audiência
pública o papel e a importância do Sistema Único de Assistência Social - Suas - no
que se refere às políticas  públicas de enfrentamento à violência contra a  mulher.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Paulo Guedes.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 6/2/2014, a seguinte comunicação:
Da Comissão de Direitos Humanos em que notifica o falecimento do Sr. Alexandre

Werneck de Oliveira e da Sra. Lívia Viggiano Rocha. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de  congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  governador  do

Estado, pela execução da obra de recapeamento asfáltico da MG-164 no trecho entre
Camacho e Itapecerica (Requerimento nº 6.505/2013, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a empresa Mendes Júnior pelos 60 anos de sua fundação
(Requerimento nº 6.509/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sicoob Cofal  pelo recebimento  do troféu de prata em
premiação realizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras (Requerimento nº
6.519/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do
Estado  de  Minas  Gerais  pelos  32  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº
6.521/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  do
Estado  de  Minas  Gerais  pelos  65  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº
6.529/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com a  Companhia  Brasileira  de  Metalurgia  e  Mineração  por
figurar a empresa entre as mil maiores do País, segundo levantamento divulgado pelo
jornal Valor Econômico em 2013 (Requerimento nº 6.588/2013, do deputado Bosco);
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de  congratulações  com  a  Distribuidora  Rio  Branco  de  Petróleo  por  figurar  a
empresa entre as mil maiores do País, segundo levantamento divulgado pelo jornal
Valor Econômico em 2013 (Requerimento nº 6.589/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com os policiais militares da 5ª Companhia de Missões Especiais
de Polícia Militar que atuaram na ocorrência, em 3/12/2013, no Bairro Vila Arquelau,
em Uberaba, em que foram apreendidas droga, balança de precisão e quantia em
dinheiro e foram presas duas pessoas (Requerimento nº 6.591/2013, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares da 22ª Companhia de Polícia Militar
que atuaram na operação, em 1º/12/2013, em Caratinga, em que foram apreendidos
armas,  munição,  droga,  um  veículo  e  um  celular  e  foram  presas  duas  pessoas
(Requerimento nº 6.592/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 17º e do 32º Batalhões de Polícia
Militar  e  da  9ª  Companhia  de  Missões  Especiais  que  atuaram  na  operação,  em
3/12/2013, em que foi apreendida droga que seria transportada de Uberlândia para
Belo  Horizonte  e  foram  presas  três  pessoas  (Requerimento  nº  6.593/2013,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o 1º-Sgt. PM Ângelo de Souza Roberto, da 198ª Cia. do 36º
Batalhão de Polícia Militar, por sua posse como membro da Academia de Letras do
Brasil,  Seccional  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº
6.594/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  governador  do
Estado, pelos expressivos resultados obtidos pelas escolas estaduais e pelos alunos
mineiros na 9ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas
(Requerimento nº 6.595/2013, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Gazzola, secretária de Educação, pelos
expressivos resultados obtidos pelas escolas estaduais e pelos alunos mineiros na 9ª
edição da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (Requerimento nº
6.596/2013, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Carlos Pereira da Silva, investigador de polícia,
pelo  recebimento,  em  razão  dos  brilhantes  serviços  prestados  à  comunidade  de
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Betim, do prêmio Policial Nota Dez, do Instituto Mineiro de Assistência e Promoção
Humana, em parceria com o 2º Batalhão de Bombeiros Militares (Requerimento nº
6.598/2013, da deputada Liza Prado);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona  pela  apreensão  de
maconha  em  Monte  Alegre  de  Minas  (Requerimento  nº  6.602/2013,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  20ª
Companhia  Independente  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
6/12/2013, em Monte Belo, na qual dois homens foram presos ao tentar explodir um
caixa eletrônico (Requerimento nº 6.603/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com os  policiais  que  menciona,  lotados  no  15º  Batalhão de
Polícia Militar e na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, pela atuação em operação
conjunta, em 5/12/2013, no Município de Patos de Minas, que resultou na prisão de
cinco  pessoas  e  na  apreensão  de  drogas  e  armas  de  fogo  (Requerimento  nº
6.604/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão
de Polícia Militar e na 9ª Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar,  pela
atuação na operação Impacto VII, em 5/12/2013, no Bairro Lagoinha, no Município de
Uberlândia, que resultou na detenção de cinco pessoas e na apreensão de diversos
itens,  entre  os  quais  equipamentos  eletrônicos,  munições,  droga  e  R$6.000,00
(Requerimento nº 6.605/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de Polícia Militar e na 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, pela atuação na
ocorrência, em 1º/12/2013, no Município de Muriaé, que resultou na apreensão de
R$15.000,00 e na prisão de um casal  por envolvimento em furto no Município de
Miraí (Requerimento nº 6.606/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 31º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/12/2013,  no  Município  de
Congonhas, que resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de eletrônicos,
toucas ninjas, colete à prova de balas, drogas, armas e munições (Requerimento nº
6.607/2013, do deputado Cabo Júlio);



344
____________________________________________________________________________

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam da PMMG, pela atuação na ocorrência, em 4/12/2013, no Município de Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  50kg  de  maconha  (Requerimento  nº
6.608/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 43ª Cia. PM/39º BPM,
pela apreensão de drogas e pela prisão de dois homens por tráfico de drogas em
Contagem,  em  1º/12/2013  (Requerimento  nº  6.609/2013,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 6ª Cia. PM/1º BPM,
pela prisão de um homem e pela apreensão de uma menor por tráfico de drogas em
Belo Horizonte, em 1º/12/2013 (Requerimento nº 6.610/2013, do deputado Sargento
Rodrigues);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  do  22º  Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 4/12/2013,  em Belo Horizonte, que
resultou  na  prisão  de  uma  mulher  e  na  apreensão  de  droga  (Requerimento  nº
6.611/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o 2º-Sgt. PM César Vieira do Nascimento, do 1º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/11/2013, no Bairro Lagoinha, em
Belo Horizonte, que resultou na prisão de dois criminosos que estavam assaltando
um coletivo (Requerimento nº 6.612/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  22ª
Companhia  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/11/2013,  em
Inhapim,  que  resultou  na  prisão  de  quatro  pessoas  e  na  apreensão  de  armas,
munições e drogas (Requerimento nº 6.613/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais federais que participaram da prisão de cinco homens que
utilizavam uma funerária como fachada para a prática do crime de tráfico de drogas,
em  Governador  Valadares,  em  29/11/2013,  e  da  apreensão  de  armas,  drogas,
munições, balança de precisão e quantia em dinheiro (Requerimento nº 6.614/2013,
do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  a  Rede  Vitoriosa  de  Rádio  e  TV  e  com  a  Secretaria
Municipal de Esportes de Uberlândia pela realização da Corrida das Cores, no dia
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1º/12/2013 (Requerimento nº 6.615/2013, da deputada Liza Prado);
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  Contagem,  que  resultou  na
recuperação de um carro roubado e na  prisão de três  homens (Requerimento nº
6.621/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª  Cia.
Independente de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, pela atuação em ocorrência,
na  Rodovia MG-223,  que resultou na apreensão de um veículo roubado e armas
(Requerimento nº 6.622/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  6ª  Cia.
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação em ocorrência,  em Leopoldina,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº
6.623/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Delta, que resultou na apreensão
de  drogas,  dinheiro,  “tablet”,  relógios  e  pulseiras  e  na  prisão  de  uma  mulher
(Requerimento nº 6.624/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Ribeirão das Neves, que resultou
na recuperação de um carro roubado, na apreensão de arma de uso exclusivo das
Forças  Armadas  e  na  prisão  de  dois  homens  (Requerimento  nº  6.625/2013,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Divisópolis, que resultou na prisão
de quadrilha que praticava roubos de motocicletas, na apreensão de droga e armas,
na prisão de um homem e na apreensão de um menor (Requerimento nº 6.626/2013,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 29ª Cia. de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Manhumirim, que resultou na prisão
de um homem por homicídio (Requerimento nº 6.627/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 22ª  Cia.
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Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  Caratinga,  que
resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº
6.628/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a direção do jornal Raça pelo lançamento desse jornal, em
Uberlândia (Requerimento nº 6.629/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com os policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar que
menciona, pela atuação na ocorrência, em 10 de dezembro, no Bairro Serrano, em
Belo  Horizonte,  que  culminou  com  a  descoberta  de  um  laboratório  de  refino  de
drogas, a apreensão de drogas, material para o refino, armas e quantia em dinheiro e
a prisão de três pessoas (Requerimento nº 6.659/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. Edir Macedo pelo lançamento do livro Nada a perder
(Requerimento nº 6.666/2013, do deputado Alencar da Silveira Jr.);

de congratulações com o Nacional Futebol Clube pela conquista do Campeonato
Mineiro 2013 da 2ª divisão (Requerimento nº 6.668/2013, do deputado Tony Carlos);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  prenderam  um  homem  que
transportava  23kg  de  pasta-base  de  cocaína  na  BR-381,  em  Sabará,  no  dia
10/10/2013 (Requerimento nº 6.742/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA TM/39º BPM,
pela prisão de um homem e pela apreensão de droga em Contagem, em 7/12/2013
(Requerimento nº 6.743/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  federais  que  participaram  da  Operação  Invasão,  que
resultou na apreensão de droga e na prisão de um dos maiores traficantes do Estado,
em 10/12/2013 (Requerimento nº 6.744/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar que
atuaram na operação, em 10/12/2013, em Carangola, que resultou na apreensão de
armas e drogas e na  prisão de várias  pessoas (Requerimento  nº  6.747/2013,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar que
atuaram na ocorrência, em 6/12/2013, em Juiz de Fora, que resultou na prisão de
dois  homens  e  na  apreensão  de  droga,  armas  e  munição  (Requerimento  nº
6.748/2013, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares da 5ª Companhia de Missões Especiais
da  Polícia  Militar  que  atuaram  na  ocorrência,  em  11/12/2013,  em  Uberaba,  que
resultou na prisão de um jovem e na apreensão de uma adolescente, bem como de
drogas e munição (Requerimento nº 6.751/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 39º Batalhão de Polícia Militar que
participaram  da  ação,  em  4/11/2013,  no  Bairro  Bandeirantes,  em Contagem,  que
resultou  na  recuperação  de  dois  carros  roubados  e  na  apreensão  de  dois
adolescentes,  bem como de uma arma de fogo (Requerimento  nº  6.752/2013,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 48º Batalhão de Polícia Militar que
atuaram na ocorrência que resultou na prisão, em 9/12/2013, no Bairro Palmeiras, em
Ibirité, de dois homens portando drogas, um dos quais, foragido de uma cadeia em
Nova Era (Requerimento nº 6.756/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 40º Batalhão de Polícia Militar que
atuaram na  ocorrência,  em 10/12/2013,  em  Ribeirão  das  Neves,  que resultou  na
apreensão  de  um  menor  que havia  assaltado uma casa  lotérica,  sendo parte  do
dinheiro recuperada, e uma arma de fogo, apreendida pelos militares (Requerimento
nº 6.757/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Sra.  Ângela Fellet  Miranda Chaves Rodrigues e o Sr.
Carlos Eduardo Santos Rodrigues, delegados de polícia, que também participaram da
importante ocorrência descrita nos Requerimentos nºs 5.903 e 5.910/2013, aprovados
na Comissão de Segurança Pública (Requerimento nº 6.760/2013, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com a Escola Estadual Terezinha Pereira pela conquista do 1º
lugar na edição de 2013 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
e por  ser  a  escola  com o  melhor  desempenho em nove anos  dessa competição
(Requerimento nº 6.765/2013, do deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com  os  policiais  civis  do  Departamento  de  Investigações
Antidrogas que atuaram na ocorrência, em Contagem, que resultou na prisão de um
traficante  portando  frascos  de  lança-perfume  (Requerimento  nº  6.769/2013,  do
deputado Cabo Júlio);
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de aplauso à Sra. Vanderlucy de Oliveira Rosa, professora na Escola Lu Artes -
Curso de Desenho, e a seus alunos pela exposição de quadros realizada na Câmara
Municipal de Uberlândia, em dezembro de 2013 (Requerimento nº 6.824/2013, da
deputada Liza Prado);

de congratulações com a Escola Municipal Professor Doriol Beato, de Conselheiro
Lafaiete,  por  ter  sido  apontada pela  Rede Globo de Televisão como uma das 10
escolas  públicas  brasileiras  com  melhor  índice  de  aproveitamento  no  ensino  de
matemática (Requerimento nº 6.883/2013, da Comissão de Educação);

de  aplauso aos  policiais  civis  da  7ª  Delegacia  Especializada de Homicídios,  de
Contagem, que participaram de operação que culminou na elucidação do assassinato
de Carlos Alberto Duarte, pai de família e taxista, ocorrido em 26/4/2012, e na prisão
dos assassinos (Requerimento nº 6.888/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Secretário
de Defesa Social pelo excelente trabalho efetuado pelo 44º Batalhão da PMMG nas
comunidades do Quilombo Marobá dos Teixeiras  e  do Acampamento  16  de  Abril,
localizados no Município de Almenara (Requerimento nº 6.912/2013, da Comissão de
Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2014

ATA
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2013
Às 17h1min,  comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza  Prado e  os

deputados  Glaycon  Franco,  Duarte  Bechir  (substituindo  a  deputada  Ana  Maria
Resende,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Elismar  Prado  (substituindo  o
deputado Almir Paraca, por indicação da liderança do MSC), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte
Bechir, 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),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Projeto de Lei nº 4.127/2013 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado
Glaycon Franco). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, é aprovado o Requerimento nº 8.835/2013, da deputada Liza Prado, em
que solicita seja realizada reunião da comissão para debater, em audiência pública, a
dificuldade das pessoas com doenças degenerativas raras na obtenção de Carteira
Nacional de Habilitação para Pessoa com Deficiência (CNH Especial) e, ainda, seja
convocado o representante legal do Detran-MG para participar da audiência pública.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de janeiro de 2014.
Liza Prado, presidente - Duarte Bechir - Elismar Prado.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.368/2013
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Parusia - CTP -, com
sede no Município de Santana do Paraíso.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.368/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Comunidade Terapêutica Parusia -  CTP -,  com sede no Município de Santana do
Paraíso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo prestar assistência a dependentes químicos e alcoólicos, bem
como a suas famílias.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações de tratamento, reeducação e
ressocialização dos dependentes em tratamento; e de prevenção, visando à proteção
social dos núcleos familiares contra o uso abusivo de álcool e outras drogas.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a
comunidade do Município de Santana do Paraíso, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.368/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.606/2013
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo



351
____________________________________________________________________________

declarar de utilidade pública a Fazenda de Recuperação Novo Caminho, Sociedade
de Promoção Humana, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.606/2013 pretende declarar de utilidade pública a Fazenda de

Recuperação  Novo  Caminho,  Sociedade  de  Promoção  Humana,  com  sede  no
Município de Lagoa da Prata, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  prestar  assistência  psicossocial  a
pessoas dependentes de drogas ou álcool.

Com esse propósito, a instituição busca a recuperação dessas pessoas, visando à
sua ressocialização, e desenvolve ações de prevenção ao uso de álcool e outras
drogas.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade retificar a redação do art. 1º.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  na
recuperação de pessoas com dependência, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.606/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.098/2013

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Casa do Cuidado Humano, com
sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou..

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.098/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Casa do Cuidado Humano, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo
melhorar a qualidade de vida de pacientes  portadores de doenças graves e seus
familiares.

Com esse propósito, a instituição orienta a família dos pacientes, oferecendo-lhes
suporte,  capacita  cuidadores  e  disponibiliza  atendimento  multidisciplinar  para
profissionais de saúde e cuidadores.

Cabe ressaltar que a Emenda nº1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade substituir, na ementa e no art. 1º, a palavra “associação”
pela palavra “entidade”. .

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.098/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.664/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 4.664/2013 visa dar

denominação ao viaduto de acesso ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, no Município de Confins.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/11/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,
combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na reunião de 3/12/2013, esta comissão solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais para que
enviasse informações sobre o bem a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.
Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.664/2013  tem  por  finalidade  dar  a  denominação  de
Governador  Ozanam  Coelho  ao  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  cargas  do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado no Km 6,16 da Rodovia LMG-
800, no Município de Confins.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.
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À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Ademais, o art.  66 da Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do
Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação da
proposição por membro desta Casa.

Cabe  ressaltar  que,  em  resposta  à  diligência  solicitada,  o  Departamento  de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, por meio de nota
técnica  datada  de  20/11/2013,  manifestou-se  favoravelmente  à  denominação
proposta.

Assim sendo, não há impedimentos à tramitação do projeto de lei em análise.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei n° 4.664/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.734/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Touro,
com sede no Município de Serranópolis de Minas.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.734/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Touro, que tem como objetivo geral o
desenvolvimento da Comunidade do Touro e do Município de Serranópolis de Minas.

Nesse intuito, a entidade se propõe a promover a assistência social, a educação e a
saúde, bem como a estimular o voluntariado. Além disso, busca atuar no combate à
pobreza, na promoção de direitos estabelecidos e na construção de novos direitos,
fornecendo, inclusive, assessoria jurídica gratuita de caráter suplementar.

Tendo  em  vista  a  relevância  social  do  trabalho  que  a  entidade  se  propõe  a
desenvolver,  consideramos que a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Touro  é merecedora  do  título  de  utilidade pública.  Acolhemos também a emenda
apresentada pela comissão que nos precedeu na análise do projeto, já que se trata
de adequação do texto ao estatuto da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.734/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.747/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do
Gorutuba - Aspergo -, com sede no Município de Jaíba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.747/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais do Gorutuba - Aspergo -, com sede no Município de
Jaíba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltada para a defesa
dos interesses e dos direitos de pequenos produtores rurais e para o fomento da
atividade agropecuária.

Orientada por esses objetivos, a entidade se propõe promover a busca de recursos
materiais,  humanos  e  financeiros  para  execução  de  interesse  comunitário,  em
programas de proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice,
no combate à fome e à pobreza.  Propõe-se também a estimular  as  iniciativas de
integração dos seus beneficiários no mercado de trabalho, além de promover eventos
e palestras sobre proteção ao meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela associação junto aos
pequenos  produtores  rurais  de  Jaíba,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.747/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.749/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Paulo Guedes, visa declarar

de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos de Botumirim,
com sede no Município de Botumirim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em análise visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
dos Moradores e Amigos de Botumirim, sociedade civil sem fins lucrativos fundada
em 1995, com sede no Município de Botumirim.

Voltada  para  a  melhoria  das  condições  socioeconômicas  da  comunidade,  a
entidade se propõe estimular e ajudar as iniciativas que beneficiem a comunidade,
trabalhar  pelo  desenvolvimento  da  agricultura  e  promover  o  intercâmbio  da
comunidade com o meio urbano.

Nesse intuito, busca, entre outras atividades, colaborar na execução de programas
rurais, treinar mão de obra rural e reivindicar às entidades públicas melhorias para a
comunidade,  sobretudo  quanto  à  saúde,  à  educação,  à  energia  elétrica  e  ao
transporte rodoviário.

Tendo  em  vista  a  relevância  do  trabalho  social  desenvolvido  pela  entidade,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  4.749/2013  na  forma

apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.752/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Traíras Sabonete, com sede
no Município de São João das Missões.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.752/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Traíras Sabonete, com sede no Município de
São João das Missões, pessoa jurídica de direito privado fundada em 1986.

Voltada, sobretudo, para a busca de recursos materiais, humanos e financeiros para
a  execução de programas  de proteção  da saúde da  família,  da  maternidade,  da
infância e da adolescência, da velhice, no combate à fome e à pobreza, a entidade
busca, também, promover o assentamento dos associados em programas de reforma
agrária.

Tendo em vista a relevância do trabalho que a associação se propõe realizar junto
ao  produtor  rural,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.752/2013 na forma

proposta.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.753/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Paulo Guedes, visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes da Área A, com sede no
Município de Jaíba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos

Pequenos  Irrigantes  da  Área  A,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  com  sede  no
Município de Jaíba.
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Constituída  para  fins  de  defesa,  proteção  e  representação  dos  trabalhadores  e
produtores  rurais,  a  associação  tem  por  principal  finalidade  concorrer  para  o
fortalecimento  econômico,  social  e  político  dos  associados,  estimulando-os  à
constituição  de  um  patrimônio  próprio  comum,  propício  ao  desenvolvimento  de
atividades e práticas de trabalho cooperativo.

Tendo em vista a importância do trabalho desenvolvido pela entidade em prol de um
segmento  que  nem  sempre  pode  contar  com  a  adequada  assistência  do  poder
público,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  4.753/2013  na  forma

apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.760/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural de Taquara, com
sede no Município de Itapecerica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.760/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário Rural da Taquara, com sede no Município de Itapecerica, que tem como
escopo a melhoria das condições socioeconômicas da comunidade.

Para a consecução desse propósito, a instituição busca promover a participação de
todos os moradores e grupos existentes na comunidade na realização de projetos
que  tenham  por  finalidade  melhoria  nas  áreas  de  saúde,  educação,  habitação,
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economia, transporte e lazer.
Pelo trabalho que desenvolve junto à população rural, que nem sempre conta com o

apoio  e  o  estímulo  do  poder  público,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.760/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.770/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Tony Carlos, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Bacia Hidrográfica do
Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de Lagamar.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.770/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores da Bacia Hidrográfica do Córrego Matinha -
Asprobrama -, com sede no Município de Lagamar.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 39
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e  atividades
preponderantes no Município de Lagamar; e o art. 53 veda a remuneração de seus
diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.770/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.776/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores
da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.776/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Pequenos  Produtores  e  Trabalhadores  da  Agricultura  Familiar  do
Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar, pessoa jurídica de direito
privado fundada em 10/4/2010.

A entidade se propõe, entre outros objetivos, a trabalhar pelo desenvolvimento da
agropecuária,  através da  integração com órgãos  afins  que visem  ao aumento  da
produção, da produtividade e do bem-estar social da comunidade e a integrar seus
beneficiários no mercado de trabalho. Além disso, preocupa-se com a proteção ao
meio  ambiente,  aliando-se  a  órgãos  que  atuem  na  promoção  de  campanhas



363
____________________________________________________________________________

educativas e projetos de educação ambiental.
Tendo em vista a relevância do trabalho da associação, tanto no aspecto social

quanto no ambiental, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.776/2013 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.781/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria  do deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rio Grande - Brejito - ACRG -,
com sede no Município de São João Batista do Glória.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.781/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Rio Grande - Brejito -, com sede no Município de São João Batista do
Glória, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo
organizar e promover a melhoria das comunidades das microrregiões rurais do Brejo
e da Praia Vermelha, integrantes da região do Brejo, nos termos da Lei nº 1.000, de
2000, desse município.

Com esse propósito, a instituição busca colaborar na execução de programas de
extensão rural,  bem como na execução  de programas  de saúde e  higiene.  Além
disso, treina mão de obra rural e reivindica, junto a entidades públicas, melhorias para
essas  comunidades,  sobretudo  quanto  a  saúde,  energia  elétrica  e  transporte
rodoviário.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  junto  a  essas
comunidades,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  outorgar  à ACRG o título  de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.781/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 341/2011
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dá nova redação

ao § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para facilitar o
acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo
com o estabelecido no art.  227 da Constituição Federal e no art.  224, § 1º,  I,  da
Constituição Estadual”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  25/2/2011,  foi  o  projeto,  inicialmente,
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social, para receber parecer. Posteriormente, a Presidência desta Casa, em
virtude da promulgação da Resolução nº 5.344/2011, que cria a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e atendendo a requerimento apresentado
pela referida comissão, determinou que o projeto de lei em epígrafe passasse a ter a
seguinte distribuição: Comissões de Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

Nos termos do art. 173, § 2º, do referido Regimento, foi anexado ao projeto de lei
em epígrafe o Projeto de Lei nº 1.654/2011, de autoria da deputada Liza Prado, por
conter matéria assemelhada.

Posteriormente,  a  presidência,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento
Interno, determinou, em 30 de outubro de 2013, a anexação do Projeto de Lei nº
688/2011, de autoria do deputado Arlen Santiago, ao projeto de lei nº 341/2011 em
epígrafe, por guardarem semelhança entre si.
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Vem, agora, o projeto a esta comissão para ser apreciado quanto à sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa modificar o § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994,

atribuindo-lhe a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 4º - Será mantida, para uso gratuito do portador de deficiência, do idoso e de

quem  dela  necessitar,  cadeira  de  rodas  ou  outro  veículo  que  lhes  possibilite  a
locomoção,  sendo  obrigatória  a  indicação  do  local  de  sua  retirada  por  meio  de
afixação de placas ou cartazes em locais visíveis nas entradas dos edifícios de que
trata esta lei".

De acordo com a justificação que acompanha o projeto, a iniciativa é importante em
vista  da  necessidade de uso de cadeira  de  rodas  para  transporte de deficientes,
idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção, no trajeto até o ônibus ou entre
este e o veículo que os transportará.

A  matéria  se  encontra  relacionada  entre  aquelas  de  competência  legislativa
concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal, conforme estabelece o art.
24, XIV, da Constituição Federal. Esse dispositivo confere ao Estado a competência
para  legislar  sobre  proteção  e  integração  social  das  pessoas  portadoras  de
deficiência.  O referido  artigo  ressalta  a competência da União  para  legislar  sobre
normas gerais  relativas a esses temas, dispondo que,  inexistindo norma geral  da
União,  o  Estado  exercerá  a  competência  legislativa  plena.  Todavia,  esse  mesmo
artigo determina que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Essas disposições constam nos §§ 3º
e 4º do art. 24 da Constituição Federal.

Além  disso,  o  art.  227,  §  1º,  II,  da  Constituição  da  República  estabelece
expressamente que compete ao  Estado a “criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para os portadores de deficiência,  sensorial  ou mental,
bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
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serviços  coletivos,  com  a  eliminação  de  obstáculos  arquitetônicos  e  de  todas  as
formas de discriminação”. Por seu turno, o § 2º do referido artigo determina que “a lei
disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e
de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às  pessoas  portadoras  de  deficiência”.  Em  cumprimento  a  esses  comandos
constitucionais, o legislador estadual editou a Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece
normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de
uso público.

Cotejando a redação atual do dispositivo com a proposta de alteração veiculada
pelo  projeto  em  análise,  verificamos  que  são  as  seguintes  as  modificações
pretendidas:  ampliação  dos  destinatários  da  medida,  mediante  a  inclusão  da
expressão “e de quem dela necessitar” e especificação da forma de indicação do
local da retirada da cadeira de roda “por meio de fixação de placas ou cartazes em
locais visíveis nas entradas dos edifícios de que trata esta lei”.

Vê-se, portanto, que a proposição em estudo visa a aperfeiçoar dispositivo legal já
existente, fundamentalmente quanto à ampliação dos beneficiários da medida e a
forma de divulgação da existência de  cadeira de rodas disponíveis,  não havendo
óbice jurídico à sua aprovação.

O Projeto de Lei  nº  1.654/2011 “dispõe sobre a obrigatoriedade de os terminais
rodoviários  manterem  cadeira  de  rodas  à  disposição  de  pessoas  portadoras  de
deficiência  ou  circunstancialmente  necessitadas  do  uso  desse  equipamento  e  dá
outras providências”. Ao tornar obrigatório o oferecimento de cadeiras de rodas nos
terminais  rodoviários,  o  projeto  atende a  esse mesmo propósito  de  conferir  mais
densidade e concreção normativa ao comando constitucional relativo à proteção e à
integração do portador de deficiência. Na verdade, para além de beneficiar o portador
de deficiência, as disposições do projeto alcançam, também, aqueles que, ocasional
ou circunstancialmente, não podem locomover-se sem o auxílio desse equipamento.

O interesse social  subjacente à norma que se pretende instituir  afasta qualquer
objeção fundada na alegação de que a exploração de terminais rodoviários deve dar-
se nos termos pactuados no respectivo contrato de concessão, o qual não prevê o
oferecimento  de  cadeiras  de  rodas.  Com  efeito,  é  da  essência  do  contrato
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administrativo a possibilidade de sua alteração de forma unilateral pela administração,
desde que respaldada pelo interesse público, impondo-se, contudo, a recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ora, se o próprio administrador tem a
prerrogativa de alterar o contrato administrativo unilateralmente, com mais razão pode
fazê-lo  o  legislador,  contanto  que  estribado  no  interesse  público,  mantendo-se,
também  nessa  hipótese,  o  equilíbrio  econômico-financeiro  contratual.  Todavia,
ressaltamos que os contratos de concessão de terminais rodoviários são firmados
entre particulares e o poder público municipal. Dessa forma, não pode o Estado, por
via da legislação estadual, interferir no exercício da autonomia do município.

Feitas essas considerações, cumpre-nos, ainda, analisar outros projetos que foram
anexados à proposição em análise.  O Projeto  de  Lei  nº  688/2011,  de  autoria  do
deputado  Arlen  Santiago,  é  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº
3.017/2009.  A  iniciativa  determina  que  os  centros  comerciais,  como  “shopping
centers”,  hipermercados  e  supermercados  localizados  no  Estado  forneçam,
gratuitamente,  carrinhos  ou  cadeiras  motorizados  para  portadores  de  deficiência
física, idosos e gestantes.

O art. 2º do projeto abre o prazo de 60 dias contados da publicação da nova lei,
para que os estabelecimentos mencionados atendam a tal exigência.

O art. 3º estabelece a obrigatoriedade de afixação, em locais de grande visibilidade,
de placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

O art. 4º estabelece que o descumprimento da lei  sujeitará os infratores à multa
pecuniária de 500 Unidades Fiscais de Referência - Ufirs -, que será aplicada em
dobro em cada reincidência. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos competentes do
Poder Executivo, nos termos do art. 5º da proposição. Caberá também àquele Poder
regulamentar a norma no prazo de sessenta dias contados a partir da data de sua
vigência (art. 6º).

Conforme se vê,  o  projeto  especifica  os  estabelecimentos  -  centros  comerciais,
como “shopping centers”,  hipermercados e supermercados, no âmbito do Estado -
que devem oferecer os carrinhos ou cadeiras motorizadas para os destinatários da
norma. Assim o fazendo, restringe o comando originário da lei,  que abrange todo
edifício  de  uso  público,  assim  considerado  aquele  que  “abriga  atividade  de
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atendimento  ao  público,  incluindo  estabelecimentos  comerciais,  órgãos  públicos,
agências  e  postos  bancários,  salas  de  exibição,  estacionamentos,  clubes  e
estabelecimentos de ensino, entre outros”, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº
11.666, de 1994. Portanto, encampar tal restrição implicaria retrocesso.

Outro ponto que o projeto visa alterar diz respeito ao que deve ser oferecido para o
portador de dificuldade para locomoção - carrinhos ou cadeiras motorizadas. Neste
ponto também consideramos mais abrangente a redação contida na redação da Lei
nº 11.666, de 1994, que traz a expressão “cadeira de rodas ou outro veículo que lhes
possibilite a locomoção”.

Por  fim,  quanto  aos  destinatários  da  medida,  consideramos  que  a  redação  do
Projeto de Lei nº 341/2011 é a mais inclusiva, por abranger o portador de deficiência,
o idoso e quem mais tiver essa necessidade, ao passo que a proposição em análise
refere-se apenas aos portadores de deficiência física, idosos e gestantes.

O projeto também prevê a aplicação de multa em caso de descumprimento de suas
disposições. Todavia, a legislação em vigor já inclui a aplicação de multa diária no
valor de até 2.000 Ufemgs, aplicada na forma do regulamento, respeitado o devido
processo legislativo (art. 3º, § 5º).

Ressalte-se que as considerações expendidas neste parecer se aplicam também ao
Projeto de Lei nº 1.426/2011, que foi anexado ao Projeto de Lei nº 688/2011.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 341/2011.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.019/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante
do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  442/2007,  dispõe sobre  a  aquisição de
unidades  habitacionais  por  integrantes  da  Polícia  Militar,  do  Corpo  de  Bombeiros
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Militar e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a aquisição de unidades habitacionais pelos

integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais.

Para tanto,  cuida o projeto de estabelecer,  para as categorias  que menciona,  o
direito  à  habilitação  para  a  aquisição  de  imóvel  em  conjuntos  habitacionais
construídos  pelo  poder  público  estadual  e  condições  especiais  de  aprovação  de
crédito  junto  ao  agente  financeiro.  Veda,  ainda,  a  locação ou a  venda do imóvel
adquirido até a sua quitação total e altera a Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995, que
trata do Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências.

É importante ressaltar que projeto com conteúdo idêntico tramitou nesta Casa no
ano de 2009. Todavia, ressaltamos que alterações supervenientes, tanto no substrato
fático  quanto  jurídico  da  matéria,  nos  levam  a  não  corroborar  o  parecer  antes
exarado.

Sob  a  ótica  jurídica,  ressaltamos  que  a  lei  que  o  projeto  pretendia  alterar  foi
revogada pela  Lei  19.091,  de  2010,  a  qual  passou a reger  o Fundo Estadual  de
Habitação.

Além  disso,  as  condições  fáticas  subjacentes  ao  projeto  foram  alteradas.  Com
efeito, de acordo com o autor, o projeto se justificaria porque “os baixos salários que
são atribuídos aos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Civil do Estado trazem-lhes, como consequência, a impossibilidade da conquista da
casa própria.” Para amenizar tal quadro de dificuldades, a Comissão de Constituição
e Justiça entendeu que é razoável discriminar positivamente os policiais e bombeiros
militares  e  os  policiais  civis,  assegurando-lhes  a  oportunidade de  adquirir  imóvel,
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fundamentando-se em uma concepção material  do princípio da igualdade. Como é
sabido,  a  teoria  da  “discriminação  positiva”  ou  “discriminação  inversa”  parte  da
premissa de que, para se alcançar a igualdade como bem comum, critérios desiguais
devem ser utilizados pelo legislador.

Ocorre que, em 16/8/2011, foi publicada a Lei nº 19.576, reajustando o valor da
remuneração  dos  policiais  militares,  civis,  bombeiros  e  agentes  penitenciários,
inclusive  daqueles  que  exercem  funções  administrativas,  cujos  salários  serão
dobrados em quatro anos, de maneira escalonada. De acordo com o que diz a Lei nº
17.949, de 2008, terão prioridade para a contratação do financiamento o policial e o
bombeiro militar cujas vidas ou de seus familiares esteja em situação de risco, em
razão  da natureza  de  suas  atividades  e  em função  do  local  onde  reside,  e  que
preencham  os  requisitos  estabelecidos  pelo  programa.  Portanto,  diante  de  tal
aumento,  consideramos que não subsistem mais  as razões  para a concessão de
tratamento diferenciado para as referidas categorias. Visão contrária poderia vir a se
constituir,  em  verdade,  na  criação  de  privilégios  para  determinados  grupos,
especialmente quando se tem em vista a situação de outras  categorias,  como os
profissionais da educação, apenas para citar um exemplo.

Além disso, já existe no Estado o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do
Estado de Minas Gerais - Fahmemg -, instituído pela Lei nº 17.949, de 2008, cuja
finalidade é financiar a aquisição de imóvel novo ou usado e a construção de imóvel
próprio (art. 1º, § 4º). De acordo com o art. 3º da referida lei, terão prioridade para a
contratação do financiamento o policial e o bombeiro militar cujas vidas ou de seus
familiares estejam em situação de risco, em razão da natureza de suas atividades e
em função do local onde residem, e que preencham os requisitos estabelecidos pelo
programa. Entre outras vantagens, o programa oferece taxas de juros inferiores às
taxas de outros financiamentos habitacionais independentemente da faixa salarial do
beneficiário.  

Assim, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto de lei em análise não
encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para a sua aprovação nesta Casa
Legislativa.
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Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.019/2011.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.404/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, fruto do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 534/2007, modifica a Lei nº 13.188, de 20 de
janeiro de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  e  de  Fiscalização
Financeira Orçamentária.

Preliminarmente,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  apreciada  sob  os
aspectos jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe modifica a redação do inciso II do art. 4º e acrescenta os

incisos VII e VIII ao art. 3º da Lei nº 13.188, de 1999. O inciso VII determina que a
proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  oferecidos  às  vítimas  de  violência  no  Estado
consistem,  também,  em  garantir  a  realização  de  cirurgia  reparadora  gratuita  nos
casos  de  lesões  ou  sequelas  decorrentes  de  agressão  comprovada  mediante  a
apresentação do boletim de ocorrência policial. O inciso VIII determina a oferta de
assistência social e psicológica à vítima de violência. Com a nova redação dada ao
citado  inciso  II,  fica  instituída  a  obrigatoriedade  de  realização  de  levantamento
estatístico dos casos de violência no Estado,  que discrimine o tipo e a forma de
violência, e manutenção de banco de dados atualizado.

O projeto tem por escopo defender princípios fundamentais do Estado Democrático
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de Direito que militam em prol da consolidação da dignidade da pessoa humana e da
promoção do bem de todos, como determina a Constituição Federal nos seus arts. 1º,
inciso III, e 3º, inciso IV. A esses dispositivos destacados alinha-se o art. 24, inciso XII,
que atribui à União, aos estados e ao Distrito Federal a competência para legislar
concorrentemente  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde.  Além  disso,  ressalvada  a
competência  da  União  para  legislar  sobre  normas  gerais,  os  estados  poderão
suplementar  a  legislação  federal  e,  inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,
poderão exercer a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades.
É o que dispõem os parágrafos 2º e 3º do art. 24 da Carta Magna.

Todavia, vale destacar que projeto de lei com o mesmo conteúdo já tramitou nesta
Casa Legislativa na legislatura passada, tendo a matéria se transformado na Lei nº
16.835,  de  2007.  Ressaltamos,  porém,  que  o  governador  do  Estado,  no  uso  da
atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, combinado com o art. 70, II, da Constituição
do Estado, opôs veto parcial à citada lei, alegando razões de natureza constitucional,
veto este mantido por esta Casa. Assim, remanesce inovador apenas o dispositivo
que garante  a  realização de cirurgia  reparadora  gratuita  nos  casos de lesões  ou
sequelas decorrentes de agressão comprovada mediante a apresentação de boletim
de  ocorrência  policial.  Essa  medida  representa  um  importante  avanço  para  a
efetivação do direito  à  saúde dos cidadãos.  Certamente,  as  comissões de mérito
seguintes,  com  base  nos  elementos  fáticos de  que dispõem, poderão realizar  os
eventuais ajustes técnicos para aprimorar a iniciativa parlamentar.

Dessa forma,  pode-se concluir  que a matéria que a proposição em exame visa
introduzir no ordenamento jurídico já se encontra disciplinada pela Lei nº 16.835, de
2007, com exceção de um dispositivo, cujo conteúdo reproduzimos no Substitutivo nº
1.

Conclusão
Por essas razões, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.404/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe
sobre a proteção, o auxílio e a assistência de vítimas de violência no Estado e dá
outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  O art.  3º da Lei  nº  13.188, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso IX:
“Art. 3º - (...)
IX - garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita nos casos de lesões ou

sequelas decorrentes de agressão comprovada mediante apresentação do boletim de
ocorrência policial.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.884/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a
dedução de pedágio para proprietários  de veículos com idade igual  ou superior  a
sessenta anos”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 25/2/2012,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à
proposição o Projeto de Lei n° 3.434/2012, de autoria do deputado Alencar da Silveira
Jr.,  pretende  assegurar  a  gratuidade  da  tarifa  de  pedágio  nas  vias  rodoviárias
estaduais aos maiores de sessenta e cinco anos.

Agora,  compete  a  esta  comissão  realizar,  em  caráter  preliminar,  o  exame  dos
aspectos  jurídico-constitucionais  do  projeto,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,
combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa, nos termos de seu art. 1º, conceder dedução de no

mínimo  50%  do  pedágio  cobrado  nas  vias  públicas  estaduais  e  nas  federais
exploradas  pelo  Estado  por  delegação  da  União  aos  proprietários  de  veículos
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automotores com idade igual ou superior a sessenta anos.
Passemos, então, à análise da matéria.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a cobrança de pedágio constitui  retribuição

pela  utilização  de  vias  conservadas  pelo  poder  público.  O  serviço  público  de
conservação de vias usualmente é delegado na forma do art. 175 da Constituição da
República, segundo o qual “incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente
ou  sob  o  regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  através  de  licitação,  a
prestação de serviços públicos”.

Assim,  nos  termos  do  dispositivo  constitucional  transcrito,  os  serviços  públicos
podem  ser  prestados  diretamente  pela  administração  pública  ou  de  forma
descentralizada,  por  meio  de  concessão  ou  permissão.  O  parágrafo  único  desse
mesmo  artigo  determina  ainda  que  a  lei  disporá  sobre  o  regime  das  empresas
concessionárias  e  permissionárias,  o  caráter  especial  de  seu  contrato  e  de  sua
prorrogação,  as condições de caducidade,  fiscalização e rescisão,  os direitos  dos
usuários, a política tarifária e a obrigação de manter um serviço adequado.

Ademais,  em seu art.  22, inciso XXVII,  a Carta Magna estabelece que compete
privativamente  à União legislar  sobre normas gerais  de contratação,  em todas as
modalidades.  Em  cumprimento  dos  citados  dispositivos  constitucionais,  a  União
editou as Leis nºs 8.987, de 1995, e 9.074, de 1995, instituindo essas normas.

Tendo em vista que a Lei nº 9.074, de 1995, no art. 2º, sujeita as concessões e
permissões  ao  crivo  autorizativo  legal,  foi  editada,  no  âmbito  estadual,  a  Lei  nº
12.219, de 1996. O referido diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação
de  determinados  serviços  públicos,  a  exemplo  dos  serviços  de  construção,
restauração,  conservação,  manutenção,  ampliação  e  operação  de  rodovias  e  de
obras rodoviárias que sejam de competência do Estado, e estabelece normas para
tanto.  A citada  lei  estabelece,  no  art.  6º,  que  “a  tarifa  dos  serviços  será  fixada,
reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no
edital  e  no  contrato,  observado  o  princípio  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato, a legislação vigente e as normas regulamentares”.

Assim, na hipótese de delegação de serviço público, as normas constantes no edital
de licitação e no contrato deverão obedecer  ao princípio do equilíbrio  econômico-
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financeiro do contrato, o que, segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro,
equivale a garantir que o contratado tenha assegurada a percepção de remuneração
que lhe permita executar  suas obrigações e manter,  durante toda a execução do
contrato,  a  relação  custo-benefício  estabelecida  no  momento  de  sua  celebração
(Parcerias na administração pública, 4. ed., São Paulo: Atlas, p. 77).

Nesse sentido, cumpre ressaltar que eventual dedução no pagamento de tarifas de
pedágio  na  forma  pretendida  pelo  projeto  em  análise  implicaria,  certamente,
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ressaltamos que a mera menção, no
projeto, de que poderá o Executivo estabelecer em favor do concessionário outras
fontes acessórias de receita não tem o condão de assegurar o equilíbrio do contrato,
uma vez que não está demonstrada a viabilidade da medida nem indicada a origem
dessas receitas.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal - STF -, em reiteradas decisões, tem
entendido que a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos administrativos concedendo descontos e isenções sem nenhuma previsão
de compensação, uma vez que tal medida caracteriza evidente violação ao princípio
da  harmonia  entre  os  Poderes,  na  medida  em que  o  Poder  Legislativo  pretende
substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados (ADIs n°s
2733 e 3225).

Não obstante, embora a posição predominante no âmbito do STF seja a acima
exposta,  foi  adotado  entendimento  diverso  no  julgamento  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.649-6 contra lei que concedia passe livre no sistema de
transporte  coletivo  interestadual  às  pessoas  carentes  portadoras  de  deficiência.
Nesse  acórdão,  a  ministra  Carmem  Lúcia  Antunes  Rocha,  relatora  do  processo,
entendeu que, se a lei acarretar desequilíbrio financeiro do contrato, o que deve ser
analisado caso a caso, cabe ao concessionário tomar as providências cabíveis para
restaurar essa equação matemática.

Assim, embora as modificações unilaterais nesses contratos normalmente ocorram
por ato do Poder Executivo, por meio de termo aditivo, por ser ele o gestor do serviço
e  do  contrato,  existe  um  precedente  no  âmbito  do  STF  admitindo  alterações  na
execução de contratos em decorrência de ato legislativo.
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Aceitando-se  a  possibilidade  de  interferência  de  lei  estadual  nos  contratos  em
curso, de acordo com precedente do STF, cumpre-nos agora proceder à análise da
proposta  sob  a  ótica  da  isonomia.  Isso  porque  a  concessão  de  tratamento
diferenciado a um setor da sociedade em detrimento de outros - inclusive porque, no
caso em análise, a busca do reequilíbrio contratual poderá implicar aumento de tarifas
- deve ser fundamentada em razões sólidas, em justificativas claras, sob pena de
configurar discriminação ilegítima.

Os instrumentos utilizados para efetivar o princípio da isonomia, como o veiculado
na  proposição  em  análise,  podem  ser  definidos  como  discriminações  positivas.
Vejamos os ensinamentos de Raquel Melo Urbano de Carvalho sobre o tema:

“Discriminações  positivas,  neste  contexto,  são  todas  as  medidas  legislativas,
administrativas e judiciais  por  meio de que o Estado busca corrigir  desigualdades
fáticas que deixam  à  margem  de  inserção social  uma categoria  de  indivíduos  os
quais, em um Estado Democrático de Direito, fazem jus à integração, a fim de que se
promova a isonomia material,  relativa e eficaz na realidade específica”. (Curso de
direito administrativo, 2. ed., Editora Podivm, p. 173.)

Qualquer distinção feita por lei é válida, desde que o fator distintivo esteja a serviço
de  uma  finalidade  acolhida  pelo  direito.  Assim,  resta-nos  verificar  se  existem
desigualdades fáticas a fundamentar a adoção da proposta em análise.

No que toca à medida pretendida pela proposição em análise, entendemos que, no
caso, não há base fática sólida a particularizá-la. O que queremos dizer com isso é
que qualquer tratamento especial a um determinado grupo deve ser uma medida que
reduza os elementos que tornam esse grupo desigual na sociedade. Destarte, exigir a
adoção de medidas que eliminem os obstáculos arquitetônicos para os deficientes
físicos reduz a desigualdade e aproxima esse segmento dos demais cidadãos.

Por outro lado, a dedução de tarifas de pedágio para proprietários de veículos com
idade superior a sessenta anos constitui privilégio ofensivo ao princípio da igualdade,
na medida em que não há nexo entre a cobrança de pedágio e a idade. Não faz
sentido assegurar a idoso que tem renda o desconto de tarifas, enquanto algumas
pessoas têm dificuldade para retornar a casa por falta de recursos financeiros.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de
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natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa. O mesmo
vale  para  o  Projeto  de  Lei  nº  3.434/2012,  a  ela  anexado,  dada  a  identidade  de
conteúdo entre eles.

Conclusão
Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.884/2012.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.165/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bráulio Braz, a proposição em epígrafe institui o Polo de
Piscicultura Ornamental e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/6/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.165/2013 objetiva instituir o Polo de Piscicultura Ornamental

na Microrregião de Muriaé (município-sede), integrado pelos Municípios de Vieiras,
Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé, Miradouro, Barão de Monte Alto, São Francisco
da Glória (art. 1º).

O art. 2º da proposição estabelece os seguintes objetivos do polo: I - incentivar a
produção  e  a  comercialização  dos  peixes  ornamentais;  II  -  promover  o
desenvolvimento  e  a  divulgação  de  tecnologias  aplicáveis  ao  cultivo  dos  peixes
ornamentais; III - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda
no meio  rural,  principalmente mediante  ações voltadas para  a  agricultura  familiar,
observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável.
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Por sua vez, o art. 3º insere o Poder Executivo como participante do polo, a ele
atribuindo as seguintes competências: I - promover o desenvolvimento e a divulgação
de  boas  técnicas  de  manejo,  aplicáveis  ao  cultivo  dos  peixes  ornamentais;  II  -
destinar recursos específicos para a pesquisa, a assistência técnica e a extensão
rural;  III  -  fornecer  assistência  técnica aos produtores,  sendo esta gratuita  para a
agricultura familiar; IV - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores  e  trabalhadores,  inclusive  quanto  aos  aspectos  gerenciais  e  de
comercialização;  V  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário
diferenciado para fomentar o cultivo de peixes ornamentais; VI - implantar sistema de
informação de mercado, interligando entidades públicas, empresas, cooperativas e
associações de produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão
dos agentes envolvidos no negócio; VII - propor a criação, nas instituições bancárias
oficiais,  de linhas de crédito especiais  para subsidiar  as  atividades de piscicultura
ornamental.

Além  disso,  o  art.  4º  do  projeto  em  análise  estabelece  que  as  ações
governamentais relacionadas à implementação do polo contarão com a participação
de  representantes  dos  produtores  e  das  entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à
produção e à comercialização dos peixes ornamentais.

Por  fim,  o  art.  5º  atribui  ao  Poder  Executivo  a  responsabilidade  por  enviar  à
Assembleia  Legislativa,  semestralmente,  os  dados  estatísticos  relativos  ao  polo,
incluindo o número de associações, cooperativas e produtores individuais atendidos e
o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

O deputado justifica a apresentação do projeto de lei informando que “atualmente o
maior polo produtor brasileiro de peixe ornamental localiza-se no Estado de Minas
Gerais,  na região da  Zona da Mata,  sendo Muriaé o maior  município  desse polo
espontâneo”. Acrescenta que uma das grandes vantagens da aquicultura ornamental
é  o  seu  baixo  custo  de  produção,  realizando-se  em  regime familiar,  constituindo,
portanto,  importante  atividade  de  geração  de  renda.  Afirma  ainda  que  “a  cadeia
produtiva  da  aquicultura  ornamental  na  região  da  Zona  da  Mata  mineira  ainda é
pouco organizada, havendo pouca interseção entre os agentes produtivos, de suporte
(nutrição,  medicação,  outros),  acadêmicos  e  públicos”.  Por  fim,  relata  que  a
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“facilitação de acesso ao crédito agrícola, com linhas específicas para esse ramo do
agronegócio, auxiliaria o produtor a investir na infraestrutura, insumos e tecnologia
para melhorias de seu empreendimento”.

Considerando-se que, no sistema federativo brasileiro, a competência do estado é
de natureza remanescente, reservada ou residual, cabe-lhe dispor sobre as matérias
que  não  se  encartarem  na  competência  privativa  da  União  e  dos  municípios,
conforme se infere do disposto no §  1º  do art.  25  da  Constituição da República,
segundo o qual “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.  Assim, basta que determinada matéria não esteja
inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado, seja por
meio de medidas legislativas genéricas e abstratas, seja mediante ações concretas
voltadas para a defesa do interesse público.

Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios,
seguramente a matéria refoge ao domínio municipal e passa a ingressar no domínio
estadual, como é o caso da criação de um polo de fruticultura ou de cultura específica
de determinada fruta, o qual abarca diversas comunas de uma região. Nesse caso,
está  claro que deve prevalecer  o interesse regional,  a  cargo do Estado,  e não o
interesse do município  individualmente  considerado.  Aliás,  é  cediço na  doutrina  o
entendimento segundo o qual inexiste interesse exclusivo de determinada entidade
política em face de outra, pois na Federação o interesse local se projeta sobre o
interesse  regional  e  este,  por  sua  vez,  reflete  também  no  interesse  federal.  É
exatamente por isso que a doutrina chama a atenção para o fato de que não há,
rigorosamente  falando,  interesse  exclusivo  do  estado  ou  do  município,  e  sim  a
predominância do interesse regional sobre o interesse local.

Estreitamente em relação com o tema, registramos que existem dispositivos que
tratam da aquicultura ornamental tanto no âmbito federal quanto no estadual. Nesse
diapasão,  a Lei  Federal  nº  11.959,  de  29 de junho de 2009,  que dispõe sobre a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e dá
outras  providências,  classifica  a  aquicultura  em  cinco  espécies,  entre  elas  a
ornamental, quando praticada para fins de aquariofilia ou de exposição pública, com
fins comerciais ou não (inciso V do art. 19). No âmbito estadual, esta Casa aprovou a
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Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à
fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado
e dá outras  providências.  A aquicultura  é  definida  como “a  atividade destinada à
criação ou à reprodução, para fins econômicos, científicos ou ornamentais, de seres
animais e vegetais que tenham na água seu ambiente natural” (art. 13). A propósito, o
art. 14 da lei em referência estabelece as medidas que competem ao poder público
para  estimular  a  aquicultura,  quais  sejam:  I  -  criação  e  apoio  a  centros  de
treinamento, pesquisa e extensão; II - incentivo à promoção de iniciativas destinadas
ao desenvolvimento da aquicultura; III  -  incentivo à utilização de tanques-rede em
barragens  localizadas  no  Estado,  com  prioridade  para  as  espécies  nativas.  Com
efeito, as medidas referidas anteriormente compatibilizam-se com as competências
atribuídas ao Poder Executivo relativamente ao Polo de Piscicultura Ornamental que
se pretende instituir com a proposição em exame.

Assim,  considerando  que  a  proposição,  segundo  o  autor,  contribuirá  para  o
desenvolvimento da região da Zona da Mata, especialmente devido à geração de
emprego e  renda,  manifestamo-nos favoravelmente à sua tramitação nesta  Casa,
cabendo às comissões subsequentes avaliar os aspectos meritórios de forma mais
aprofundada.

Apresentamos, assim, o Substitutivo nº 1, que buscar adequar o texto à técnica
legislativa, além de acrescentar objetivos e atribuições do poder púbico.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.165/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir:
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região da Zona da Mata
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região

da Zona da Mata, integrado por municípios onde são realizadas atividades voltadas
para o desenvolvimento da piscicultura ornamental.

Art. 2º - São objetivos do polo de que trata esta lei:
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I - incentivar a produção e a comercialização dos peixes ornamentais;
II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao cultivo

dos peixes ornamentais;
III - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio

rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-
se os princípios do desenvolvimento sustentável;

IV  -  organizar  e  fortalecer  as  estruturas  geradoras  de  expertise de  produção  e
mercado, conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de
serviços;

V - criar condições para a atração de novos negócios.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos presentes no art. 2º, compete ao poder

público:
I  -  promover  o  desenvolvimento  e  a  divulgação  de  boas  técnicas  de  manejo,

aplicáveis ao cultivo dos peixes ornamentais;
II  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  assistência  técnica  e  a

extensão rural, observadas as previsões e limitações orçamentárias;
III  -  contribuir  para o fornecimento de assistência técnica aos produtores, sendo

esta gratuita para a agricultura familiar;
IV - estimular o desenvolvimento de ações de capacitação profissional de técnicos,

agricultores  e  trabalhadores,  inclusive  quanto  aos  aspectos  gerenciais  e  de
comercialização;

V  -  viabilizar  a  criação  de  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário
diferenciado  para  fomentar  o  cultivo  de  peixes  ornamentais  e  promover  a
competitividade dos produtos mineiros nos mercados mineiro e interestaduais;

VI - proporcionar a implantação de sistema de informação de mercado, interligando
entidades públicas, empresas, cooperativas e associações de produtores, com vistas
a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio;

VII  -  propor  a  criação,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito
especiais para financiar as atividades de piscicultura ornamental;

VIII  -  contribuir para o desenvolvimento de parcerias para efetivar a capacitação
profissional de técnicos, agricultores e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos
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gerenciais e de comercialização.
Art. 4º - As ações relacionadas à implementação do polo a que se refere esta lei

contarão  com  a  participação  de  representantes  dos  produtores  e  das  entidades
públicas e privadas ligadas à produção e à comercialização dos peixes ornamentais.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Gustavo Perrella.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/2/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Gilberto Abramo

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência: Mensagens nºs 607, 608, 609, 610, 611 e 612/2014 (encaminhando
os Convênios ICMS nºs 6 e 4/2014, celebrados no âmbito do Confaz, e os Projetos de
Lei nºs 4.873, 4.874, 4.875 e 4.876/2014, respectivamente), do governador do Estado
- 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs
4.877 a 4.895/2014 - Requerimentos nºs 6.979 a 7.098/2014 - Requerimentos dos
deputados Anselmo José Domingos, Anselmo José Domingos e Dalmo Ribeiro Silva e
outros, Doutor Wilson Batista e outros, João Leite e outros, Ivair Nogueira e outros,
Fred  Costa  e  outros,  Paulo  Lamac  e  outros,  Fabiano  Tolentino  e  outros,  Luiz
Humberto Carneiro, Sebastião Costa e Tadeu Martins Leite e da deputada Liza Prado
e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, da
Pessoa com  Deficiência,  de  Educação e  de  Segurança Pública  e  dos  deputados
Glaycon Franco e Tiago Ulisses - Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discurso
do deputado Vanderlei Miranda; Questão de Ordem; Homenagem Póstuma; discursos
dos deputados Vanderlei Miranda, Pompílio Canavez,  Sargento Rodrigues e Cabo
Júlio  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos:  Requerimentos dos deputados Luiz Humberto Carneiro,  Sebastião
Costa  e  Tadeu Martins  Leite,  da  deputada Liza  Prado  e  outros  e  dos  deputados
Doutor  Wilson Batista  e  outros,  João  Leite  e  outros,  Fred  Costa  e  outros,  Paulo
Lamac e outros, Anselmo José Domingos e Dalmo Ribeiro Silva e outros, Fabiano
Tolentino e outros e Ivair Nogueira e outros; deferimento  - Inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem
do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão, Dilzon Melo, Neider Moreira,

Alencar da Silveira Jr., Adalclever Lopes, Agostinho Patrus Filho, Almir Paraca, Ana
Maria  Resende,  André Quintão,  Anselmo José Domingos,  Antônio Carlos  Arantes,
Antonio Lerin, Arlen Santiago, Bonifácio Mourão, Bosco, Cabo Júlio, Carlos Henrique,
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Wilson
Batista,  Duarte  Bechir,  Duilio  de  Castro,  Durval  Ângelo,  Elismar  Prado,  Fabiano
Tolentino,  Fábio  Cherem,  Fred  Costa,  Gilberto  Abramo,  Glaycon  Franco,  Gustavo
Perrella,  Gustavo  Valadares,  Hélio  Gomes,  Inácio  Franco,  João  Leite,  João  Vítor
Xavier,  Lafayette  de  Andrada,  Leonardo  Moreira,  Liza  Prado,  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, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa,
Tadeu  Martins  Leite,  Tenente  Lúcio,  Tiago  Ulisses,  Tony Carlos,  Ulysses  Gomes,
Vanderlei Miranda, Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Cabo Júlio, 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 607/2014*
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2014.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  6,  de  15  de  janeiro  de  2014,
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 48, de 12 de junho de 2013, que
institui o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional
-  RECOPI  NACIONAL e  disciplina,  para  as  unidades federadas  que especifica,  o
credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel  destinado  à
impressão de livro, jornal ou periódico. A alteração promovida consiste na mudança
de redação da alínea “b” do inciso II da cláusula vigésima terceira.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º
e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 6, DE 15 DE JANEIRO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 48/13, que institui o Sistema de Registro e Controle das

Operações com o Papel Imune Nacional - RECOPI NACIONAL e disciplina, para as
unidades  federadas  que  especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize
operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  212ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 14 de janeiro de 2014, tendo em vista
o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 26 de outubro
de 1966), resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula  primeira  -  A alínea  “b”  do  inciso  II  da  cláusula  vigésima  terceira  do

Convênio ICMS 48, de 12 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“b)  1º  de janeiro de 2014,  para os  contribuintes  sediados nas demais unidades

federadas, exceto para os estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa
Catarina, do Distrito Federal  e de Goiás, cujo prazo será o estabelecido em suas
respectivas legislações.”.
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Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no
Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito
Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José
Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder
Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -
José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -
Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio
Silvano Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  Renato  Augusto Zagallo  Villela  dos
Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto
Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel
de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro
Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio  Carneiro
Tavares.”.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 608/2014*

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  4,  de  15  de  janeiro  de  2014,
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 91, de 5 de dezembro de 1991, que
dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS em operações realizadas por lojas
francas localizadas nos aeroportos internacionais. A alteração promovida consiste na
mudança de redação da ementa e do inciso I da cláusula primeira.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º
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e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 4, DE 15 DE JANEIRO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 91/91, que dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS

em operações realizadas por lojas francas localizadas nos aeroportos internacionais.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  212ª  reunião

extraordinária realizada em Brasília, DF, no dia 14 de janeiro de 2014, tendo em vista
o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, e no art. 199 do
Código Tributário Nacional, resolve celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula  primeira  -  Ficam  alterados,  com  a  seguinte  redação,  os  seguintes

dispositivos do Convênio ICMS 91/91, de 5 de dezembro de 1991:
I - a ementa:
“Dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS em operações realizadas por lojas

francas  localizadas  nos  aeroportos  internacionais  e  em  sedes  de  municípios
caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras.”;

II - o inciso I da cláusula primeira:
“I  -  saídas  promovidas  por  lojas  francas  ("free-shops")  instaladas  nas  zonas

primárias  dos  aeroportos  de  categoria  internacional,  e  autorizadas  pelo  órgão
competente do Governo Federal,  e  em sedes de municípios  caracterizados  como
cidades gêmeas de cidades estrangeiras, autorizadas de acordo com o artigo 15-A do
Decreto-Lei nº 1.455, de 07 de abril de 1976.”.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no
Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito
Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José
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Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder
Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -
José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -
Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio
Silvano Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  Renato  Augusto Zagallo  Villela  dos
Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto
Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel
de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro
Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio  Carneiro
Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 609/2014*

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Açucena o imóvel que especifica.

Tal  proposta  visa  doar  ao  Município  de  Açucena,  em  atendimento  a  pedido
formulado pela Prefeitura Municipal, o imóvel que será destinado à instalação de um
Centro  Cultural,  espaço  de  desenvolvimento  da  cultura  regional  com  biblioteca,
museu, sala de cinema, exposições, oficinas de artesanato, teatro, dança e outros.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, órgão ao
qual  o  imóvel  encontra-se  vinculado,  manifestou-se  favoravelmente  à  doação,
considerando a destinação pública que será atribuída ao bem e a inexistência de
projetos do Estado para a utilização do imóvel.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.873/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  o  imóvel  que

especifica.
Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a doar  ao Município  de  Açucena o

imóvel com área de 766,90 m², situado na Praça Edson de Miranda, nº 18, Centro,
constituído pelos lotes 1 e 1-A da Quadra 13, registrado sob os nºs R-1-5784 e R-1-
5785, Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Açucena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de um
Centro Cultural, que consistirá em espaço com biblioteca, museu, sala de cinema,
exposições,  oficinas  de  artesanato,  teatro,  dança e  outras  atividades  voltadas  ao
desenvolvimento da cultura regional.

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 parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Açucena não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Açucena  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - 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.

“MENSAGEM Nº 610/2014*
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que dá denominação à escola estadual
de ensino fundamental e médio localizada no Povoado de Barrinha, Município de São
João do Paraíso.
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Tal proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado da escola estadual e tem
por objetivo prestar justa homenagem à memória de Mário Coelho, primeiro morador
e fundador do Povoado de Barrinha. Homem empreendedor e respeitado por todos
que o conheciam, Mário Coelho contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento
do povoado. Preocupado com a educação dos moradores, lutou para a criação da
primeira  escola  da  região,  assegurando  educação  para  todas  as  crianças  e
adolescentes da comunidade.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio
público  do  Estado  com  igual  denominação  atribuída  por  ato  normativo,  conforme
justificação e exposição de motivos  anexas,  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 Mário Coelho, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio localizada no Povoado de Barrinha, no Município de
São João do Paraíso.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  que,  em  reunião  realizada  no  dia
27/03/2013, homologou, pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do
nome  de  Escola  Estadual  Mário  Coelho,  de  ensino  fundamental  e  médio,  para
denominação da referida unidade de ensino.

Mário Coelho foi o primeiro morador e fundador do Povoado de Barrinha. Homem
empreendedor  e  respeitado  por  todos  que  o  conheciam,  contribuiu  para  o
desenvolvimento  e  o  crescimento  do  povoado.  Preocupado com a  educação  dos
moradores, lutou para a criação da primeira escola na região, assegurando educação
para todas as crianças e adolescentes da comunidade.

O homenageado nasceu em 06 de janeiro de 1903 e faleceu em 25 de dezembro
de 1969.
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Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  São  João  do  Paraíso,  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, 29 de novembro de 2013.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Exposição de Motivos
Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no Povoado de Barrinha, no
Município de São João do Paraíso.

Mário Coelho foi o primeiro morador e fundador do Povoado de Barrinha. Homem
empreendedor  e  respeitado  por  todos  que  o  conheciam,  contribuiu  para  o
desenvolvimento  e  o  crescimento  do  povoado.  Preocupado com a  educação  dos
moradores, lutou para a criação da primeira escola na região, assegurando educação
para todas as crianças e adolescentes da comunidade.

A denominação ora proposta para a Escola Estadual  de Ensino Fundamental  e
Médio  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa
homenagem ao Senhor Mário Rodrigues Coelho.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2013.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.874/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Povoado de Barrinha, Município de São João do Paraíso.
Art.  1º  -  Fica  denominada Escola  Estadual  Mário  Coelho  a  escola  estadual  de

ensino fundamental e médio localizada no Povoado de Barrinha, no Município de São
João do Paraíso.

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
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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 611/2014*

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Caputira o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado em
decorrência de doação feita pelo Município de Matipó.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  atender  demanda  do  Município  para
construção de uma nova escola municipal.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do
Estado  e  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua
disponibilidade para os objetivos citados.

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 4.875/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Caputira  o  imóvel  que

especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Caputira uma

área de 2.600,00m², situada na Rua Muniz Rabelo, nº 94, Centro, no Município de
Caputira, registrada sob o nº 15.603, a fls. 250, Livro 3-J, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Abre Campo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
escola municipal.

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
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tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
Art.  3°  -  A autorização de que trata esta lei  ficará sem efeito  se,  findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Caputira não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Caputira  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - 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.

“MENSAGEM Nº 612/2014*
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem de Minas Gerais a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado em
decorrência de doação por parte do próprio Município de Carangola, em 1976.

Saliento que a ora pretendida doação visa à instalação de uma unidade local de
tratamento de saúde.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do
Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua
disponibilidade para os objetivos citados.

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 4.876/2014
Autoriza  o  Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais  a  doar  ao

Município de Carangola o imóvel que especifica.
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Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
- DER-MG -, autorizado a doar ao Município de Carangola o imóvel constituído de
uma  área  de  3.461,00m²,  com  as  benfeitorias  ali  existentes,  localizado  na  Rua
Francisco F. de Lacerda, s/nº, Lacerdina, naquele Município, registrado às fls. 226, do
Livro nº 02, no 1º Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se a instalação de uma
unidade de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG se, findo
o prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Carangola não houver procedido o registro do
imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Carangola  encaminhará  ao  DER-MG  documento  que
comprove a destinação do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - 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 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 4.877/2014

Dispõe  sobre  o  direito  do  consumidor,  a  quem  for  entregue  ou  que  encontrar
exposto  à  venda  produto  ou  serviço  com  prazo  de  validade  vencido,  de  receber
gratuitamente do fornecedor um produto idêntico ou similar  em condições próprias
para consumo, sem nenhum ônus.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica assegurado ao consumidor,  a quem for entregue ou que encontrar
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exposto à venda produto  ou serviço  com prazo  de validade vencido,  o direito  de
receber gratuitamente do fornecedor um produto idêntico ou similar  em condições
próprias para consumo, sem nenhum ônus.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa proteger o consumidor e

também  garantir  uma  maior  fiscalização  dos  produtos  expostos  à  venda  nos
estabelecimentos comerciais.

É comum encontrarmos produtos expostos à venda com prazo de validade vencido,
especialmente  em  supermercados,  embora  também  seja  cometido  esse  tipo  de
infração em farmácias, restaurantes e outros tipos de estabelecimento. Infelizmente,
após anos de vigência, os dispositivos e as sanções previstos do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) não têm sido capazes de inibir a
oferta de produtos vencidos. As causas desse problema são diversas: desatenção de
funcionários, insuficiência de fiscalização, má-fé do fornecedor, entre outras. De fato,
é impossível fiscalizar todos os estabelecimentos comerciais o dia todo, assim como
é impossível evitar falhas humanas ou, ingenuamente, contar com a ausência de má-
fé de alguns fornecedores. Entretanto, nenhuma dessas razões justifica a infração à
lei e tampouco os riscos e prejuízos impostos ao cidadão pelo consumo de produtos
fora do prazo de validade.

Nas atuais circunstâncias, o máximo que o consumidor pode fazer ao encontrar um
produto  vencido  é  reclamar  ao  gerente  do  estabelecimento,  sem  nenhuma
consequência,  ou  denunciar  o  caso ao Procon,  sem ter  certeza  de que a  devida
fiscalização será efetuada.

Por reconhecermos a inviabilidade de o Estado manter uma fiscalização perfeita
dos produtos expostos à venda, propomos que o consumidor, sempre que encontrar
exposto  à  venda  ou  receber  um  produto  vencido,  adquira  o  direito  de  receber
gratuitamente um produto idêntico ou similar. Desse modo, apesar da ausência de
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fiscalização, o consumidor não será prejudicado, porque receberá uma compensação
pelo atentado contra seus direitos, bem como o fornecedor será penalizado.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste
projeto de lei.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.497/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.878/2014
Dá  denominação  ao  trevo  localizado  na  MG-295  que  dá  acesso  à  cidade,  no

Município de Paraisópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica denominado Trevo Prefeito José Asdrúbal Zizo de Almeida o trevo

localizado na MG-295 que dá acesso à cidade, no Município de Paraisópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Tiago Ulisses
Justificação: José Asdrúbal Zizo de Almeida nasceu em Paraisópolis em 18/3/1924.

Entre outras profissões, foi radialista. Considerado uma das vozes mais bonitas da
história  da  Rádio  Paraisópolis,  apresentou  nessa  emissora  os  programas
Caleidoscópio e Paraíso Som.

Foi prefeito por dois mandatos em Paraisópolis (1971-1973 e 1983-1988), deixando
sua marca em grandes realizações, pelas quais é reconhecido pela população como
um dos maiores prefeitos da história do município.

Zizo, como era conhecido, foi também presidente do Conselho Particular da Ordem
Vicentina.

Morreu aos 89 anos, em 27/7/2013, tendo sido velado na Câmara Municipal, em
meio a grande comoção.

Pelas razões expostas, conto com o voto favorável dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

- 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 4.879/2014
Assegura ao consumidor o direito a informação sobre a inexistência de assistência

técnica no município.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  assegurado  ao  consumidor  de  produtos  e  serviços  o  direito  a

informação sobre a inexistência de assistência técnica no município onde é efetivada
a contratação ou a venda.

Parágrafo único - O fornecedor de produtos ou serviços deverá informar a ausência
de  assistência  técnica  em  documento  fiscal  ou  por  intermédio  de  contrato
devidamente assinado pelo consumidor.

Art. 2º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às sanções previstas no art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Esta proposição visa assegurar ao consumidor o direito a informação

sobre a inexistência de assistência técnica autorizada no município onde é efetuada a
compra do produto ou a contratação de serviços.

Via de regra, quando o consumidor adquire um produto ou contrata um serviço, não
tem acesso à informação de que a assistência técnica inexiste no município e muitas
vezes só será encontrada em localidades distantes da sua residência, ocasionando-
lhe transtornos e despesas.

Visando à proteção do consumidor, apresento este projeto de lei à consideração
deste  Parlamento  por  entender  ser  matéria  de  interesse  da  sociedade  mineira,
contando com a subsequente aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.791/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.880/2014
Proíbe no Estado a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e

testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal e perfumes e seus componentes
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e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica proibida no Estado a  utilização de animais  para desenvolvimento,

experimentos e testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal e perfumes e
seus componentes.

Art. 2° - Para os fins do disposto no art. 1º, consideram-se produtos cosméticos e
de higiene pessoal e perfumes as preparações constituídas por substâncias naturais
ou sintéticas de uso externo em partes do corpo humano, como pele, sistema capilar,
unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade
oral,  com  o  objetivo  exclusivo  ou  principal  de  limpá-lo,  perfumá-lo,  alterar  sua
aparência ou os odores corporais, protegê-lo ou mantê-lo em bom estado.

Parágrafo único - São exemplos dos produtos de que trata o caput:
I - cremes, emulsões, loções, géis e óleos para a pele (mãos, rosto e pés);
II - máscaras de beleza (com exclusão de produtos para descamação superficial da

pele por via química);
III - bases (líquidas, pastas e pós);
IV - pós para maquiagem, aplicação após o banho ou higiene corporal;
V - sabonetes e sabonetes desodorizantes;
VI - perfumes, águas de toalete e água de colônia;
VII - preparações para banhos e duchas (sais, espumas, óleos e géis);
VIII - depilatórios;
IX - desodorizantes e antitranspirantes;
X - produtos para tratamentos capilares;
XI - tintas capilares e desodorizantes;
XII - produtos para ondulação, desfrisagem e fixação;
XIII - produtos para mise;
XIV - produtos para lavagem (loções, pós e xampus);
XV - produtos para manutenção do cabelo (loções, cremes e óleos);
XVI - produtos para penteados (loções, lacas e brilhantinas);
XVII - produtos para a barba (sabões, espumas e loções);
XVIII - produtos para maquiagem e limpeza do rosto e dos olhos;



399
____________________________________________________________________________

XIX - produtos a serem aplicados nos lábios.
Art.  3º - As instituições, os estabelecimentos de pesquisa e os profissionais que

descumprirem  as  disposições  constantes  desta  lei  estarão  sujeitos  a  punição
progressiva com as seguintes multas e sanções:

I - para a instituição:
a) multa no valor de 380.000 Ufemgs (trezentas e oitenta mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) por animal;
b) multa dobrada na reincidência;
c) suspensão temporária do alvará de funcionamento;
d) suspensão definitiva do alvará de funcionamento;
II - para o profissional:
a) multa no valor de 15.200 Ufemgs (quinze mil e duzentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais);
b) multa dobrada a cada reincidência.
Art. 4° - São passíveis de punição as pessoas físicas, inclusive as detentoras de

função pública,  civil  ou  militar,  bem  como as  instituições  ou  estabelecimentos  de
ensino, organizações sociais e demais pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
de caráter  público ou privado,  que intentarem contra o que dispõe esta lei  ou se
omitirem no dever legal de fazer cumprir seus ditames.

Art.  5º  -  Fica  o  poder  público  autorizado  a  destinar  os  valores  recolhidos  em
decorrência da aplicação de multas previstas por esta lei para:

I - o custeio de ações e publicações para conscientização da população sobre a
guarda responsável e os direitos dos animais;

II - instituições, abrigos ou santuários de animais;
III  -  programas  estaduais  de  controle  populacional  por  meio  da  esterilização

cirúrgica de animais e outros programas que visem à proteção e ao bem-estar dos
animais.

Art. 6º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos desta lei e a aplicação das
multas decorrentes de infrações a estes ficarão a cargo dos órgãos competentes da
administração pública estadual.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
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Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação: Considerando que no Brasil não há legislação que torne obrigatório o

teste em animais para produtos cosméticos e de higiene pessoal e perfumes e seus
componentes; que, na União Europeia, os testes em animais para cosméticos são
proibidos desde 2009, e a comercialização de produtos testados é proibida desde
março de 2013; que a Rede Nacional de Métodos Alternativos - Renama - foi criada
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI -, por meio da Portaria nº
491, de 3/6/2012, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- CNPq -, com o objetivo de atuar no desenvolvimento, validação e certificação de
tecnologias e de métodos alternativos ao uso de animais para os testes de segurança
e de eficácia  de  medicamentos  e  cosméticos;  que foi  criado,  em  2012,  o  Centro
Brasileiro  de  Validação  de  Métodos  Alternativos  -  Bracvam  -,  ligado  ao  Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS-Fiocruz -, o qual é o primeiro
centro  da  América  do  Sul  a  desenvolver  métodos  alternativos  de  validação  de
pesquisa que não utilizam animais na fase de testes; que a Constituição Federal, em
seu art. 225, § 1º, inciso VII, veda as práticas que submetam os animais à crueldade;
que 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;  que  tais  procedimentos  são  dispensáveis  e  que  existem  empresas,
nacionais  e  internacionais,  que não se utilizam deles;  que essa é  uma tendência
mundial e que a prática de testes em animais vem sendo cada vez mais questionada
no meio acadêmico e pela população em geral, seja por questões éticas, seja por
questões científicas; e que há uma crescente tendência da sociedade a trazer os
animais para a esfera moral, reconhecendo-os como sujeitos de direito, acreditamos
que as empresas podem garantir a segurança de seus produtos escolhendo entre
milhares de ingredientes com uma longa história de uso seguro, bem como utilizando
um número crescente de métodos alternativos que não envolvem o uso de animais.
Essa é a abordagem usada por centenas de empresas certificadas como livres de
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crueldade pelo programa Leaping Bunny, reconhecido internacionalmente.
Métodos  alternativos  sem  o  emprego  de  animais  representam  a  técnica  mais

recente que a ciência tem a oferecer,  tendo sido cuidadosamente avaliados pelas
autoridades públicas, em vários laboratórios, para confirmar que os resultados podem
prever os efeitos em pessoas de maneira confiável. Em contraste, muitos dos testes
em  animais  em  uso  atualmente  datam  dos  anos  1920  ou  1940  e  nunca  foram
validados.

É de conhecimento geral que os animais em laboratório podem responder de forma
muito diferente dos humanos quando expostos aos mesmos produtos químicos. Isso
significa  que os resultados de testes  em animais  podem ser  irrelevantes  para os
humanos por superestimarem ou subestimarem o perigo real para as pessoas; e que
a segurança do consumidor não pode ser garantida.

Hoje, métodos alternativos podem combinar os mais recentes testes baseados em
células humanas com modelos computacionais sofisticados para entregar resultados
relevantes  para  os  humanos  em  horas  ou  dias.  Por  terem  sido  cientificamente
validados, esses métodos trazem maior nível de segurança para os consumidores.

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 deste projeto de lei é valorizar a saúde humana e animal de forma ética,
buscando  alternativas  eficazes  para  tratar  de  problemas  reais,  substituindo  a
utilização de animais na experimentação e em testes para cosméticos por métodos
alternativos comprovadamente eficazes e éticos.

-  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 4.881/2014
Proíbe  a  utilização  de  animais  para  desenvolvimento,  experimentos  e  testes  de

produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes no Estado,
sem  prejuízo  de  proibições  e  sanções  previstas  em  outros  dispositivos  legais
municipais, estaduais ou federais, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica proibida no Estado a  utilização de animais  para desenvolvimento,

experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus
componentes.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se produtos cosméticos, de higiene
pessoal e perfumes:

I - preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo
nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar,  unhas, lábios, órgãos
genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral,  com o objetivo
exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou alterar
odores corporais e ou protegê-los  ou mantê-los  em bom estado, sendo exemplos
destes, entre outros:

a) cremes, emulsões, loções, gel e óleos para a pele (mãos, rosto, pés);
b) máscaras de beleza (com exclusão dos produtos de descamação superficial da

pele por via química);
c)bases (líquidas, pastas, pós);
d)  pós para maquiagem, pós para aplicação após o banho,  pós para a higiene

corporal;
e) sabonetes, sabonetes desodorizantes;
f) perfumes, águas de toalete e água-de-colônia;
g) preparações para banhos e duchas (sais, espumas, óleos, gel);
h) depilatórios;
i) desodorizantes e antitranspirantes;
j) produtos de tratamentos capilares;
k) tintas capilares e desodorizantes;
l) produtos para ondulação, desfrisagem e fixação;
m) produtos de mise;
n) produtos de lavagem (loções, pós, xampu);
o) produtos de manutenção do cabelo (loções, cremes, óleos);
p) produtos de penteados (loções, lacas, brilhantinas);
q) produtos para a barba (sabões, espumas, loções.);



403
____________________________________________________________________________

r) produtos de maquiagem e limpeza do rosto e dos olhos;
s) produtos destinados a ser aplicados nos lábios.
Art.  3º  -  As  instituições  e  os  estabelecimentos  de  pesquisa  e  profissionais  que

descumprirem as disposições constantes desta lei serão punidos progressivamente
com o pagamento de multa e nas seguintes sanções:

I - à instituição:
a) multa no valor de 50.000 Ufemgs (cinquenta mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) por animal;
b) dobro do valor da multa na reincidência;
c) suspensão temporária do alvará de funcionamento;
d) suspensão definitiva do alvará de funcionamento;
II - ao profissional:
a) multa no valor de 2.000 Ufemgs;
b) dobro do valor da multa a cada reincidência.
Art.  4°  -  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. 5º - Fica o poder público autorizado a fazer reverter os valores recolhidos em
função  das  multas  previstas  por  esta  lei  para  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 a sua proteção e bem-estar.

Art. 6º - A fiscalização dos dispositivos constantes desta lei e a aplicação das multas
decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração
pública estadual.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 8º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
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Sávio Souza Cruz
Justificação:  O  tema  vem  despertando  interesse  da  sociedade  e  discutido

nacionalmente. Em São Paulo já se tornou lei e esta serviu de inspiração para o texto
da lei que ora apresentamos.

-  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 4.882/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de

Ijaci - Aleci -, com sede no Município de Ijaci.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  ao  Lazer,

Esporte e Cultura de Ijaci - Aleci -, com sede no Município de Ijaci.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Fábio Cherem
Justificação: A Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci - Aleci - é

pessoa jurídica de direito privado constituída na forma de associação civil sem fins
lucrativos. Fundada em 2010, tem autonomia administrativa e financeira. O objetivo
primordial  da  associação  é  garantir  à  população  de  Ijaci  maior  contato  com  as
atividades esportivas e culturais, visando o bem-estar e o lazer dos ijacienses.

É de conhecimento geral a importância da prática de esportes para a promoção da
qualidade  de  vida  da  comunidade.  As  atividades  de  cunho  esportivo  e  cultural
executadas pela associação,  além de estimularem a adoção de um estilo de vida
saudável  pela população, também promovem uma melhoria da convivência social,
consolidando  os  conceitos  de  cidadania  e  desenvolvendo  as  potencialidades  de
pessoas de todas as idades. Também são desenvolvidas atividades voltadas para
pessoas  com  deficiência  física  e  mental,  promovendo-se,  assim,  sua  integração
social. São exemplos dessas atividades as escolinhas esportivas de capoeira, futebol
de  campo,  futsal,  voleibol  e  fanfarra,  encontros  de  grupos  de  dança,  passeios
ciclísticos, entre outras.
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A partir  da análise dessas ações, é notória a importância dessa entidade para o
bem-estar  da  população de Ijaci.  Acreditamos que o  reconhecimento  da  entidade
como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
maiores benefícios para toda a comunidade de Ijaci e também para todos aqueles
que, em virtude da declaração decorrente da aprovação deste projeto, puderem se
beneficiar das atividades promovidas pela entidade.

A Aleci preenche todos os requisitos legais para sua declaração como de utilidade
pública, já que se encontra em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua
direção  não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,  conforme
atestado  apresentado,  razão  pela  qual  contamos  com  a  colaboração  dos  nobres
pares desta Casa 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 4.883/2014
Declara de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção aos Animais -

Supra - , com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção

aos Animais - Supra - com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: A Associação Uberabense de Proteção aos Animais - Supra -, fundada

em  1996,  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos,  que  visa  à  proteção,  auxílio  e
tratamento aos animais em sofrimento.

Trata-se de uma associação que fiscaliza o cumprimento da legislação que versa
sobre  a  proteção  dos  animais  e  do  meio  ambiente,  promovendo  campanhas  de
educação  e  conscientização  que  preconizam  a  filosofia  do  amor  e  respeito  aos
animais.

Ademais, a entidade recolhe animais abandonados e em situações de maus tratos
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e encaminha-os para tratamento veterinário, castração, adoção provisória monitorada
e posteriormente definitiva, mediante a realização de feiras de adoções.

Por  apresentar  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de  utilidade  pública,
esperamos a anuência dos nobres deputados ao título declaratório proposto.

- 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 4.884/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Nações

Unidas - Amabonu -, com sede no Município de São Tiago.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro Nações Unidas - Amabonu -, com sede no Município de São Tiago.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: Esta proposição visa a declarar como utilidade pública a Associação

dos  Moradores  e  Amigos  do  Bairro  Nações  Unidas  -  Amabonu  -,  com  sede  no
Município de São Tiago. Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é
uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A associação tem como finalidade, entre outras, atuar  na defesa dos interesses
comunitários do Bairro Nações Unidas, do Município de São Tiago.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os nobres pares a aprovarem esta 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 4.885/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Unidos  Venceremos,  com  sede  no
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Município de São Tomás de Aquino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Unidos Venceremos, com

sede no Município de São Tomás de Aquino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Adalclever Lopes
Justificação:  O presente  projeto tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação Unidos Venceremos por seus serviços prestados à sociedade. A entidade
tem como escopo reeducar  menores carentes através da interação social,  lazer e
ensino, possibilitando-lhes melhores perspectivas profissionais e melhores condições
de vida.

- 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 4.886/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Valorização à Vida - AVV - , com sede

no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização à Vida -

AVV -, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Luzia Ferreira
Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo declarar  de utilidade

pública  a  Associação  de Valorização à  Vida  -  AVV -,  com  sede no Município  de
Guaxupé.

A Associação de Valorização à Vida é uma entidade social, sem fins lucrativos e
com duração por tempo indeterminado, que não remunera seus diretores.

Tem por finalidade fomentar, estimular, subsidiar, prevenir, apoiar e proteger, além
de assessorar, planejar e executar atividades relativas às políticas de caráter público
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e privado, para pessoas que se encontram em situação de risco pessoal e social.
Fundamenta-se  nos  serviços  de  proteção  social  básica,  especial  de  média
complexidade  e  especial  de  alta  complexidade  do  Sistema  Único  de  Assistência
Social.

Considerando sua missão e seus objetivos, solicito o apoio dos meus nobres pares
para sua aprovação.

- 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 4.887/2014
Torna  obrigatória  a  instalação  de  dispositivo  de  alarme  em  caminhões  com

caçamba basculante.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os proprietários de caminhões com caçamba basculante obrigados a

instalar  dispositivo  de  alarme  destinado  a  alertar  o  condutor  quando  a  caçamba
basculante estiver levantada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Célio Moreira
Justificação: Os caminhões com caçamba basculante têm papel fundamental para o

desenvolvimento e a manutenção das grandes cidades. Em razão dessa indiscutível
importância, faz-se necessário instalar  o dispositivo de segurança a que se refere
este projeto de lei a fim de reduzir o número de acidentes de trânsito no Estado.

Acidentes  como  o  ocorrido  no  Rio  de  Janeiro,  em  que  um  caminhão  com  a
caçamba erguida bateu na passarela que caiu sobre as seis pistas da Linha Amarela,
provocando a morte de algumas pessoas e a interdição da pista, são mais frequentes
do  que  se  imagina.  Fato  semelhante  ocorreu  na  Região  Metropolitana  de  Porto
Alegre, em dezembro de 2013. Não houve feridos, na ocasião. Porém, em Sorocaba,
interior de São Paulo, em novembro de 2010, dois homens morreram.

Em Uberlândia, a maior cidade do Triângulo Mineiro, em maio do ano passado,
houve  acidente  semelhante  na  BR-050,  uma  rodovia  importante  do  País.  Um
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caminhão, que também estava com a caçamba levantada, bateu em uma passarela
de pedestres.

O  problema  ocorre  muitas  vezes  quando  o  motorista  aciona  o  dispositivo  de
levantamento da caçamba para viabilizar seu uso e se esquece de abaixá-la. Assim,
com a  caçamba basculante  inadvertidamente levantada,  o veículo circula pela  via
pública, acabando por abalroar pontes, passarelas, entre outros obstáculos existentes
no trajeto.

Portanto, com o objetivo de tornar obrigatória a instalação de dispositivo de alarme
destinado a alertar o condutor de caminhão com caçamba basculante de que ela está
levantada, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela deputada Ana Maria
Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.864/2014, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.888/2014
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião do Município de

Itumirim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião ,

com sede no Município de Itumirim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A  Corporação  Musical  São  Sebastião  , com  sede  Município  de

Itumirim, é uma associação civil, de caráter cultural e educativo, sem fins lucrativos e
econômicos,  que  tem  por  objetivo  principal  manter  e  administrar  em  caráter
permanente  uma banda de música.  Além  disso,  objetiva  proporcionar  a  crianças,
jovens e adultos oportunidade de acesso à educação em cultura artística, através da
elaboração  e  difusão  de  projetos  musicais  e  aulas  de  música,  por  meio  de
instrumentos de sopro e percussão, visando a formar e aperfeiçoar instrumentistas,
bem  como  promover  apresentações  para  diversão  popular  em  praça  pública  ou
eventos oficiais do município e cidades vizinhas.
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A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

- 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 4.889/2014
Declara de utilidade pública a Associação Lira Itumirense, com sede no Município

de Itumirim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lira Itumirense, com sede

no Município de Itumirim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação Lira Itumirense, com sede no Município de Itumirim, é

uma  associação  civil,  de  caráter  cultural  e  educativo,  sem  fins  lucrativos  e
econômicos.

Seu objetivo principal é manter e administrar, em caráter permanente, uma banda
de  música.  Propõe-se  ainda  a  proporcionar  a  crianças,  jovens  e  adultos  a
oportunidade de acesso à educação em cultura artística, através da elaboração e
difusão de projetos musicais, aulas de instrumentos de sopro e percussão, visando
formar  e  aperfeiçoar  instrumentistas,  bem  como  promover  apresentações  para
diversão  popular  em  praça  pública  ou  eventos  oficiais  do  município  e  cidades
vizinhas.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

- 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.



411
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 4.890/2014
Declara de utilidade pública a Associação  Ambiental São Sebastião dos Campos,

com sede no Município de Senador Amaral.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ambiental São Sebastião

dos Campos, com sede no Município de Senador Amaral.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação Ambiental  São Sebastião dos Campos,  com sede no

Município  de  Senador  Amaral,  é  uma entidade civil  de  direito  privado,  de caráter
sócio-ambientalista,  sem  fins  econômicos  e  de  duração  indeterminada.  Tem  por
objetivos promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos
ao  meio  ambiente,  ao  patrimônio  cultural,  aos  direitos  humanos  e  dos  povos;
promover projetos e ações que visem a preservação e a recuperação de áreas do
meio ambiente rural e urbano; e oferecer mecanismos para formação e integração da
comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

- 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 4.891/2014
Torna  obrigatória  a  identificação  de  hóspedes  em  meios  de  hospedagem

localizados no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os meios de hospedagem localizados no Estado obrigados a realizar

o registro de hóspedes e seu controle quantitativo,  de forma eletrônica,  conforme
estabelecido pela Lei Federal nº 11.771, de 18 de setembro de 2008;

Art.  2º  -  Consideram-se  meios  de  hospedagem,  para  os  fins  desta  lei,  as
sociedades  empresárias,  as  sociedades  simples,  os  empresários  individuais  e  os
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serviços  sociais  autônomos  que  prestem  serviços  turísticos  remunerados,  com
prestação  de  serviços  de  alojamento  temporário,  ofertados  em  unidades  de
frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, mediante adoção de instrumento
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.

Art.  3º  -  O  cadastramento  de  hóspedes  deverá  ser  realizado  em  ficha  própria,
contendo as seguintes informações:

I - nome completo;
II - endereço eletrônico;
III - telefone;
IV - celular;
V - profissão;
VI - nacionalidade;
VII - data de nascimento;
VIII - gênero;
IX - documento de identidade com número, tipo e órgão expedidor;
X - cadastro de pessoa física - CPF (somente para brasileiros);
XI - residência permanente;
XII - cidade;
XIII - estado;
XIV - país;
XV - última procedência (país, estado e cidade);
XVI - próximo destino (país, estado e cidade);
XVII - motivo da viagem;
XVIII - meio de transporte;
XIX - observações;
XX - assinatura;
XXI - número de hóspedes;
XXII - número da unidade habitacional - UH;
XXIII - data de entrada;
XXIV - data de saída.
Parágrafo  único  -  As  informações  constantes  nos  itens  I,  VI,  VII,  IX  e  XX  do
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cadastramento deverão ser conferidas pelos responsáveis pelo estabelecimento em
relação  ao  documento  de  identificação  apresentado,  que  deverá  ser  copiado  e
arquivado;

Art. 4º - O menor de dezoito anos, ainda que portador de CPF próprio, terá sua
ficha subscrita pelo pai, mãe ou outro responsável.

Parágrafo único - O menor desacompanhado de pais ou de responsável portará
autorização  escrita  destes,  autenticada  em  cartório,  ou  da  autoridade  judiciária
competente.

Art.  5°  -  A ficha de identificação,  os  dados da ficha informatizada e a  cópia do
documento  de  identificação  do  hóspede  deverão  ser  mantidos  pelo  meio  de
hospedagem por prazo não inferior a cinco anos.

Art. 6º - Os dados do cadastramento deverão ser transmitidos ao órgão gestor de
informações no prazo máximo de vinte e quatro horas.

Parágrafo  único  -  A  ficha  de  identificação  e  os  dados  nela  constantes  serão
disponibilizados  pelo  órgão gestor  de  informações,  em tempo real,  aos  seguintes
órgãos, independentemente de requisição formal:

I - Polícia Federal;
II - Polícia Militar;
III - Polícia Civil;
IV - Ministério Público;
V - Juizado da Infância e da Juventude.
Art. 7° - Os meios de hospedagem a que se refere o art. 1° manterão, em local

visível,  cartaz  comunicando  a  obrigatoriedade  do  preenchimento  da  ficha  de
identificação dos hóspedes e o número desta lei.

Art. 8° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a:
I - notificação por escrito;
II  -  multa de 250 Ufemgs (duzentas e cinquenta Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) a 2.500 (duas mil e quinhentas) Ufemgs, caso persista a infração.
§ 1° - O valor da multa será estabelecido em regulamento, considerado o porte do

meio de hospedagem, a gravidade da infração e a ocorrência de reincidência.
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
João Leite
Justificação: Este projeto tem como objetivo a devida identificação de brasileiros e

estrangeiros que utilizam os serviços de hospedagem em Minas Gerais, utilizando-se
as informações para fins estatísticos e de segurança pública.

Com a realização da Copa do Mundo no Brasil,  os  estabelecimentos hoteleiros
receberão inúmeros turistas nacionais e estrangeiros, e as autoridades da área de
segurança  pública  necessitam  de  instrumentos  mais  eficazes  para  o  controle  da
movimentação dos hóspedes, visando coibir a prática de crimes como a exploração
da prostituição, o tráfico de pessoas e a pedofilia, entre outros.

Constitui  uma necessidade para os órgãos de segurança o fornecimento ágil  de
informações para a inibição da entrada e trânsito de foragidos e procurados pelas
polícias nacionais e pela Interpol.

Diante da importância desta iniciativa, conto com a colaboração dos nobres pares
para a aprovação da matéria.

-  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 4.892/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação de Vidas - Assorev -

Casa de Bethânia, com sede no Município de Ibiraci.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Recuperação de Vidas

- Assorev - Casa de Bethânia, com sede no Município de Ibiraci.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Adalclever Lopes
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Recuperação de Vidas - Assorev - Casa de Bethânia, que em muito
tem contribuído no tratamento de dependentes químicos, desempenhando um papel
importante na melhoria de vida destes e de suas famílias, e consequentemente de
toda a sociedade.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.893/2014
Dispõe sobre a proibição de caminhões, carretas e carretas bi-trem circularem em

perímetro  urbano  de  rodovias  estaduais  servidas  por  passarelas  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a proibição de tráfego de caminhões, carretas e carretas bi-

trem em perímetro urbano de rodovias estaduais servidas por passarelas, conforme
disposto nesta lei.

Parágrafo  único  -  Incumbe  aos  órgãos  e  entidades  executivos  de  trânsito  dos
municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar
o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas, conforme dispõe o inciso II, art. 24, do Código
de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 1997.

Art. 2º - Os caminhões, carretas e carretas bi-trem, para transitarem nas rodovias
estaduais servidas por passarelas, deverão obedecer aos horários dispostos nesta
lei.

Art. 3º - Fica proibido o trânsito de caminhões, carreta e carretas bi-trem, conforme
o  disposto  no  art.  1º  desta  lei,  nos  horários  assim  estabelecidos,  inclusive  nos
feriados:

I - de segunda-feira a sexta-feira, das 6 às 9 horas e das 17 às 20 horas;
II - aos sábados, das 10 às 14 horas;
III - nos feriados, das 6 às 18 horas.
Parágrafo  único  -  Para  cumprimento  da  proibição  de  que  trata  o  art.  1º  ficam

definidos os veículos acima de 7,0 toneladas ou comprimento acima de 7,0 metros e
altura igual ou superior a 6 metros.

Art. 4º - Ficam excetuados das restrições previstas nesta lei:
I - caminhões, carretas e carretas bi-trem que prestem serviços essenciais;
II - caminhões, carretas, carretas bi-trem que prestem serviços de emergência;
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III - socorro mecânico de emergência - guincho;
IV - cobertura jornalística;
V - obras e serviços de emergência;
VI - correios; e
VII - serviço emergencial de sinalização de trânsito.
Art. 5º - A proibição descrita nos arts. 1º e 3º desta lei obedecerá aos seguintes dias

e horários, de acordo com a capacidade de carga útil e comprimento dos veículos em
circulação.

I - veículos utilitários até 1,8 toneladas: circulação livre em qualquer horário e em
dias úteis das 8 às 18 horas e sábados das 8 às 12 horas.

II  -  veículos de carga com capacidade entre 1,8 e 7,0 toneladas e comprimento
máximo de 7,0 metros: circulação permitida somente mediante autorização especial
do órgão de trânsito competente, em dias úteis das 9 às 17 horas e sábados das 7
até as 10 horas e a partir das 14 horas às 6 horas de segunda- feira; e

III - veículos de carga com capacidade entre 7,0 e 14,0 toneladas, e comprimento
máximo de 14,0 metros: circulação permitida somente mediante autorização especial
do órgão de trânsito competente, em dias úteis das 20 às 6 horas e fins de semana
das 14 horas de sábado às 6 horas de segunda-feira.

Art. 6º - A transgressão às normas estabelecidas nesta lei implicará notificação de
natureza média, conforme disposto no inciso I do art. 187, no art. 193 e no inciso VI
do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 7º - No prazo máximo de noventa dias, contados a partir da publicação desta
lei, será instalada a sinalização adequada nos locais abrangidos pelas restrições aqui
dispostas.

Art. 8º - Fica estabelecido que nos primeiros noventa dias de vigência desta lei a
fiscalização  será  realizada  em  caráter  meramente  educativo,  sem  aplicação  das
sanções a que se refere o art. 5º desta lei.

Art. 9º - Caberá ao Executivo a regulamentação da presente lei no prazo mínimo de
cento e vinte dias, a contar da sua vigência.

Art.  10 -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotação orçamentária própria.
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Art. 11- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Carlos Henrique
Justificação:  A  imprudência  no  trânsito  tem  ocasionado  vários  acidentes  e

inumeráveis perdas de vidas humanas e de recursos materiais. O Estado, como ente
regulador, tem o dever de zelar pelo patrimônio público e pela segurança de pessoas,
bens  e  serviços  que diuturnamente  se  encontram nas  rodovias  estaduais.  Nesse
sentido, nosso projeto visa regulamentar o trânsito de caminhões, carretas e carretas
bi-trem nas rodovias estaduais servidas por passarelas, evitando-se acidentes pela
derrubada das passarelas por veículos fora dos padrões e dimensões desse tipo de
via. É relevante para o Estado a preservação da vida e ainda dos bens públicos e a
conservação das vias, haja vista a complexidade de cargas, veículos de transporte de
cargas e equipamentos públicos custeados pelos contribuintes. Nesse sentido, este
projeto  quer  proteger  as  pessoas  de  acidentes  provocados  por  motoristas
irresponsáveis  e  empresas  gananciosas,  que  diminuindo  percursos  em  locais
claramente  proibidos desafiam o  Estado e burlam as leis  de trânsito,  provocando
prejuízos  materiais  e  humanos,  pelo  que peço  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a
aprovação desta proposição.

- 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 4.894/2014
Altera a Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei nº 16.190, de 22 de junho

de 2006.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os duzentos e cinquenta e um cargos de provimento efetivo de Analista

Fazendário  de  Administração  e  Finanças  passam  a  se  denominar  Técnico
Fazendário.

Art.  2º  -  Os mil  duzentos e  cinquenta cargos de  provimento efetivo  de  Técnico
Fazendário de Administração e Finanças passam a se denominar Técnico Fazendário
II.

§ 1º - Salvo disposição legal específica, aplicam-se aos servidores e ao cargo de



418
____________________________________________________________________________

Técnico  Fazendário  II  as  mesmas  normas  aplicáveis  aos  cargos  de  Técnico
Fazendário.

§ 2º - Fica vedado o ingresso no quadro de cargos de Técnico Fazendário II.
§ 3º - Os cargos vagos de Técnico Fazendário II ou os cargos cuja vacância se

verifique ulteriormente à aprovação desta lei passarão a compor o quantitativo dos
cargos de Técnico Fazendário.

Art. 3º - O inciso IV do  caput e o § 1º do art. 1º, o § 2º do art. 4º, o art. 10, o
parágrafo único do art. 19, o § 2º do art. 33, o § 1º do art. 36 e o inciso II do § 2º do
art. 38 da Lei 15.464, de 13 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º - (...)
IV - Técnico Fazendário;
§  1º  -  As  carreiras  de  que  trata  essa  lei  integram  o  Grupo  de  Atividades  de

Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo.
(...)
Art. 4º - (...)
§ 2º - As atribuições dos cargos de que trata esta lei possuem natureza de atividade

exclusiva de Estado.
(...)
Art.  10  -  O  ingresso  em  cargo  de  carreira  instituída  por  esta  lei  depende  de

comprovação de habilitação mínima em nível superior, conforme definido no edital do
concurso público.

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.

(...)
Art. 19 - (...)
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 a concessão do
Adicional  de  Desempenho  -  ADE  -  para  os  servidores  das  carreiras  de  Técnico
Fazendário.(...)
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Art. 33 - (...)
§ 2º - O vencimento básico dos cargos da carreira de Técnico Fazendário e Técnico

Fazendário II, fixado em tabela única, será proporcional à carga horária de trabalho
do servidor.

(...)
Art. 36 - (...)
§ 1º - Os cargos resultantes da transformação de que trata o  caput deste artigo,

mesmo transformados em cargos de Técnico Fazendário II  e Técnico Fazendário,
serão extintos com a vacância.

(...)
Art. 38 - (...)
§ 2º - (...)
II  -  trinta  ou  quarenta  horas,  para  os  servidores  que  tiverem  seus  cargos

transformados em cargos da carreira de Técnico Fazendário, conforme a situação de
cada servidor na data de publicação desta lei.

Art. 4º - O caput e o § 1º do art. 1º, o caput do art. 17, o caput do art. 18, o art. 18-A
e o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - As tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo, de que trata a Lei nº
15.464, de 13 de janeiro de 2005, são as que constam no Anexo I.

§  1º  -  Os  valores  constantes  na  tabela  de  que  trata  o  caput incluem  as
incorporações de que tratam os arts. 11 e 12 desta lei.

(...)
Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual - GDI - para os

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e para os detentores de função
pública da carreira de Técnico Fazendário, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005, cujo
limite mensal para fins de pagamento será de 80% (oitenta por cento) do valor do
vencimento  básico  do  grau  J  do  último  nível  da  carreira,  observada  a  tabela
correspondente à carga horária do servidor.

(...)
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Art. 18 - A GDI de que trata o art. 17 da Lei nº 16.190, de 2006, será incorporada
aos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo da carreira de Técnico Fazendário, de que trata a Lei nº 15.464, de
2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos períodos de tempo estabelecidos
na alínea "c" ou no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 25 de
março de 2002.

(...)
Art. 18-A - Observado o limite previsto no caput do art. 17, os servidores ocupantes

de cargo efetivo da carreira de Técnico Fazendário e os detentores de função pública
posicionados como Técnico Fazendário poderão perceber GDI-Reserva, nos termos
de regulamento, que especificará as condições e os critérios para sua atribuição e
pagamento.

(...)
Art. 24 - (…)
Parágrafo  único  -  O  disposto  nos  incisos  I,  II  e  III  deste  artigo  aplica-se  aos

ocupantes do cargo de Técnico Fazendário.
Art. 5º - O título e os itens I.3, e I.4 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar na forma do Anexo I desta lei.
Art. 6º - O título e o item I.4 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005, passam a vigorar

na forma do Anexo II desta lei.
Art. 7º - O título e o item VI.1 do Anexo IV da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar na forma do Anexo III desta lei.
Art. 8º - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei nº 16.190, de 2006, os itens I.3 e

I.4, na forma do Anexo IV desta lei.
Art. 9º - A ementa da Lei 15.464, de 2005, passa ser: “Institui as carreiras do Grupo

de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo.”.
Art. 10 - A ementa da Lei nº 16.190, de 2006, passa a ser: “Estabelece as tabelas

de  vencimento  básico  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e dispõe sobre o posicionamento dos
servidores nas carreiras e a incorporação da Vantagem Temporária Incorporável - VTI
- e de parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - Gepi - e dá outras
providências.”.
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Art. 11 - O acréscimo financeiro resultante da modificação dos itens 1.3.1 e 1.3.2 do
Anexo I da Lei nº 16.190, de 2006, pelo art. 7º desta lei, bem como sua repercussão
nas demais vantagens do cargo, será deduzido do valor a que o servidor fizer jus a
título da parcela de incorporação da conta reserva de que trata o art. 38 da Lei nº
20.748, de 25 de junho de 2013.

Art. 12 - Os níveis III e IV das carreiras mencionadas nos itens 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 e
1.4.2 da Lei nº 16.190, de 2006, entrarão em vigência a partir de 1º de janeiro de
2016.

Art. 13 - Ficam revogados:
I - o inciso III do art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005;
II - o item II.3 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005;
III - o item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 15.464, de 2005;
IV - o § 2º do art. 1º da Lei nº 16.190, de 2006;
IV - o Anexo II da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

“ANEXO I
(a que se referem os arts. 1º, 28, 31 e 33 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo

(…)
I.3 - Técnico Fazendário II - Quadro em extinção
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* - A Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário II - Quadro em extinção -, carga

horária  de trabalho 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,
de 13.2.2014.

I.4 - Técnico Fazendário
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* - A Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária  de trabalho 30 ou

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.2.2014.
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ANEXO II
(a que se refere o art. 6º do Projeto de Lei nº de de de )

“ANEXO II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

(...)
II.4 - Técnico Fazendário
Desempenhar as atividades inerentes à competência da unidade em que estiver

lotado,  especialmente  atendimento  ao  público,  organização  e  manutenção  de
cadastros,  elaboração  de  pareceres  e  relatórios  de  trabalho;  realizar  pesquisas,
estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão, coordenação e controle de
trabalho;  desenvolver  as  atividades  de  controle  de  pessoal,  do  patrimônio  e  de
materiais, conforme normas estabelecidas pelas unidades responsáveis.”

ANEXO III
(a que se refere o art. 7º do Projeto de Lei nº de de de )

ANEXO IV
(a que se referem os arts. 28, 29, 30, 36 e 37 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de

2005)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo
IV.1 -  Grupo de Atividades de Tributação,  Fiscalização e Arrecadação do Poder

Executivo
* - A Tabela de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização  e  Arrecadação  do  Poder  Executivo  foi  publicada  no  “Diário  do
Legislativo”, de 13.2.2014.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 8º do Projeto de Lei nº de de de )

“ANEXO I
(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo
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(…)
I.3 - Carreira de Técnico Fazendário
I.3.1 - Carga horária 30 horas
* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária

de trabalho 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.2.2014.
I.3.2 - Carga Horária 40 horas
* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária

de trabalho 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 13.2.2014.
I.4 - Carreira de Técnico Fazendário II - Quadro em Extinção
I.4.1 - Carga horária: 30 horas
* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário II, quadro em

extinção, carga horária de trabalho 30 horas semanais, foi publicada no  “Diário do
Legislativo”, de 13.2.2014.

I.4.2 - Carga Horária: 40 horas
* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário II, quadro em

extinção, carga horária de trabalho 40 horas semanais, foi publicada no  “Diário do
Legislativo”, de 13.2.2014.

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Este projeto busca uniformizar o quadro de servidores da Secretaria de

Estado  de Fazenda  e,  para  tanto,  encaminha duas  providências:  a  instituição da
carreira de Técnico Fazendário, com nível superior de escolaridade, para figurar como
via  de  unificação  das  atuais  carreiras  de  Analista  Fazendário  de  Administração e
Finanças - Afaz - e de Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz; e a
inclusão  da  nova  carreira  de  Técnico  Fazendário  no  Grupo  de  Atividades  de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação.

É  importante,  de  início,  reconhecer  que  a  maioria  dos  servidores  das  atuais
carreiras de Afaz e Tfaz possui mais de vinte anos de efetivo exercício na Secretaria
de Fazenda, o que exige o reconhecimento de sua experiência.

No tocante aos atuais Tfaz, a natureza dos serviços de que, na atualidade, eles se
encarregam  e  a  crescente  complexidade  verificada  nos  procedimentos  de
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competência da Secretaria de Fazenda exigem, cada vez mais, servidores com nível
superior de escolaridade. Grande parte desses servidores já possui tal formação, que,
inclusive, é requisito para promoção aos níveis mais elevados de sua carreira. Uma
vez que não se justifica, na atualidade, a manutenção de uma carreira de nível médio
na Secretaria de Fazenda, propomos a unificação das carreiras de Afaz e Tfaz sem,
no entanto, promover-se a fusão dos quadros de servidores.

Outra  questão  diz  respeito  à  legislação  mineira,  que,  a  partir  de  2004,  ao
reorganizar o quadro de servidores do Estado de Minas Gerais, estabeleceu grupos
de carreiras com áreas de atuação afins a uma ou mais secretarias de Estado. Na
ocasião,  apenas as carreiras  de Afaz e de Tfaz não foram incluídas no grupo de
carreiras da secretaria na qual estavam lotados os servidores do Grupo de Atividades
de  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  -  Gtfa  -  da  Secretaria  de  Estado  da
Fazenda.

Como os servidores titulares dos atuais cargos de Tfaz e Afaz desempenham suas
funções envolvidos com a atividade-fim da Secretaria de Fazenda, ou seja, com a
arrecadação,  a  tributação  e  a  gestão  dos  recursos  do  Estado,  praticando  atos
preparatórios da ação fiscal, não se justifica a exclusão de tais profissionais do Grupo
de Atividades de Arrecadação, Tributação e Fiscalização do Poder Executivo.

Portanto,  para  que  tais  providências  sejam  implementadas,  é  necessária  a
alteração da legislação vigente por intermédio deste projeto de lei. Desse modo, peço
o apoio dos pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.895/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda Córrego Fundo - ACF -, com sede no Município de Campina Verde.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  da  Fazenda Córrego Fundo -  ACF -,  com sede no Município  de Campina
Verde.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2014.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação:  A Associação do Pequenos Produtores Rurais  da Fazenda Córrego

Fundo,  fundada em 1º/1/2006,  é uma entidade sem fins lucrativos.  Entre as suas
finalidades,  podemos  destacar  a  promoção  de  ações  de  produção  agropecuária
voltadas  para  a  geração  de  renda e  para  a  formação e  qualificação profissional,
visando a melhoria das condições de vida de seus associados.

A associação  desempenha  um  valoroso  trabalho  social  e  cumpre  os  requisitos
legais para a declaração de utilidade pública, portanto peço aos pares desta Casa a
aprovação deste projeto.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 6.979/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona  pela
apreensão de droga em Juiz de Fora, em 19 de janeiro.

Nº 6.980/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona pela atuação em operação,
em 6 de janeiro, que resultou na maior apreensão de drogas em Juiz de Fora.

Nº 6.981/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso  aos policiais  militares  que  menciona pela  apreensão de
droga, em Governador Valadares, em 13 de janeiro.

Nº 6.982/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 150ª Cia.
PM/35º BPM, pela apreensão de um menor e prisão de três homens por tráfico de
drogas, em Santa Luzia, em 30 de janeiro.

Nº 6.983/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 25ª Cia. PM
IND, pela prisão de um homem que transportava drogas em Rio Vermelho, em 29 de
janeiro.
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Nº 6.984/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  25º
Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de traficantes e apreensão de drogas em Sete
Lagoas, em 28 de janeiro.

Nº 6.985/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30 de janeiro, em Venda Nova, em
Belo  Horizonte,  na  qual  apreenderam  droga  e  prenderam  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.986/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 15ª Companhia
Independente da Polícia Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 6 de janeiro,  em
Sabará, na qual apreenderam droga e prenderam sete pessoas; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.987/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 1º de janeiro, em Ipatinga, na qual
apreenderam  droga e  prenderam um  homem;  e  seja  encaminhado  ao Comando-
Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares
recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.988/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 3ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, e policiais militares que menciona, lotados no 36º
Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21 de janeiro, em Lagoa
Santa,  na  qual  os  policiais  militares  apreenderam  droga;  e  seja  encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 6.989/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso  aos policiais  militares  que  menciona pela  apreensão de
droga, em Lagoa Santa. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
deputado Cabo Júlio. Anexe-se ao Requerimento nº 6.988/2014, nos termos do § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 6.990/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3 de janeiro, na região da Pampulha,
em  Belo  Horizonte,  na  qual  apreenderam  drogas  e  efetuaram  prisões;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.991/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3 de janeiro, na região de Venda Nova,
em  Belo  Horizonte,  na  qual  os  policiais  militares  apreenderam  arma,  dinheiro  e
drogas e prenderam seis pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado.

Nº 6.992/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4 de janeiro, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam armas de fogo e prenderam um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.993/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam,
do  34º  Batalhão  de  Polícia  Militar  e  canil  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 4 de janeiro, na Vila Senhor dos Passos, em Belo Horizonte, na qual
os  policiais  militares  apreenderam  droga,  dinheiro  e  uma  balança  de  precisão  e
prenderam um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.
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Nº 6.994/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na operação, em 6 de janeiro, em São Gotardo, na qual
apreenderam droga e dinheiro e prenderam três pessoas; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.995/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6 de janeiro, em Santa Luzia, na qual
apreenderam armas, drogas e efetuaram prisões, e seja encaminhado ao Comando-
Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares
recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.996/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de
Polícia  Militar  e  na  9ª  Companhia  de  Missões  Especiais  de  Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 7 de janeiro, em Uberlândia, que resultou na apreensão de
grande quantidade de drogas e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.997/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 9º Batalhão de
Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 8 de janeiro, em Varginha, na qual
três bombeiros ajudaram uma jovem de 18 anos a dar à luz uma menina em casa; e
seja encaminhado ao Comando-Geral do CBMMG pedido de providências para que
seja concedida aos bombeiros militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.998/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8 de janeiro, em Pedro Leopoldo,
que resultou na apreensão de drogas, uma balança de precisão, uma arma e quantia
em dinheiro e na prisão de quatro pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral
da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.
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Nº 6.999/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9 de janeiro, em Belo Horizonte, que
resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  drogas,  uma  balança  de
precisão, munição, quantia em dinheiro e um caderno com anotações da venda de
entorpecentes;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.000/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9 de janeiro, em São João del-Rei, que
resultou na apreensão de um adolescente e de mais de 15kg de maconha; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.001/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 24ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12 de janeiro, em
Nanuque,  que resultou na  apreensão de três  armas de fogo e na prisão de três
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.002/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14 de janeiro, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de quase 30kg de maconha e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.003/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão de
Polícia Militar, e com os bombeiros militares que menciona, lotados no 3º Batalhão de
Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 14 de janeiro, em Bom Jesus do
Amparo,  que  resultou  na  localização  de  uma  criança  de  dois  anos  que  ficou
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desaparecida  por  cerca  de  13 horas;  e  seja  encaminhado ao Comando-Geral  da
PMMG  e  ao  Comando-Geral  do  CBMMG  pedido  de  providências  para  que  seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.004/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15 de janeiro, em
Itatiaiuçu, que resultou na desarticulação de uma quadrilha envolvida em assaltos, na
prisão de dois  homens e na apreensão de três menores; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.005/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15 de janeiro, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de drogas, armas, joias e quantia em dinheiro e na prisão
de  duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.006/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 17 de janeiro,  em Contagem, que
resultou na apreensão de quatro armas de fogo; e seja encaminhado ao Comando-
Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares
recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.007/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17 de janeiro, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de aproximadamente 7kg de drogas; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.008/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17 de janeiro, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de um adolescente e de grande quantidade de drogas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.009/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18 de janeiro, em Montes Claros, que
resultou  na  apreensão de grande quantidade de drogas;  e  seja  encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.010/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 18 de janeiro, em Verdelândia, que
resultou  na  prisão  de  quatro  homens  e  na  apreensão  de  duas  armas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.011/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com os policiais  militares  que menciona,  lotados  no 10º e  no 50º
Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18 de janeiro, em Montes
Claros, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de sete armas de fogo
e munição; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.012/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20 de janeiro,
em Uberaba, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas e uma
arma; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para
que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.013/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 45º Batalhão de
Polícia Militar, pela apreensão, em 21 de janeiro, em João Pinheiro, de droga e de um
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adolescente;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.014/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em 21 de janeiro,  em Arcos,  de
droga  e  pela  prisão  de  um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.015/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão de
Polícia Militar, pela apreensão, em 21 de janeiro, em Coronel Fabriciano, de droga,
arma, aparelhos eletrônicos, veículos, quantia em dinheiro e pela prisão de quatro
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.016/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia de
Missões  Especiais  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  21  de  janeiro,  em
Contagem, de droga e pela prisão de uma mulher; e seja encaminhado ao Comando-
Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares
recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.017/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão de
Polícia Militar, pela apreensão, em 23 de janeiro, em Montes Claros, de droga; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.018/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 1ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela apreensão, em 24 de janeiro, em Nova Lima, de
droga e pela prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.
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Nº 7.019/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, por terem cumprido, em 24, 25 e 26 de janeiro,
em Governador Valadares, diversos mandados de prisão e prendido sete pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.020/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 11º Batalhão de
Polícia Militar,  pela apreensão,  em 25 de janeiro, em Manhuaçu, de droga e pela
prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.021/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão de
Polícia Militar, pela apreensão, em 24 de janeiro, em Montes Claros, de droga, de um
rádio transmissor e de uma balança de precisão e pela prisão de cinco pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.022/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 7ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela apreensão, em 25 de janeiro, em Mateus Leme,
de  quatro  armas  de  fogo  e  de  munição  e  pela  prisão  de  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.023/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 7ª Companhia de
Missões  Especiais  de  Polícia  Militar  e  no  23º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela
apreensão,  em 26 de janeiro,  em Divinópolis,  de  droga e  de  quatro  balanças  de
precisão e pela prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.
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Nº 7.024/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 3ª Companhia de
Missões  Especiais  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  6  de  janeiro,  em
Vespasiano,  de  droga  e  pela  prisão  de  seis  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.025/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Cb. PM Anderson Antônio Eustáquio de Oliveira, lotado na 19ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação, em 27 de janeiro, em Pará
de Minas, na ocorrência em que o policial militar, durante folga, impediu um assalto a
um posto de combustível, apreendendo um adolescente e uma arma de fogo; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida ao militar recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.026/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 54º Batalhão de
Polícia Militar, pela apreensão, em 27 de janeiro, em Canápolis, de uma uma carga
de televisores roubados; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante
serviço prestado.

Nº 7.027/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam e
no canil da Polícia Militar, pela apreensão, em 28 de janeiro, em Belo Horizonte, de
droga e pela prisão de quatro pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.028/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia Militar, pela apreensão, em 28 de janeiro, em Teófilo Otôni, de armas de fogo,
drogas, dinheiro e munição e pela prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.
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Nº 7.029/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 3ª Companhia de
Missões  Especiais  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  30  de  janeiro,  em
Vespasiano, de um revólver, munição e droga e pela prisão de dois homens; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.030/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  dos  Batalhões  Rotam,  Gate,  BPE  e
Companhia Independente de Cães da Polícia Militar pela atuação na operação, em
30 de janeiro, em Belo Horizonte, na qual os policiais militares apreenderam grande
quantidade de drogas, munições, uma bomba de fabricação caseira e duas placas
para coletes à prova de balas e três pessoas foram presas; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.031/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com os  policiais  militares  do  36º  Batalhão  de Polícia  Militar  e  da
Companhia Independente de Cães da Polícia Militar pela atuação na operação, em
31  de  janeiro,  em  Matozinhos,  na  qual  os  policiais  militares  apreenderam  cinco
tabletes  de  maconha,  dinheiro  e  material  para  embalar  a  droga  e  em  que  três
pessoas foram presas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.032/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar pela
atuação na ocorrência, em 1º de fevereiro, em Belo Horizonte, na qual os policiais
militares  apreenderam  dois  veículos  roubados,  um  deles  com  placa  clonada,  um
revólver calibre 38, onze pinos de cocaína, munições, celulares e R$ 800,00, quatro
homens  e  quatro  mulheres  foram  presos  e  um  menor  apreendido;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.033/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações  com  os  policiais  militares  do  1º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pela
atuação na ocorrência, em 3 de fevereiro, em Belo Horizonte, na qual os policiais
militares impediram assalto a uma casa lotérica e um homem foi  preso com uma
pistola  380;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.034/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil  pedido de informações sobre os valores e
procedimentos adotados pela Polícia no pagamento de honorários a seus servidores
por sua participação em bancas examinadoras, com especificação sobre os critérios
para seleção de servidores que compõem a banca, a carga horária de trabalho dos
selecionados e a lotação deles em outras funções, investigativas e administrativas. (-
À Mesa da Assembleia.)

Nº 7.035/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  do  18º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pela
atuação na ocorrência, em 8 de janeiro, em Contagem, na qual os policiais militares
apreenderam mais de 5 kg de maconha e uma arma de fogo e duas pessoas foram
presas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.036/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão  do  título  de
cidadania  honorária  ao  Sr.  Flávio  Rios  Peixoto  da  Silveira,  ex-ministro  do  Meio
Ambiente da Nova República. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 7.037/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Associação Comercial e Industrial de Uberaba - Aciu -
pelos 90 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  7.038/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a concessão do
título de cidadão honorário ao Sr. Marcos Flávio Lucas Padula, juiz de direito com
atribuições nas Varas da Infância e da Juventude há aproximadamente 20 anos.
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Nº  7.039/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação da 3ª
Vara do Jesp na Comarca de João Pinheiro.

Nº  7.040/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação da 3ª
Vara  na  Comarca  de  Três  Pontas.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Administração
Pública.)

Nº  7.041/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Tiros pelo 90º aniversário desse município.

Nº 7.042/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Paraisópolis  pelo  141º  aniversário  desse
município.

Nº 7.043/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Joaquim Elesbão Meireles, prefeito municipal de Coronel
Pacheco, pelo lançamento do livro que conta a história da cidade. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  7.044/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de rede de drenagem pluvial na Rua Coletora, próximo ao nº 1.072, no
Bairro Vila Pinho.

Nº  7.045/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de rede de drenagem pluvial na Avenida Perimetral Dois, em frente ao nº
32, no Bairro Santa Cecília. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  7.046/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de iluminação pública na Rua Fausto Lustosa Filho, nas proximidades do
nº 458, no Bairro Vila Pinho.

Nº  7.047/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de iluminação pública na Av. Dr. Hans Peter Kierniff, próximo ao nº 13, no
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Bairro Santa Cecília. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
Nº 7.048/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com a  Gazeta  de  Minas (antiga  Gazeta  de Oliveira),  que
completa 127 anos de fundação em 2014, por ser o jornal mais antigo do Estado.

Nº  7.049/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a construção de passarela
entre os Km 15 e 16 da MG-010.

Nº  7.050/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com o jornal Shalom News pelos seis anos de sua
fundação.

Nº  7.051/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulado  voto  de  congratulações  com  a  revista  Tempo,  de  Montes  Claros,  pela
publicação, na edição nº 90, de matérias sobre o compositor Téo Azevedo, ganhador
do Grammy Latino de 2013, e sobre a Fundação Hilton Rocha.

Nº  7.052/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
instalação de redutores de velocidade na R. Serra do Rola Moça, em frente aos nºs
14, 41 e 301, no Bairro Vila Formosa.

Nº  7.053/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de rede de drenagem pluvial na R. José Vieira, em frente ao nº 32, no
Bairro Santa Cecília. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 7.054/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
secretária  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  informações  sobre  o
cronograma  de  implantação  do  programa  Minas  Comunica  II.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 7.055/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Wander Marotta, desembargador do Tribunal de Justiça, por
sua posse no cargo de presidente do TRE-MG.

Nº 7.056/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Geraldo Augusto, desembargador do Tribunal de Justiça,
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por sua posse nos cargos de vice-presidente e corregedor do TRE-MG. (- Distribuídos
à Comissão de Administração Pública.)

Nº 7.057/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itatiaiuçu pelo aniversário desse município.

Nº 7.058/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Caldas pelo aniversário desse município.

Nº 7.059/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itambé do Mato Dentro pelo aniversário desse
município.

Nº 7.060/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itajubá pelo aniversário desse município.

Nº 7.061/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Igarapé pelo aniversário desse município.

Nº 7.062/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Camacho pelo aniversário desse município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.063/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado,
pelo lançamento da segunda etapa do programa Minas Comunica II. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 7.064/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Marco Antônio de Paula Assis por sua eleição para o cargo
de presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.065/2014, do deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão do  título  de
Cidadão  Honorário  do  Estado  ao  Sr.  Antônio  Belasque  Filho.  (-  À  Comissão  de
Administração Pública.)

Nº 7.066/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Santana  do  Riacho  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.
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Nº 7.067/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Francisco  Dumont  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.

Nº 7.068/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Cristália pelos 51 anos de emancipação desse
município.

Nº 7.069/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Ubaí pelos 51 anos de emancipação desse
município.

Nº 7.070/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade de Itacambira  pelos  52  anos  de emancipação
desse município.

Nº 7.071/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade de Itacarambi  pelos  51  anos  de emancipação
desse município.

Nº 7.072/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Varzelândia pelos 52 anos de emancipação
desse município.

Nº 7.073/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Japonvar  pelos  18  anos  de  emancipação
desse município.

Nº 7.074/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Porteirinha pelos  75  anos de emancipação
desse município.

Nº  7.075/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos membros da Mesa e das comissões permanentes da
Câmara Municipal de Tupaciguara.

Nº 7.076/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Nanuque  pelos  65  anos  de  emancipação
desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  7.077/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação  de  aplauso  à  Prefeitura  Municipal  de  Uberaba  e  à  Secretaria  de
Desenvolvimento Social pela posse da nova Diretoria do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência desse município. (- À Comissão da Pessoa com
Deficiência.)

Nº 7.078/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  São  João  da  Ponte  pelos  70  anos  de
emancipação desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.079/2014, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado pedido de providências para a permanência, em 2014, do
benefício  da  redução  do  ICMS  nas  operações  com  gado  bovino  e  bubalino  nas
regiões do Norte de Minas e Vales  do Jequitinhonha e Mucuri.  (-  À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Nº 7.080/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Maria Aparecida de Almeida pelo lançamento do
livro Historietas para pessoinhas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.081/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães, pela atuação na ocorrência,
em 6 de fevereiro, em Belo Horizonte, que resultou na prisão de dois homens e na
apreensão de drogas, de uma pistola 9mm e de vários materiais; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que seja concedida aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.082/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5 de fevereiro, em
Pará de Minas, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas,
arma, munição e quantia em dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.083/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5 de fevereiro, em Ribeirão das Neves,
que resultou na prisão de um homem e na apreensão de três adolescentes, armas,
munição e  drogas;  e  seja  encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.084/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6 de fevereiro, em Patos de Minas, que
resultou na apreensão de 8kg de maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral
da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.085/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Sd. PM Rodolfo Hércules de A. Simões, do 16º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia 7 de fevereiro, em Belo Horizonte,
em que, à paisana, prendeu um homem que pretendia instalar um aparelho chupa-
cabra em um terminal bancário; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido de providências para que seja concedida ao militar recompensa pelo relevante
serviço prestado.

Nº 7.086/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª
Companhia Rotam, do Batalhão Rotam, pela prisão de um homem e apreensão de
drogas, balança de precisão e quantia em dinheiro, em Belo Horizonte, no dia 3 de
fevereiro.

Nº 7.087/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3  de  fevereiro,  em  Ipatinga,  que
resultou na prisão de um homem e na apreensão de grande quantidade de drogas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.088/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  4ª  Delegacia  de
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Polícia  Civil,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  21  de  dezembro,  em  que  uma
senhora foi vítima de extorsão mediante sequestro; e seja encaminhado à Chefia da
Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  civis
recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº 7.089/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao  secretário  de  Governo  pedido  de  informações  sobre  todas  as  viagens  e
deslocamentos realizados pela frota de aviões e helicópteros do Estado entre 2007 e
2010, com detalhamento do destino dos passageiros.

Nº  7.090/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a existência no
Estado de políticas públicas e programas de acesso a cães-guias para pessoas com
deficiência. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 7.091/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª
Companhia Rotam, do Batalhão Rotam, pela atuação em ocorrência no Aglomerado
da Serra, em Belo Horizonte, em 4 de fevereiro, que resultou na prisão de um homem
e  na  apreensão  de  um  adolescente  e  de  armas.  (-  À  Comissão  de  Segurança
Pública.)

Nº  7.092/2014,  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Transporte,  em  que
solicitam sejam encaminhados ao governador do Estado as notas taquigráficas da 2º
Reunião  Conjunta  dessas  comissões  e  pedido  de  providências  para  que  seja
agilizada a obra de pavimentação asfáltica do trecho que liga os Municípios de Mutum
e Aimorés, entre a MG-108 e a BR-474.

Nº  7.093/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Estado de Segurança do Rio  de Janeiro pedido  de
providências para interceder junto à 36ª Delegacia Policial do Distrito de Santa Cruz
visando  à  conclusão  dos  procedimentos  necessários  para  a  confirmação  da
identificação dos restos mortais da jovem mineira Grazielle Marques Silva.

Nº  7.094/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que a 163ª



444
____________________________________________________________________________

Cia.  PM,  com  sede  no  Município  de  Andradas,  seja  elevada  a  companhia
independente, conforme solicitação da população em abaixo-assinado.

Nº  7.095/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que a 163ª
Cia.  PM,  com  sede  no  Município  de  Andradas,  seja  elevada  a  companhia
independente.

Nº  7.096/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida pedido de
providências para a apuração do desaparecimento da Sra. Cláudia Nascimento do
Santos.

Nº  7.097/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de  providências  para  que  sejam  revistas  as  decisões  prolatadas  de  pedidos  dos
policiais  militares  de  retroação  das  datas  de  promoção  e  determinado  seu
deferimento.

Nº  7.098/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que determine a
convocação de todos os excedentes do concurso público para o Curso de Formação
de Soldado - CFSD BM 2014 -, a fim de superar a carência de efetivo do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado.

Do  deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  seja  realizado  ciclo  de
debates para a discussão do tema "Alienação parental". (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Anselmo
José Domingos e Dalmo Ribeiro Silva e outros, Doutor Wilson Batista e outros, João
Leite e outros, Ivair Nogueira e outros, Fred Costa e outros, Paulo Lamac e outros,
Fabiano Tolentino e outros, Luiz Humberto Carneiro, Sebastião Costa e Tadeu Martins
Leite e da deputada Liza Prado e outros.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Política  Agropecuária,  da  Pessoa  com Deficiência,  de  Educação e  de  Segurança
Pública e dos deputados Glaycon Franco e Tiago Ulisses.
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Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, trata-se de um assunto importante.

Queria  compartilhar  essa  preocupação  com  os  demais  deputados,  as  demais
deputadas e, em especial, a Mesa da Assembleia Legislativa. No dia de ontem, o
ministro Toffoli, responsável por analisar a constitucionalidade ou não da Lei nº 100...
Relembro que a Lei nº 100 foi aprovada por esta Casa Legislativa e tornou efetivados
quase  100  mil  profissionais  e  trabalhadores  do  serviço  público  de  Minas  Gerais,
quase na totalidade professores e professoras. Foram efetivados 98 mil professores,
professoras e trabalhadores da educação por essa lei - repito - aqui aprovada e de
iniciativa do governador do Estado. Não lembro se foi de autoria do governador Aécio
ou do governador Anastasia. Foram efetivados, portanto, após a aprovação dessa lei,
cuja  constitucionalidade está  sendo questionada pelo  Ministério  Público.  Ontem o
ministro  Dias  Toffoli  solicitou  que  esse  tema  entrasse  em  pauta  no  STF.  Nesta
semana, ainda não consta dela, mas não deve demorar a entrar. Repito: são 98 mil
trabalhadores em educação e ainda há os servidores da Assembleia Legislativa. É um
contingente enorme de servidores públicos, e não sabemos em que situação eles
ficarão após análise sobre a constitucionalidade ou não da Lei nº 100, aprovada aqui.
Esse é um quadro, Sr. Presidente, que tem preocupado a todos. A Procuradoria da
Assembleia  Legislativa  está  participando  da  defesa  dessa  norma,  bem  como  a
Advocacia-Geral do Estado. A questão de ordem que suscito se deve ao fato de que,
em  se  tratando  de  fato  tão  relevante,  com  certeza  em  nossos  gabinetes  já  há
questionamentos  sobre  o  que  vai  acontecer,  há  pessoas  preocupadas  com  o
andamento disso. Enfim, é algo muito polêmico. Muitas pessoas têm dedicado sua
vida a isso, alguns com muito tempo de serviço. Não se sabe o resultado que poderá
advir  da  análise  do  STF.  Peço  a  V.  Exa.  -  já  comuniquei  essa  preocupação  ao
presidente Dinis Pinheiro, como representante da Mesa - a realização de uma reunião
de urgência da Mesa com os líderes e as procuradorias da Casa e do governo para
fazermos uma análise do andamento da situação, para sabermos sobre o parecer do
ministro Dias Toffoli,  do qual ainda não temos conhecimento, pelo menos para nos
mantermos informados e sabermos que ações estão sendo realizadas. Com essa
situação, cria-se agora um certo clima de desespero dos profissionais da educação e
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também de outros do Estado, por não saberem como anda esse processo. Trata-se
de  algo  grave.  Sabíamos  que  este  momento  ia  acabar  chegando:  a  ação  de
inconstitucionalidade ser julgada. A própria Assembleia Legislativa - não estava aqui
na época, não era deputado -, quando votou o projeto de lei, sabia muito bem que
havia questionamentos a respeito da constitucionalidade desse projeto, porque, afinal
de contas, as pessoas foram efetivadas, mas não mediante realização de concurso
público. Portanto, isso é algo extremamente polêmico. Ao mesmo tempo, na ocasião
o governo do Estado não encontrava uma solução para esses servidores públicos,
que têm tempo de serviço, mas não contribuíam com o INSS. Para o governo fazer o
acerto da contribuição do INSS de todos esses servidores, ele gastaria muito recurso
do Tesouro, e a opção dele foi pagar as aposentadorias com os recursos do Tesouro
do Estado. Então se criou essa solução, mas sabíamos de antemão que ela seria
questionada  na  Justiça,  porque  a  efetivação  não  se  deu  por  meio  de  concurso
público. Agora o que os servidores precisam saber, não sabemos do resultado do
julgamento,  é  o  que vai  acontecer,  o  que pode acontecer.  Sei  que não podemos
responder por esse assunto de forma incisiva, o que acontecerá, mas isso é algo que
preocupa muito os servidores do Estado. São muitas famílias, centenas de milhares
de pessoas. Portanto, solicito a V. Exa. que promova uma reunião da liderança da
Casa, da Mesa, com as procuradorias da Casa e do governo do Estado para que
possamos  informar  aos  deputados  o  que vem sendo feito  e,  posteriormente,  aos
cidadãos e cidadãs mineiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Doutor Wilson Batista - Serei breve, presidente, para não prejudicar o
andamento dos trabalhos. Não poderia deixar de revelar  uma nota de repúdio ao
Ministério da Saúde pela edição de uma portaria, em dezembro de 2013, que impede
que as mulheres entre 40 e 50 anos tenham acesso ao exame de mamografia pelo
SUS. Isso é um grande absurdo. Sabemos que o câncer diagnosticado antes dos 50
anos é muito mais agressivo. Impedir que essas mulheres tenham acesso ao principal
aliado  do  diagnóstico  inicial  do  câncer  de  mama  certamente  vai  aumentar  a
mortalidade por câncer em nosso país, que já é altíssima. Há hoje cerca de 60 mil
novos casos de câncer de mama no Brasil. Cerca de 10 mil mulheres vão a óbito por
ano no Brasil em virtude dessa doença. Impedir  hoje que mulheres entre 40 e 50
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anos tenham acesso a esse exame, que é o principal instrumento para o diagnóstico
inicial, por permitir que sejam tratadas adequadamente e fiquem livres da doença, é
um  absurdo,  pois  certamente  estaremos  contribuindo  para  o  crescimento  da
mortalidade  por  câncer  no  Brasil.  Parece-me  que  não  existe  nenhuma  evidência
científica que justifique fazer com que mulheres entre 40 que 50 anos não tenham
acesso à mamografia. Para o Estado, isso custará cerca de R$12.000.000,000 a mais
por ano, para fazer uma cobertura em mais ou menos 150 mil mulheres, que estarão
impedidas de fazer um exame simples, barato, que pode ser acessível a toda a nossa
população. Editamos uma lei no Estado, a Lei nº 20.658, de nossa autoria, que cria as
unidades  móveis  de  prevenção  do  câncer  e  dá  acesso  à  mamografia  a  toda  a
população de Minas Gerais, pois há estudos que demonstram que 50% das mulheres
no Brasil não têm acesso a esse exame, 50% das mulheres não fizeram sequer uma
vez a mamografia em toda a sua vida. Todos sabem da importância da mamografia
no diagnóstico inicial do câncer de mama. Esse exame poderá fazer com que essas
pessoas  sejam  tratadas  adequadamente,  tenham  suas  doenças  curadas  e
sobrevivam, sem as maiores sequelas do tratamento do câncer, que todos conhecem,
consequências da radioterapia e da quimioterapia. Deixo aqui uma nota de repúdio ao
Ministério da Saúde, que, equivocadamente e sem se basear em nenhuma evidência
científica, hoje impede as pessoas de ter acesso à prevenção, que é o mais difícil de
se fazer. Atualmente todos nós lutamos pelo que é disposto na Constituição: saúde é
um direito de todos e um dever do Estado. Agora o Brasil, a nossa presidenta, através
do Ministério da Saúde, impede que as pessoas tenham acesso à mamografia, um
exame simples, barato e de extrema importância no diagnóstico do câncer de mama.
Isso é inaceitável para os que lutam hoje para diminuir a mortalidade por câncer no
Brasil.  E a própria presidenta editou uma lei inútil,  obrigando as pessoas a terem
acesso ao tratamento do câncer em 60 dias. Todos nós sabemos que quanto mais
rápido se iniciar o tratamento dessa doença muito melhor é. Hoje devemos lutar não
para que as pessoas tenham acesso ao tratamento em 60 dias, mas em 15, 20 dias.
Ninguém dorme em paz quando recebe um diagnóstico de câncer e tem de esperar
60 dias por um tratamento. Ainda assim, ela quer impedir que as mulheres tenham
acesso  à  mamografia,  um  importante  exame no  diagnóstico  inicial  do  câncer  de
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mama.  Então fica aqui  registrado nosso repúdio  a essa portaria  do  Ministério  da
Saúde  que  impede  que  mulheres  tenham  acesso  à  mamografia,  um  importante
exame na prevenção do câncer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.
O deputado Vanderlei Miranda* - Sr.  Presidente, quero saudar V. Exa.,  todos os

colegas deputados e deputadas, os profissionais da imprensa que cobrem os nossos
trabalhos, os servidores da Casa, e, de uma forma muito especial, os que, de suas
casas e de seus ambientes de trabalho, acompanham a reunião da Assembleia nesta
tarde.

Sr. Presidente, o que nos traz a esta tribuna é um fato que já tomou conta dos
noticiários, desde a semana passada, e, de uma forma mais contundente, de ontem
para hoje: a morte do Santiago Ilídio Andrade, jornalista da Rede Bandeirantes, que
lamentavelmente faleceu, em virtude daquele artefato que atingiu sua cabeça.

Questão de Ordem
O  deputado  Vanderlei  Miranda  -  Na  verdade,  quero  iniciar  a  minha  fala,  Sr.

Presidente, pedindo vênia ao nobre Carlão e solicitando aos colegas que guardemos
1 minuto de silêncio em nome de Santiago Ilídio Andrade. Na sequência, trarei uma
preocupação que me inquieta e, creio, inquieta a todos nós.

Homenagem Póstuma
O presidente  -  A presidência,  em  atenção  à  questão  de  ordem  suscitada  pelo

deputado Vanderlei Miranda, solicita a todos um minuto de silêncio em homenagem
ao repórter repórter cinematográfico Santiago Andrade, da TV Bandeirantes.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Presidente, creio que a morte do Santiago, como bem disse sua viúva, não pode

passar em branco. E fico feliz ao ver o corporativismo do bem de toda a imprensa, ao
fazer  a  manifestação  de  ontem  e  se  fechar  em  torno  de  uma  cobrança  de
providências mais contundente em relação à baderna em que têm se tornado esses
movimentos, com a infiltração de verdadeiros bandidos. Um oficial da Polícia Militar
foi  terrivelmente agredido  em São  Paulo,  mas não houve  a  mesma repercussão.
Outros mais foram agredidos no País, morreram nas manifestações, e empresários
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perderam seus negócios, mas não houve a mesma repercussão. Lamentavelmente,
Doutor Wilson Batista, foi preciso que um jornalista morresse para que se percebesse
que estamos diante do insuportável.

Deputado Durval Ângelo, creio que V. Exa., que conduz tão bem a Comissão de
Direitos Humanos, deverá concordar comigo. Alguns poderão até não entender, mas
penso  que  esses  integrantes  do  movimento  chamado  black  bloc  devem  ser
enquadrados  na  mesma  condição  do  PCC  e  do  Comando  Vermelho.  É  uma
organização criminosa infiltrada,  que se  usa da  democracia  para  desestabilizar  o
nosso país, para desorganizar a nossa democracia. Isso é inaceitável.

Quero crer  que,  a partir  desse movimento  da  imprensa,  as  nossas  autoridades
maiores no País haverão de tomar uma iniciativa de enquadrar participantes desse
movimento  black bloc como criminosos infiltrados, que deverá sofrer duras penas.
Porque é muito fácil esconder o rosto, ir para o meio da multidão, agredir as pessoas
e destruir os patrimônios público e privado. É muito fácil mascarado fazer isso; e só
coloca uma máscara,  deputado  Marques  Abreu,  quem  realmente  está  disposto  a
fazer  parte  de  um  grupo  bandido  que  tem  invadido  os  movimentos  que
democraticamente têm reivindicado os seus direitos.

Quem acompanhou as reportagens de ontem viu jovens dizendo que não irão mais
para as ruas porque não é isso que querem, porque esse pessoal não os representa.
Uma mãe disse que não deixa mais seu filho fazer manifestações. Aquelas cenas de
crianças com a bandeira do Brasil não poderão mais ser vistas enquanto o chamado
black bloc não for definido neste país como grupo criminoso. Do contrário, seremos,
lamentavelmente,  protagonistas  de  cenas  absurdas  que  não  vimos  em  nenhuma
outra parte do mundo até agora. Estamos vivendo uma situação em que o nosso
direito está totalmente ameaçado, assim como um dos principais direitos que temos,
o da liberdade de ir e vir.

O  deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  -  Deputado  pastor  Vanderlei  Miranda,
parabenizo seu discurso, que é feito em boa hora. Gostaria rapidamente de pontuar
algumas questões. Terminei recentemente a leitura do livro da vida de Sobral Pinto:
Sobral  Pinto, a consciência do Brasil.  Acompanhei  os 50 anos do século passado
sobre os quais o livro discorre, do século XX. É interessante a postura de Sobral
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Pinto. Um católico conservador, anticomunista, anti-qualquer tipo de violência, mas
que tinha a bandeira dos direitos humanos como algo muito firme e radical, tanto que
defendeu  gratuitamente  lideranças  comunistas,  como  Luís  Carlos  Prestes,  e
lideranças integralistas. Ele defendeu os participantes do movimento tenentista de
1922, sob a égide maior da defesa dos direitos humanos. Ele defendia, mesmo sendo
um católico anticomunista, a legalização do partido comunista, dizendo que todas as
ideias deveriam vir à baila para serem discutidas abertamente pela sociedade. Sobral
Pinto era radicalmente contra o anonimato, como usar máscaras numa manifestação.
Ele era contra qualquer tipo de violência, fosse por parte de um agente do Estado,
fosse por parte de um agente comum, de um cidadão. Entendia a violência como um
mal absoluto.

Lembro-lhes  que,  infelizmente,  também tivemos três  mortes  em Belo  Horizonte,
sendo duas delas de operários. É bom que se diga que dois operários morreram e
não tiveram esse mesmo destaque.

Espero a presença do senhor, amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, quando
tomaremos duas providências. A primeira será uma nota de solidariedade à família de
Santiago, lamentando a sua perda e enfatizando o comportamento tão belo da mãe e
da filha, que é jornalista, diante do ocorrido. Também aprovaremos um debate com
aquela  comissão  estadual  de  combate  à  violência  em  manifestações  públicas.
Fazemos parte dessa comissão, pela Assembleia, assim como os Ministério Públicos
Estadual e Federal e as polícias. Precisamos fazer um debate aqui sobre a natureza
da  violência.  A Constituição  é  clara  ao  afirmar  que  ninguém pode  reunir-se  com
armas, de forma violenta. Num Estado Democrático de Direito, as questões têm de
ser resolvidas de forma democrática.

Acho  bom  dialogarmos  com  esses  movimentos,  como a  Assembleia  já  fez  em
vários momentos, de forma muito eficiente. Precisamos dialogar para saber quais são
as  reais  motivações  dos  manifestantes.  Algo  está  errado  em  nosso  Estado
Democrático de Direito. A sociedade está com alguma insatisfação, que precisamos
identificar a fim de traduzi-la em políticas públicas. Eu o parabenizo.

O deputado Vanderlei Miranda* - Obrigado, deputado Durval Ângelo. Parabenizo V.
Exa. pela iniciativa dessas ações aqui na Casa.
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Na verdade, deputado Durval Ângelo, preocupa-me muito ver que aquilo que, de
alguma forma, começou como uma cobrança, principalmente cobrança por mudanças
em todas as áreas do nosso país, acabou tomando essa dimensão, desde o ano
passado, quando houve toda aquela baderna, toda aquela destruição. Preocupa-me
também o fato de estarmos muito próximos de dois grandes eventos que ocorrerão
neste país, ou melhor, três eventos, com o Carnaval. Mas creio que esse não sofrerá
nenhuma intervenção de quem quer que seja.

Temos, deputado Adelmo, uma Copa do Mundo, que todos sabem que acontecerá
em nosso país, e estamos em um ano eleitoral. Preocupa-me não ser tomada, desde
já, uma atitude enérgica, porque o que estou vendo, deputado Sargento Rodrigues,
espanta-me. O que estou vendo na televisão, o que ouço no rádio e leio nos jornais,
até agora, é só um passar de mãos na cabeça de todo mundo. Não estão separando
o joio do trigo.

Pessoas estão hoje infiltradas, sob a denominação de black blocs. Isso, para mim, é
uma organização criminosa infiltrada num movimento ordeiro e pacífico com um único
objetivo:  criar  o  terror  no  nosso  país,  deputado  Sargento  Rodrigues.  Isso  é
inadmissível.

Quero, mais uma vez, solidarizar-me com a família  do Sr.  Santiago. Ontem, em
nome da nossa rede de televisão,  postei  uma mensagem de solidariedade à  dor
dessa família, que se une a nossa dor. Quero crer, sim, assim como crê a esposa do
Santiago Ilídio Andrade, que a morte dele, de alguma forma, não foi em vão, porque
ela já começou a provocar um movimento. Creio que esse movimento vai desaguar
em alguma coisa positiva, relacionada à nossa segurança. Tenho certeza disso.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Primeiramente, quero cumprimentar
V. Exa. por ter trazido esse assunto. Diria que é muito importante tratarmos hoje, no
Plenário  desta  Casa,  da  vida  de  pessoas  honradas  que  estão  trabalhando,
produzindo e fazendo nosso país crescer. É o caso do Santiago Andrade. V. Exa.
falou  sobre  a  esposa  dele.  A filha  dele  também  se  manifestou  numa  nota,  que
emocionou todos nós.

Na terça-feira, da semana passada, ilustre deputado, ocupei a tribuna para falar da
morte do nosso companheiro e servidor desta Casa, Alexandre Werneck, e da sua
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namorada, Lívia Vigiano. Posteriormente, veio a morte de um servidor da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, num latrocínio no Bairro Gutierrez. Em seguida, veio a
morte de outro rapaz no Gutierrez. Ele tinha 21 anos de idade, e seus pais estão
desesperados.  Agora  veio  a  morte  do  cinegrafista.  Eu  perguntei  dessa  tribuna,
deputado: Até quando vamos ficar sentados? Até quando vamos ficar, de certa forma,
passivos? Temos de ganhar  as  ruas,  deputado Vanderlei  Miranda.  Temos de nos
mobilizar, fazer uma grande marcha em direção a Brasília e exigir do Congresso e da
Presidência uma resposta para a sociedade.

Parabéns.  Solidarizo-me  com  V.  Exa.  e  peço-lhe  que  continue  conosco  nessa
mobilização, que vamos organizar aqui em Minas Gerais.

O deputado Vanderlei Miranda* - Obrigado, deputado Sargento Rodrigues.
Sr. Presidente, finalizando, gostaria de dizer que concordo com tudo o que foi dito

pelo deputado Sargento Rodrigues. Não podemos cruzar os braços. Esta Casa não
pode se  ajoelhar  diante  dessa situação que  está  sendo imposta  à  nossa Nação.
Estamos  perdendo  nossa  juventude  de  forma  muito  violenta;  estamos  perdendo
profissionais,  que no exercício da sua profissão estão sendo atacados, agredidos.
Isso vale para todas as esferas de trabalhadores da nossa sociedade. Vale para a
Polícia Militar, para a Polícia Federal, para as polícias de um modo geral e para a
população.

Recentemente,  dois  jovens  morreram  ao  caírem  do  viaduto  na  época  das
manifestações também. Como eu disse na abertura, nada disso repercutiu como a
morte do nosso querido Santiago Ilídio  Andrade,  jornalista da Rede Bandeirantes.
Espero que esse movimento que começa agora alcance todos os cantos do nosso
estado e do nosso país na busca de podermos nos manifestar em paz, sem violência.

Sr. Presidente, mais uma vez reitero que espero que as autoridades maiores da
nossa nação tomem posição imediatamente  e  enquadrem esses chamados  black
blocs em uma categoria de criminosos para que sejam punidos com todo o rigor da
lei. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
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público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia  e  que  nos  ouve  pela  Rádio
Assembleia, antes de entrar no assunto que me traz aqui hoje gostaria de lamentar o
acontecido  com  o  Santiago,  cinegrafista  da  Rede  Bandeirantes,  que  comoveu  e
consternou  todo  o  País.  Parabenizo  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  que  me
antecedeu, por sua fala.

Lembro que fui  sindicalista e ambientalista. Quando era presidente do sindicato,
participei de dezenas de manifestações, todas pacíficas, aqui em Minas e pelo Brasil.
Todas elas tinham objetivos claros de mais democracia, e os manifestantes nunca
precisaram usar de violência para alcançar seus objetivos. Cito algumas, como a da
“Diretas Já” e a do “Fora, Collor”.

As manifestações são necessárias e continuarão acontecendo. O povo brasileiro
ainda precisa se manifestar muito. Vivemos pouquíssimos períodos de democracia
em nossa história. Talvez este que estamos vivendo, com menos de 30 anos, seja o
mais duradouro. Perto de 500 anos de história, é possível ter uma ideia de nossa
necessidade por mais manifestações, que fazem parte do processo democrático.

Evidentemente, devemos execrar, abominar esse tipo de fascismo que se aproveita
das manifestações legítimas para despejar todo o seu ódio na sociedade e faz vítimas
por  todo lado.  Então,  quero fazer  coro com todos os parlamentares.  Fizemos um
minuto de silêncio em homenagem ao cinegrafista da Rede Bandeirantes.  Minhas
palavras de apoio são extensivas a todos os profissionais da imprensa, que no dia a
dia às vezes enfrentam situações muito perigosas, frequentemente, sem nenhuma
proteção, sem nenhum cuidado. É preciso garantir melhores condições de trabalho a
quem  tem  enfrentado  essas  manifestações,  que  estão  se  transformando  em
verdadeiros campos de batalha.

Reafirmo que somos favoráveis às manifestações, que são necessárias, legítimas e
democráticas.

Sr. Presidente, hoje de manhã o governo do Estado assinou alguns convênios de
ampliação de presídios em nosso Estado.

No sábado estive em São João del-Rei, minha terra natal, visitando a Apac, muito
bem coordenada pelo vereador Fuzzatto, presidente da Câmara de Vereadores do
município.  Foi  deputado nesta Casa e é um homem que tem grande amor pelas
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Apacs,  causa  que  abraçou.  Alternativas  de  cumprimento  da  pena  são  muito
importantes e deveriam tornar-se referência para todo o Brasil.

Mas, infelizmente, apesar dos índices altíssimos de recuperação dos detentos, mais
de 90% das Apacs ainda não são referência.  Hoje foi  anunciada a ampliação do
número  de  tornozeleiras,  equipamento  instalado  na  perna  dos  presos  que  se
ausentam dos presídios. Isso é bastante discutido, mas é uma forma de reintegração
e reeducação e precisa ser mais bem difundida.

Na  Apac  de  São  João  del-Rei  almocei  com  recuperandos  e  fiquei  muito
impressionado com o que vi. A sede está na fase final de construção. Quem faz tudo
são os próprios presos, desde a fabricação de blocos de cimento até os trabalhos de
serralheria,  construção  civil,  instalação  elétrica  e  hidráulica.  É  interessantíssimo.
Fiquei com eles durante horas. Na manhã de sábado, professores da universidade
federal davam curso de embutidos. Eles possuem uma pocilga, criação de suínos, e
aprendiam a fazer defumados de carne suína. As atividades eram bastante fortes,
interessantes. Além de coordenador da Apac de São João del-Rei, o Fuzatto é vice-
presidente da FBAC, entidade que cuida da recuperação de condenados no Brasil e
em diversos países da América do Sul.

Tenho em mãos uma reportante do jornal  O Tempo  veiculada ano passado. Em
2013,  havia 14  mil  presos em Minas Gerais;  em 2013 esse número passou para
46.500; este ano já atingiu 54 mil. O aumento é de 4 mil presos por ano. A violência
só aumenta, e a polícia não dá conta de cumprir os mandados. Há 70 mil mandados
de prisão. O interessante é que, de lá para cá, a capacidade do governo de criar
novas vagas tornou-se insuficiente. Aliás, somente agora, quando o nosso déficit é
monstruoso, foram anunciadas 14.500 novas vagas, além da ampliação de alguns
presídios. Para terem ideia, no ano passado o Estado tinha 17 mil presos a mais do
que o sistema consegue abrigar com dignidade. O Estado tem o direito de privar da
liberdade, mas não da dignidade.

Além de São João del-Rei, as cidades de Pouso Alegre e Itaúna desenvolvem um
trabalho importante nessa área. Aliás, Itaúna é pioneira no sistema que respeita o ser
humano e lhe oferece uma chance verdadeira de ser recuperado para a sociedade.
Fiquei várias horas lá, visitei todas as instalações, conversei com vários presos. Em
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São  João  del-Rei  há  uma  característica  interessante:  também  existe  Apac  para
mulheres  presidiárias.  Cerca  de  50  mulheres  têm  uma  chance,  aprendem  uma
profissão e têm acesso à educação.

A maioria dos brasileiros que estão hoje nos presídios são pessoas que não tiveram
quase oportunidade alguma na vida. Por isso, é importante difundir e falar sobre essa
experiência que deu tão certo. De 54 mil presos no Estado de Minas Gerais, menos
de 4 mil estão nas Apacs, onde realmente é comprovado um índice de recuperação
de mais de 90%. Presos condenados que querem ir  para esse sistema têm uma
chance real de reinserção, uma oportunidade de reconstruir a vida. E só quem quer
vai para a Apac. No entanto, estamos agora ampliando os presídios. Minas também
tem um pioneirismo, podemos dizer assim, que é uma PPP. Agora tem presídio que é
administrado pela iniciativa privada. Tomar conta de preso virou um negócio que dá
lucro. Na verdade, vemos que os presídios, do jeito como são atualmente, pioram o
cidadão.  Eles  transformam aqueles que cometeram algum delito  e que facilmente
poderiam  ter  se  recuperado  em  bandidos  perigosos,  às  vezes.  Os  presídios  são
desumanos, impiedosos e já estão esgotados.

Tenho um profundo respeito pelo trabalho que o vereador Antônio Carlos de Jesus
Fuzatto - que, inclusive, já foi deputado estadual nesta Casa - faz não só em São
João del-Rei mas também em Minas e no Brasil. Recentemente, ele esteve no Peru
difundindo esse trabalho,  levando essa forma humanizada de tratar  quem tem de
pagar sua dívida com a sociedade. No entanto, o que tenho visto, deputado Rogério
Correia,  é que quase não se fala  nisso.  Já sabemos que a prisão não funciona.
Ninguém tem dúvida de que prisão não funciona,  não reeduca ninguém, que é a
punição pela punição - e é a punição que vai para o corpo também. Por isso, tenho
profundo respeito pelo que eu vi lá em São João del-Rei.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Pompílio  Canavez,
parabenizo V. Exa. pelo tema, porque muitas vezes isso é visto com preconceito. Em
vez de tratar  o preso para ele ser  recuperado,  ele  é tratado como se fosse uma
pessoa que não tem recuperação e, portanto, está ali apenas para ser punido, não há
o objetivo de sua recuperação. Claro que a punição já é a própria cadeia, mas é
necessário que se faça um trabalho de recuperação. Infelizmente, não vemos esse
tipo de tratamento sendo orientado.
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Queria aproveitar o tema que V. Exa. traz para dizer que ainda há algo fundamental,
que é a prevenção em relação a essas questões. A prevenção deve ocorrer por meio
do  nosso  sistema  educacional,  que  precisamos  melhorar  em  nosso  país.
Provavelmente, se tivéssemos um sistema educacional  mais eficiente, poderíamos
diminuir, e muito, a prática de crimes no país.

O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Se  tivéssemos  mais  escolas,  teríamos  menos
cadeias.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Exatamente.  Mais  do  que  isso,  se
também tivéssemos nas escolas uma política mais arrojada de prevenção ao uso de
drogas. A maioria das prisões têm sido feitas por causa de drogas. Trouxe um estudo.
Até  tentaria  falar  da  tribuna  hoje,  mas  peço  a  V.  Exa.  um  minuto  apenas  para
apresentar alguns dados que justificam nossa preocupação com a educação, que,
evidentemente, tem relação com o tema, como V. Exa. manifestou agora.

O Sind-UTE fez um estudo sobre a qualidade da educação no ensino fundamental,
que  se  chama  CAQi  -  Custo  Aluno  Qualidade  Inicial.  É  um  estudo  feito  hoje
internacionalmente,  e  aqui,  em  Minas,  através  de  sindicato,  passamos  a  ter
conhecimento de como anda a educação, inclusive, comparativamente com outros
estados do Brasil.  Infelizmente Minas vai  mal  também na qualidade de educação
inicial. Aqui há alguns dados. Depois passarei ao conjunto dos deputados o estudo
comparativo do Custo Aluno Qualidade Inicial em Minas, feito pelo Sind-UTE.

Mas veja bem alguns dados: 40% das escolas de ensino fundamental não possuem
sala  de  secretaria;  95%  não  possuem,  deputado,  sala  de  leitura;  75%  não  têm
laboratório  de  ciências;  60%  das  escolas  de  ensino  fundamental  não  possuem
refeitório. No ensino médio, 83% das escolas não possuem almoxarifado, 51% não
possuem quadra de esporte coberta, 47% não possuem máquina fotográfica. E assim
vai. Se analisarmos com cuidado, veremos que Minas está atrás de todos os estados
do Sudeste na qualidade inicial  de educação e perde até em muitos itens para a
média  nacional.  A qualidade  da educação em Minas  está  também  aquém  da  do
Brasil, que, sabemos, precisa melhorar muito. Minas Gerais é o terceiro Estado mais
rico e tem índices sofríveis na educação.

O deputado Pompílio Canavez - Pois é, mas na propaganda não é assim, não é,
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deputado Rogério Correia? Na propaganda parece que estamos vivendo na Suécia,
na Holanda, na Suíça. As escolas mostradas na propaganda são de primeiro mundo.
Todos as deputadas e deputados aqui conhecem bem a realidade das escolas do
nosso Estado; sabemos que essa realidade realmente é muito preocupante.

Sr. Presidente, muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, público que nos vê e ouve pela TV Assembleia, voltamos novamente à
tribuna desta Casa para falar da nossa indignação. Fiz agora mesmo um aparte ao
ilustre colega deputado Vanderlei Miranda e volto à tribuna, presidente, mais uma vez
para dizer o quanto estamos acomodados e o quanto estamos assistindo de braços
cruzados acontecerem crimes bárbaros sem que haja mobilização de nossa parte.

Estou aqui com o jornal Estado de Minas de domingo, 9/2/2014. O articulista Pedro
Ferreira escreve a seguinte matéria:  “Latrocínio. Jovem é assassinado por ladrões
que levaram seu carro no Gutierrez. Foi o segundo crime nessas circunstâncias em
BH nos últimos 10 dias”. Presidente, o articulista escreve em seu primeiro parágrafo:
“O estudante de engenharia de produção Matheus Salviano Botelho de Morais, de 21
anos,  que ainda não havia superado o trauma de ter  sido assaltado duas vezes,
morreu baleado por dois ladrões, que levaram seu veículo Punto, às 22 horas de
anteontem, na esquina das Ruas Almirante Tamandaré com Estácio de Sá, no Bairro
Gutierrez, região oeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu apenas 10 dias depois do
assassinato do fisioterapeuta e funcionário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Christiano D'Assunção Costa, de 34 anos, morto em circunstâncias parecidas, dentro
do seu carro, quando saía da academia, no Bairro Buritis, também região oeste de
Belo Horizonte.”.

Faço o registro,  deputado Doutor  Wilson,  de dois  latrocínios  que ocorreram em
bairros, deputado Wander Borges, muito próximos um do outro, os dois na região
oeste de Belo Horizonte.  V. Exa.,  que é da nossa capital e  da cidade vizinha de
Sabará, sabe exatamente a distância de um bairro para outro.

Por que não podemos deixar isso passar em brancas nuvens, deputado Wander
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Borges? Na terça-feira da semana passada ocupei esta tribuna para falar da morte do
servidor  desta  Casa,  nosso  querido  colega  de  trabalho  Alexandre  Werneck  de
Oliveira, e de sua companheira Lívia Viggiano. Quero, deputados Wander Borges e
Arlen Santiago, também trazer uma matéria do mesmo jornal  Estado de Minas de
domingo,  9  de  fevereiro,  de  que  venho  constantemente  falando  na Comissão de
Segurança Pública. O tema é sobre o que esses latrocínios têm a ver com a matéria
que passo a ler, deputado Arlen Santiago.

Alessandra Mello diz o seguinte: “O senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, disse
ontem que a segurança pública será uma 'preocupação permanente de um futuro
governo do PSDB'. Em visita a São Carlos, no interior de São Paulo, o pré-candidato
à Presidência da República disse que o governo federal é omisso e até irresponsável
na questão da segurança pública”.

Diria, deputado Doutor Wilson, não é “e até”, porque tenho dito todas as terças-
feiras,  na  Comissão  de  Segurança  Pública,  que  o  governo  federal  é  omisso  e
irresponsável com a questão da segurança pública.

Continua  o  senador  Aécio  Neves,  nosso  futuro  presidente  da  República:  “'O
governo  federal  tem  a  responsabilidade  de  cuidar  das  fronteiras,  tem  a
responsabilidade de coibir o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e investe apenas
13% do conjunto do investimento. E o contingenciamento que o governo vem fazendo
em recursos de segurança pública tem levado ao agravamento da crise, por exemplo,
no sistema prisional'. Aécio defendeu a realização de reformas no Código Penal e a
proibição do contingenciamento de recursos para a segurança pública. Ele disse que
já tramita no Senado uma proposta de emenda à Constituição - PEC - impedindo que
os  recursos  para  essa  área  não  sejam  gastos  pelo  governo  federal  em  outras.
Segundo  ele,  a  intenção  é  garantir  que  'cada  governante,  cada  estado,
independentemente  do  partido  político  do  governador,  saiba  quanto  vai  receber
mensalmente. Seja para ampliar o efetivo da polícia, seja para investir em inteligência
ou em equipamentos. O que diria é que temos hoje no Brasil um estado unitário e um
governo  pouco  generoso  com  a  Federação.  A  segurança  pública  será  nossa
prioridade não só na campanha, mas também no governo. A omissão do governo
federal  chega  quase  a  ser  criminosa',  afirmou  Aécio  em  discurso  num  encontro
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regional  do  PSDB  na  Associação  Beneficente  dos  Alfaiates  de  São  Carlos.  No
encontro, o senador se apresentou como 'presidente dos municípios'. De acordo com
ele, o PT abdicou de ter um projeto de transformação do País e optou por um projeto
de poder”.

Quero,  Sr.  Presidente,  falar  da  minha  satisfação  e  da  minha  alegria  por  ter
participado da eleição do senador Aécio Neves por duas vezes ao governo do Estado;
da minha alegria também por dar continuação a esse projeto do governador Aécio
Neves em Minas Gerais; da satisfação por ter participado também da eleição do Prof.
Anastasia,  pessoa extremamente  competente,  extremamente  capaz de fazer  uma
gestão pública.  Mas  falta,  como disse  o  senador  Aécio  Neves,  uma participação,
deputado  Arlen  Santiago,  que  não  é  tão  simples  assim,  como algumas  pessoas
querem enxergar.

Tenho dito praticamente todos os dias nas reuniões da Comissão de Segurança
Pública - os deputados João Leite, Lafayette de Andrada e os demais que a compõem
têm acompanhado os meus pronunciamentos -, que não não há por parte do governo
federal nenhuma ação concreta, absolutamente nada, para conter o avanço do tráfico
de drogas e de armas.

Deputado Wander  Borges,  se  fizermos hoje  uma pesquisa com o  subsecretário
Murilo  Andrade,  da  Subsecretaria  de  Administração  Prisional,  perguntando-lhe,
deputado Arlen Santiago, quantas pessoas temos condenadas por tráfico de drogas,
apenas por tráfico, nas penitenciárias mineiras, vamos chegar ao número de 15% a
17%,  apenas  por  condenação  por  tráfico.  E,  se  formos  identificar  os  demais
sentenciados por  outros  crimes que são tragados pelo  tráfico,  como formação de
quadrilha, estelionato, roubo a banco, roubo a veículo, arrombamento, furto, roubo a
transeunte, mais apelidado de assalto, homicídio, vários delitos que são cometidos
em nome do tráfico, deputado Wander Borges, vamos ter  pelo menos outros dois
percentuais de igual proporção que são cometidos em nome do tráfico. Traduzindo
para que V. Exas. possam compreender, hoje, no mínimo, 50% de toda a população
carcerária está ali em nome do tráfico. O que o governo federal faz? Deposita essa
dívida  nos  governos  estaduais,  não  consegue  estancar  fronteiras  nem  armas  e
drogas.  Por  isso não há polícia estadual  que dê conta de  combater  o  crime nas
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condições em que os governadores estão, independentemente se é o governador de
Minas Gerais ou se é o Sr. Jaques Wagner, da Bahia, do PT, ou se é o bandido do
governador Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro. E não dá conta porque o governo
federal não faz a sua parte.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, realmente
V. Exa. faz uma análise muito clara do assunto em discussão.

A violência tem aumentado cada vez mais. Se um ex-presidente da República fala
que o mensalão não é problema e que sai na urina, daqui para a frente tudo pode, a
bandalheira pode tudo, todas as coisas podem, e prevalece a mentira.

Há poucos minutos, ouvi aqui - e ouvimos porque temos dois ouvidos - defensores
deste governo que está arrasando com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária
Federal, que deixa drogas e armas entrarem pelas nossas fronteiras e não faz nada,
dizer  que faltou a máquina fotográfica aqui  em Minas.  Aliás,  em todos os índices
desse governo, Minas Gerais é o estado que mais evoluiu na educação. Então o que
dizem é para mentir, para tapear, para enrolar. É isso que tem sido feito, no entanto a
segurança está desse jeito, com o povo desesperado.

Nesta manhã, estive com o deputado Luiz Henrique e com o governador, lançando
um  novo  programa.  Passamos,  quando  o  Aécio  entrou,  de  5  mil  vagas  em
penitenciárias  para  35  mil.  As  Polícias  Civil  e  Militar  pararam de tomar  conta  de
presos.  Foi  lançada  hoje  a  licitação  para  duplicar  presídios,  inclusive  da  minha
querida cidade de Montes Claros, com 5 mil novas vagas. É isso que o governo de
Minas está fazendo e dando exemplo para o País, inclusive com o reconhecimento do
Ministério da Justiça.

Dos 35 mil presos, deputado Sargento Rodrigues, 12 mil estão trabalhando; 6 mil,
estudando. A melhor nota de presos que participaram do Enem é de Minas Gerais.
Então as coisas estão acontecendo. A educação de Minas, em todos os pontos, é
cada vez melhor.

Mas  o  governo  não  olha  a  entrada  de  drogas  no  País,  tampouco  estimula  o
desarmamento.  No  plebiscito  desarmou  o  homem  de  bem  e  deixou  as  armas
entrarem à vontade. V. Exa. está completamente correto. O nosso querido senador
Aécio Neves, futuro presidente da República,  está certo,  porque a população não
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tolera mais essa questão de insegurança, o que V. Exa. discute neste momento.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  a  V.  Exa.  Concordo  em  gênero,

número e grau com suas palavras.
O deputado Wander Borges (em aparte) - Sargento Rodrigues, quero parabenizá-lo

por estar novamente colocando essa reflexão, esse tema em debate.
Creio que agora precisaremos, todos os dias que tivermos oportunidade, terça-feira,

quarta-feira,  quinta-feira,  e  também nas comissões temáticas,  enfim,  em qualquer
canto, falar sobre segurança. Precisamos de atitude. Sabem por que muita gente fica
serena? Porque não aconteceu com seu irmão, com sua mulher, com seu filho, com
seu pai ou com sua mãe. Na hora em que chegar perto de nós, aí, sim, aqueles que
estão sentados por aí afora irão para a rua fazer uma grande reivindicação.

Ontem o governador concedeu uma entrevista ao Roda Viva. Ele disse que precisa
de mais efetivo. Precisamos de capital humano, precisamos de RH, mas aí vem a
grande pergunta: por que não se coloca mais efetivo? Porque não há recurso. E por
que  não  há  recurso?  Porque  o  projeto  de  poder  desenhado  pela  União  não  é
republicano, não é institucional. É um projeto de poder, que é diferente de um projeto
republicano democrático. O recurso está todo formatado nas mãos da União. Vai virar
uma sucata. Este país vai pagar um preço muito alto, assim como aconteceu com o
menino de 22 anos, assim como aconteceu com o Werneck, desta Casa, assim como
está  acontecendo com tantos outros,  como se o crime fosse uma coisa para ser
absorvida naturalmente pela sociedade. Está na hora de mudar, é preciso atitude, é
preciso reformar o Código Penal, é preciso punir. Se não houver mudança, daqui a
pouco será um deputado da tribuna que vai  morrer assassinado. Deputado não é
diferente de cidadão comum, ele é igual, é a mesma coisa.

Ontem foi noticiada uma questão interessante em um jornal da noite: vão colocar a
Polícia Federal para investigar o problema que houve com o cinegrafista da Band. Até
aí  tudo  bem,  mas  por  que  não  colocam  a  Polícia  Federal  para  investigar  tudo?
Sargento Rodrigues, é como V. Exa. está falando, porque precisou chegar ali para
que  alguma  coisa  começasse  a  ser  repensada  neste  país.  Precisamos  colocar
dinheiro nos estados brasileiros para que possam trabalhar cada dia melhor. Sargento
Rodrigues, parabéns.
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O deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, apenas para concluir, já que o meu
tempo se esgotou, pois concedi dois apartes.

Quero dizer,  deputado Wander Borges, que o governo federal  criou o Programa
Nacional  de  Segurança  Pública  com  Cidadania  -  Pronasci.  Alardeou  aos  quatro
cantos do País, dizendo que estava fazendo um convênio com o Estado para comprar
500 coletes, mandar 50 câmaras de vídeo para ele. Já disse várias vezes ao senador
Aécio Neves e ao governador Anastasia que os governos estaduais não precisam de
migalhas do governo federal.  Eles precisam que o governo federal  cuide, única e
exclusivamente, da fronteira, a fim de combater o tráfico de drogas, o contrabando de
armas, o descaminho, apenas isso que é competência originária da União, e não dos
Estados.

Quero  render  minhas  homenagens  ao  senador  Aécio  Neves,  que  impõe  essa
bandeira e terá todo o nosso apoio. Certamente Minas erguerá a voz em defesa do
senador Aécio Neves. É disso que precisamos no nosso país, de segurança pública
discutida no Planalto, e não dessa omissão que o governo federal vem fazendo com a
segurança pública em nosso país.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, deputados e deputadas, boa tarde a todos.

Quero  começar  concedendo  aparte  ao  meu  colega  de  bloco,  deputado  Rogério
Correia.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Cabo Júlio, obrigado. Serei
rápido para não atrapalhar o assunto de V. Exa., mas fico abismado, ao ouvir aqui
algumas alegações. O Estado de Minas Gerais está quebrado, Aécio Neves quebrou
Minas,  e  os  deputados  aecistas  vêm  jogar  a  culpa  da  segurança  pública  na
presidenta Dilma, mas também não têm coragem de falar sobre a situação da Polícia
Militar em Minas Gerais.

V. Exa. sabe disso. Ela não tem dinheiro para dar um telefonema. Quem paga é o
município; jogam as contas nas costas  do prefeito  ou do próprio policial  militar.  A
Polícia Militar está um caos no Estado, e querem dizer que a culpa é da Dilma, que,
agora, tem de cuidar do salário do policial militar, do papel higiênico que ele usa ou do
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telefonema  que  dá.  Realmente,  é  demais.  O  governo  do  Estado  não  cuida  da
segurança pública, e a culpa é do governo federal? O fato é que o PSDB e Aécio
Neves quebraram Minas.  Mas o cara de pau do Aécio vem dizer que a culpa da
péssima situação da segurança pública em Minas é da Dilma. Ora, não era uma
ótima segurança pública, deputado Sargento Rodrigues? Não faziam propagandas na
televisão dizendo que a segurança pública em Minas era a melhor entre os estados e
que tínhamos a melhor educação do mundo? Mas os policiais militares sabem bem
como está esse quadro. Muito me admira a cara de pau dos aecistas, ao quererem
jogar a culpa no governo federal.

E vou dizer mais, com base em dados do governo. O número de crimes violentos
em Minas cresceu mais do que no Brasil e muito mais do que na Região Sudeste.
Isso foi  publicado recentemente no  Hoje em Dia.  Da mesma forma, o número de
crimes contra o patrimônio e de homicídios cresceu em Minas. Minas avança: avança
no caos da segurança pública. E a culpa não é da Dilma, mas do PSDB, de Aécio
Neves e de Anastasia.  A culpa não é do governo federal.  A culpa da situação da
segurança pública, deputado Sargento Rodrigues, não é do governo federal. Essa,
não. Deveriam é explicar aos policiais militares que o governo do Estado tem culpa.
Agora mesmo V. Exa. vai estar aqui defendendo o Azeredo, que, como V. Exa. bem
sabe, jogou a segurança pública lá embaixo. Sinceramente...

Que a gente faça opção por determinado partido político, tudo bem. V. Exa. tem
todo o direito, como tem o deputado, ali, do PSB, que agora também virou governista,
do Aécio. Mas tudo bem. Agora, brincar e mentir a respeito dos dados? Aí, tenham
paciência.

O deputado Cabo Júlio* - Vou iniciar dizendo que no último final de semana estive
visitando algumas unidades no Norte de Minas, como o 10º Batalhão, em Montes
Claros, que está fazendo uma reforma interna nos quartéis, com recursos de emenda
deste  parlamentar.  Visitei  também  o  51º  Batalhão  e  a  Companhia  de  Missões
Especiais. Foram destinados R$915.000,00, por emendas deste parlamentar, a obras
que estão sendo realizadas em Janaúba, Claro dos Poções, São João da Lagoa,
Jaíba,  Brasília  de  Minas,  Campo  Azul,  Grão-Mogol  e  nos  quartéis  em  Januária,
Coração de Jesus, São Francisco, Porteirinha e em todas as unidades da cidade de
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Montes Claros. Estive visitando essas obras, com as quais fiquei muito feliz,  pois,
quando melhoramos a condição de trabalho do policial, ele melhora a qualidade do
serviço que presta à sociedade.

Quero lembrar também que na sexta-feira foi realizado o 1º Encontro de Casais da
11ª  Risp,  na  região  do  Norte  de Minas,  ao  qual  compareceram, deputado Carlos
Henrique, 112 casais. Foi oferecido um jantar e feita uma palestra para os casais. Foi
muito “bacana”, porque, se não estamos bem com a família, não temos como estar
bem com a sociedade. Costumo dizer que, na nossa profissão, não podemos dar o
que não temos. Se a pessoa não está bem, como vai servir à sociedade?

Peço  ao  deputado  Rogério  Correia  que  permaneça  em  Plenário  porque  quero
ratificar algumas informações. Com o perdão da palavra “anátema”, há um maldito
convênio entre quase 100% das unidades da Polícia Militar e as prefeituras. A coisa
funciona assim:  para  o  destacamento da  cidade,  a prefeitura paga a  gasolina  da
viatura, o aluguel da casa onde fica o quartel, a conta do telefone 190 do quartel,
entre outras coisas. Posso dizer que é verdade porque visitei, se não todas, quase
todas  as  cidades  de  Minas  Gerais.  Se  estragar  uma viatura,  é  a  prefeitura  que
conserta; também é ela que disponibiliza o funcionário ad hoc, o papel A4, enfim, tudo
de que a Polícia Militar precisa para funcionar. O Estado entra só com o policial. Digo
isso com propriedade e posso confirmar a fala de V. Exa., porque visito as unidades
todos os finais de semana.

Isso é fato. O que é pior disso tudo? É bacana, é responsabilidade de todos, da
União, do Estado e do município. O art. 144 diz que é direito do cidadão, dever e
responsabilidade  de  todos.  Tudo  bem,  temos  de  equilibrar  isso.  Mas  o  que  tem
acontecido?

Quando se tem um conflito na cidade, como eu já presenciei,  em que o policial
multa  o  assessor  do  prefeito  porque  estava  andando  sem  carteira,  o  prende  e
apreende seu veículo, muitas vezes o prefeito - digo alguns, não todos -, que não tem
o entendimento de que esse maldito convênio é entre a instituição Polícia Militar e a
instituição  Prefeitura  Municipal,  acha-se  no  direito  de  ligar  para  o  sargento  do
destacamento ou para o comandante do pelotão ou do batalhão e dizer: “Oh, o carro
de meu assessor, do meu filho ou de quem quer que seja foi preso. Eu quero que
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você solte”. E aí o policial diz que não pode soltar, porque o IPVA está atrasado por
cinco anos ou o carro não tem documento. Ele diz: “Ah, não vai soltar, não? Então a
partir de amanhã eu corto o convênio”. E corta mesmo. No outro dia deixa de pagar o
telefone  porque  não  foi  atendido.  Muitos  não  têm  a  compreensão  de  que  é  um
convênio institucional,  entre duas instituições, e não com a pessoa do prefeito,  do
secretário ou do vereador, ou ainda com a pessoa do sargento ou do comandante do
batalhão. Então, isso é fato, é realidade.  E vemos isso até, lamentavelmente, em
nível de batalhão.

Em Pará de Minas, eu vi pior, deputado Rogério Correia. Lá os policiais são tirados
das ruas para fazer escolta de dinheiro de uma cooperativa financeira, a polícia tira a
viatura da rua. O comandante determina que a viatura saia da rua e vá fazer a escolta
de dinheiro. O banco deixa de pagar um carro-forte e tira o policiamento para fazer
escolta da cooperativa financeira até o Banco do Brasil. Por quê? Porque certamente
a cooperativa está pagando luz, está dando asfalto para o quartel. Por quê? Porque o
Estado não faz. E isso não é de hoje, não. Estou na polícia desde 1988, há 25 anos,
e  vejo  esse  maldito,  repito,  maldito,  maldito,  maldito  convênio,  porque  ele  tira  o
princípio da imparcialidade. Determino na cidade quem eu posso multar,  deputado
Ivair, e quem não posso. Determino na cidade quem deve cumprir a lei e quem não
deve cumprir a lei, porque, se eu cortar na risca...

E funciona muitas  vezes  assim, deputado Rogério Correia.  Isso mostra como é
trágica essa situação. E é verdade isso. É trágico para o policial.  Muitas vezes, o
prefeito diz assim: “Olhe, o soldado fulano de tal, o sargento fulano multou minha
mulher  porque  ela  estava  sem  carteira  ou  parou  errado”.  Aí,  a  polícia  faz  uma
sindicância e chega à conclusão, deputado Rogério Correia, veja V. Exa. como nós
sofremos com isso, que o policial estava certo. Daí, muitas vezes o mau prefeito vira
para o comandante e fala: “Se não tirar o sargento fulano de tal da minha cidade, eu
corto o convênio”. E, se cortar o convênio, a polícia para de funcionar. Então, muitas
vezes a polícia chama o policial e diz: “Escolha o lugar para onde você quer ir”. Ela
diz: “Eu não quero sair da cidade. Eu tenho filhos estudando, a minha mulher trabalha
aqui”. E aí, deputado Rogério Correia, o policial recebe a seguinte informação: “Ora,
sei que você está certo, sei que você agiu na legalidade, sei que você coibiu o fulano
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de tal que estava, porventura, cometendo um crime de trânsito ou outro, mas eu não
tenho como tirá-lo, porque ele é o prefeito, ele corta convênio. Então, tenho de tirar
você”. E não se trata de 1, 2, 50 ou 100 casos em que o policial tem o seu direito
aviltado porque trabalhou certo. E isso porque a polícia militar e o corpo de bombeiros
ficam pedindo esmola para a prefeitura, ficam pedindo esmola para empresário, ficam
pedindo  a  empresário  para  pagar  para  trocar  pneu  de  viatura,  ficam  pedindo  a
empresário para comprar viatura para patrulha rural. E, em troca disso, finjo que não
estou vendo. Funciona em determinada cidade o seguinte: a ala de situação pode
andar sem carteira, pode parar onde quiser. A ala de oposição não pode. E o policial é
que fica no meio disso tudo. Isso é fato.

Eu  aqui  nunca  deixei  de  esconder  os  avanços  do  governo  atual  na  área  de
segurança pública, contratando pessoal, abrindo concurso. Nunca deixei de esconder
isso, mas temos de dizer a verdade, e a verdade é que a polícia, principalmente no
interior, vive de esmola de prefeitura.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Cabo Júlio, gostaria de obter
uma informação sobre o contingente policial, o número de policiais, porque está todo
mundo reclamando que está sem. É Dilma ou é governo do Estado?

O deputado Cabo Júlio* -  O problema de contingente é uma herança dos anos
1990. Deixe-me concluir o meu raciocínio.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Mas  é  o  governo  do  Estado  ou  o
governo...?

O deputado Cabo Júlio* - Não é Dilma, não é Aécio, não é nada. Como policial que
sou e deputado que estou, tenho o dever de ter muita cautela com o que digo aqui. O
problema de  efetivo  é  uma herança  dos  anos  1990.  Nos  anos  1990  quase  não
entraram policiais. De 2001 a 2013 entraram 19 mil novos militares, mas saíram 22
mil por aposentadoria, por isto e aquilo, por muitas conquistas que tivemos.

Então, queridos, o que eu quero dizer é que existe uma realidade, e a realidade é
essa. No interior a polícia só funciona porque a prefeitura é que custeia e porque o
Tribunal de Contas do Estado faz vista grossa. Porque como se presta conta desse
dinheiro, daquilo que é responsabilidade do Estado?

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Gostaria de agradecer o aparte,
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deputado Cabo Júlio, e também por participar de um assunto tão importante hoje na
sociedade e que realmente preocupa a todos. Preocupa pais, filhos, crianças, nossas
gerações futuras a perpetuação patológica dessa violência hoje no Brasil.

O deputado Rogério Correia assume aqui  a questão da segurança partidária,  e
acho que,  quando a  devoção  a  partidos,  a  políticos  supera  os  valores  da  nossa
consciência,  a  nossa  inteligência  naufraga.  E  o  deputado  Rogério  Correia  não  é
capaz de enxergar que a violência tem crescido muito hoje no Brasil.  São 45 mil
homicídios  por  ano,  no  Brasil.  Quase  que  uma  das  maiores  causas  hoje  de
mortalidade na nossa sociedade é a violência. Temos um governo há 12 anos no
Brasil, e não se criou um plano eficiente que venha combater o consumo do crack.
Hoje  não  temos  nenhum  programa eficiente  em  termos  de  combate  ao  crack.  A
impunidade: a Justiça não pode facultar que o desenvolvimento físico, biológico, as
questões de idade permitam que pessoas com menos de 18 anos cometam crimes
bárbaros  contra  a  sociedade  sem  nenhuma  punição.  Então,  acho  que  existem
questões  que  têm  que  ser  discutidas  profundamente,  para  que  tenhamos  uma
sociedade mais segura e com mais paz.

O deputado Cabo Júlio* - É por isso que eu disse na minha fala que faço essa
discussão com responsabilidade,  sem partidarizar,  dizendo que o  governo federal
erra, o governo estadual erra também, e quem “paga o pato” é o cidadão, que está
morrendo na rua; que liga 190, e demora duas horas uma viatura para chegar, porque
não há efetivo, não há estrutura, não há nada, apesar de todos os avanços. O que
estou dizendo e volto a dizer é que, se não fossem as parcerias com as prefeituras, a
PMMG hoje estaria falida.

Quanto  o  destacamento  de  Coluna,  minha  terra,  recebe  de  custeio  para  pagar
água, luz, telefone, xerox, gasolina para a viatura? Não tem nenhuma. Para gastar
com  pesquisa:  zero.  Quem  faz  esse  custeio:  prefeitura  municipal,  num  termo  de
convênio que é muito bem-vindo quando o prefeito municipal tem a compreensão de
que a responsabilidade é de todos nós; e é muito “malvindo” quando o administrador
municipal acha que, com essa parceria, ele passa a ser dono da Polícia Militar, e
passa a determinar quem pode ser preso e quem não pode.

É  isso  que  não  podemos  permitir.  Como  eu  disse  e  sempre  tenho  dito  aqui,
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reconhecemos  todos  os  avanços,  mas  não  podemos  esconder  a  realidade.  A
realidade  é  que  nossos  policiais  estão  sofrendo  no  interior,  porque  eles  têm  de
combater o crime com luva de pelica, deputado Ivair Nogueira: “Eu poderia abordar
esse moço, mas ele é amigo do prefeito, do vereador fulano. E se o povo não gostar?
Vão me tirar daqui”. E, lamentavelmente, tiram mesmo da cidade. Temos combatido
isso ao longo dos anos. Tiram porque ainda estamos dependendo de favores para
que a Polícia Militar ande, e isso é lamentável, presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O 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, tendo em vista a aprovação, em redação final,  do Projeto de Lei

Complementar nº 23/2012, do governador do Estado, determina o arquivamento, por
perda de  objeto,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  41/2013,  do  governador  do
Estado, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 11 de fevereiro de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

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 7.092 e 7.093/2013,
da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  7.094  a  7.098/2013,  da  Comissão  de
Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 1ª Reunião
Ordinária,  em 5/2/2014,  dos Projetos  de Lei  nºs  4.698/2013,  do deputado Bosco,
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4.707/2013,  do  deputado  Rogério  Correia,  e  4.732/2013,  da  deputada  Rosângela
Reis, e dos Requerimentos nºs 6.673, 6.691, 6.706, 6.726, 6.728, 6.729, 6.733, 6.767,
6.770, 6.778, 6.786, 6.790, 6.792, 6.795 e 6.798/2013, da Comissão de Participação
Popular;  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em
6/2/2014, dos Requerimentos nºs 6.766/2013, da Comissão de Participação Popular,
e 6.878 e 6.880/2013,  da deputada Liza Prado;  de Educação -  aprovação,  na  1ª
Reunião Ordinária,  em 5/2/2014,  dos Projetos  de Lei  nºs  4.720 e 4.721/2013,  do
governador  do  Estado,  e  dos  Requerimentos  nºs  6.143/2013,  da  Comissão  de
Prevenção e Combate às Drogas, 6.877/2013, da deputada Liza Prado, e 6.933/2013,
do deputado Bosco; e de Segurança Pública - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária,
em 11/2/2014, dos Requerimentos nºs 6.946, 6.948, 6.975, 6.977 e 6.978/2014, do
deputado Sargento Rodrigues, e 6.950, 6.954, 6.956 a 6.974/2014, do deputado Cabo
Júlio (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art.  232  do  Regimento  Interno,  os  requerimentos  dos  deputados  Luiz  Humberto
Carneiro em que  solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.280/2013,
Sebastião  Costa  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº
3.963/2013 e Tadeu Martins Leite em que solicita a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 4.217/2013 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, os requerimentos da deputada Liza Prado e outros em que
solicitam a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a Igreja  Adventista
pelos 150 anos de sua criação e dos deputados Doutor Wilson Batista e outros em
que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a  Fundação
Cristiano Varella - Hospital do Câncer de Muriaé - pelos 10 anos de sua fundação,
João  Leite  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para
homenagear o Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH - pelos 50 anos de sua
fundação, Fred Costa e outros em que solicitam a convocação de reunião especial
para comemorar  o centenário  de  nascimento de  Evaristo Soares de Paula,  Paulo
Lamac e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear
Dom Serafim Fernandes de Araújo, cardeal e arcebispo emérito de Belo Horizonte,



470
____________________________________________________________________________

pelos seus 65 anos de ordenação, 55 anos de sagração e pelo seu 90º aniversário,
Anselmo  José  Domingos  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  outros  em  que  solicitam  a
convocação  de  reunião  especial  para  comemorar  o  centenário  da  chegada  do
escotismo ao Estado e Fabiano Tolentino e outros em que solicitam a convocação de
reunião especial para homenagear a Maçonaria.

O  presidente  (deputado  Gilberto  Abramo)  -  Requerimento  do  deputado  Ivair
Nogueira  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para
homenagear o empresário Humberto Eustáquio César Mota, presidente da Dufry do
Brasil  e  do  Conselho  Superior  da  Associação  Comercial  do  Rio  de  Janeiro.  A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  A  presidência  verifica,  de  plano,  a
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos

Palavras do Presidente
A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão

das Indicações nºs 78, 79 e 82/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia
por seis reuniões.

Encerramento
O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, 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 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sávio Souza Cruz,
Lafayette de Andrada e Duarte Bechir (substituindo o deputado Carlos Henrique, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Estão presentes,
também,  os  deputados  Bonifácio  Mourão,  Rogério  Correia  e  Elismar  Prado.  O
presidente, deputado Sávio souza Cruz, declara aberta a reunião e, nos termos do
art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qual é dada por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina  a  debater  o  custo  da  energia  elétrica  no  Estado  para  consumidores
residenciais  urbanos  e  rurais  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Lindolfo
Fernandes  de  Castro,  presidente  do  Sindicato  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita
Estadual,  Fiscais  e  Agentes  Fiscais  de  Tributos  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Sindifisco-MG; Jairo Nogueira  Filho,  coordenador-geral  do  Sindicato  Intermunicipal
dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais e dos Trabalhadores na
Indústria de Gás Combustível de Minas Gerais; Jefferson Leandro Teixeira da Silva,
coordenador da Região Metropolitana do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores
na Indústria Energética de Minas Gerais e dos Trabalhadores na Indústria de Gás
Combustível de Minas Gerais; e José Carlos de Souza, presidente da Associação em
Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica de Minas Gerais, que são convidados
a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sávio Souza
Cruz, autor  do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  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 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de proposições da  comissão.  A presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  os
requerimentos  dos  deputados  Sávio  Souza  Cruz  (3)  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  -  Cemig  -  pedido  de
providências para o envio de planilhas com informações sobre o custo operacional da
prestação de serviço de iluminação pública e o inventário dos ativos de iluminação
pública  de  cada município  da  área de atuação da empresa;  em que solicita  seja
enviado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para o envio das
seguintes informações: a)  qual dispositivo normativo autoriza o Estado a aplicar  a
técnica  de  "cálculo  do  imposto  por  dentro"  para  apuração  do valor  do  ICMS nas
contas  de  energia  elétrica;  b)  qual  seria  a  alíquota  do  ICMS  se  o  Estado  não
aplicasse a técnica de "cálculo do imposto por dentro" para fins de apuração desse
tributo nas contas de luz de consumidores urbanos e rurais, de modo a não ocasionar
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perda  de  receita  para  o  erário;  c)  existência  de  obrigatoriedade  da  aplicação  da
técnica  de  "cálculo  do  imposto  por  dentro"  para  apuração  das  contas  de  energia
elétrica; d) qual o valor estimado de receita anual que o Estado deixa de arrecadar
em decorrência da isenção de ICMS para consumidores residenciais urbanos e rurais
de até  90kWh/mês;  e)  relação  dos  demais  Estados  da Federação que  adotam a
isenção  de  ICMS  para  consumidores  residenciais  urbanos  e  rurais  de  até
90kWh/mês; f) relação dos demais Estados da Federação que adotam a técnica de
"cálculo  do  imposto  por  dentro"  para  apuração  do  ICMS  nas  contas  de  energia
elétrica;  g)  relação  das  alíquotas  de  ICMS  praticadas  pelos  demais  estados  da
Federação para consumidores residenciais urbanos e rurais de energia elétrica; h) se
convênio  celebrado pelo  Estado com o  Conselho Fazendário  Nacional  -  Confaz -
respalda a isenção de ICMS para consumidores residenciais urbanos e rurais de até
90kWh/mês; i)  quanto o ICMS cobrado por energia elétrica representa no total da
arrecadação do Estado; j) em quanto reduziria a arrecadação do Estado se a isenção
do ICMS sobre o consumo de energia passasse a atingir consumidores de até 150
kWh/mês; e em que solicita seja enviado à Companhia Energética de Minas Gerais -
Cemig  -  pedido  de  informações  sobre:  a)  exigências  das  legislações  federal  e
estadual quanto a informações obrigatórias nas contas de energia elétrica; b) normas
federais ou padrão estabelecido pela Aneel para layout da conta de energia elétrica;
c)  número  de  consumidores  residenciais  urbanos  e  rurais  de  energia  elétrica  da
Cemig;  d)  percentual  de  consumidores  residenciais  urbanos  e  rurais  de  energia
elétrica da Cemig que se enquadram no consumo mensal de até 90kWh/mês; Duarte
Bechir  em que solicita seja encaminhado à Cemig pedido de informações sobre o
percentual  no  total  das  contas  de  energia  elétrica  representado  pelos  tributos  e
encargos federais,  por  faixa  de consumo; e  Rogério Correia em que solicita  seja
realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  resultado  do  plebiscito
popular  da  energia  realizado  por  organizações  da  sociedade  civil.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
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Sávio Souza Cruz,  presidente  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Tiago Ulisses -  Carlos
Henrique.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Rômulo Veneroso e Gustavo Valadares, membros da supracitada comissão. Estão
presentes,  também,  os  deputados  Sebastião  Costa  e  Adalclever  Lopes.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara  aberta  a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gustavo Valadares,
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. A presidência suspende a reunião para entendimentos. Às 13h48min, são
reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Célio Moreira, Gustavo Corrêa
e  Rômulo  Veneroso,  membros  da  comissão,  e  do  deputado  Antônio  Lerin.  O
presidente, deputado Célio Moreira, prorroga a reunião por 2 horas e suspende os
trabalhos. Às 15h43min, é reaberta a reunião com a presença dos deputados Célio
Moreira,  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da
liderança  do  BTR)  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  comissão,  e  dos  deputados
Sebastião Costa e Durval Ângelo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui
pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.787/2013 na forma do Substitutivo
nº 1 ao vencido em 1º turno (relator: deputado João Leite). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende 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  6.745,  6.749,  6.780,  6.807  e  6.809/2013.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/2/2014

Às  9h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Carlos
Pimenta, Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental,  o  vice-presidente,  deputado Carlos  Pimenta,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Doutor
Wilson  Batista,  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. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Jomara
Alves da Silva, presidente do Ipsemg, encaminhando relatório contendo informações
de ações relacionadas ao aprimoramento da assistência à saúde aos beneficiários
desse instituto. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no
Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria
Coeli  Simões Pires,  secretária  de Casa Civil  (19/12/2013)  e do Sr.  Ruy Carneiro,
deputado  federal  (28/12/2013).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  3.730/2013 (Carlos  Pimenta)  e  4.015/2013 (Arlen
Santiago), ambos no 2° turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  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 2.541/2011 na forma do Substitutivo nº 1
(relator:  deputado  Carlos  Pimenta)  e  pela  rejeição  das  Emendas  n°s  1  e  2  da
Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº
6.897/2013.  Neste momento,  registra-se a presença do deputado Carlos  Mosconi,
que passa a dirigir os trabalhos. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
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votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes  requerimentos:  nº
8.950/2014,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria de Saúde para tratar com o secretário,  Sr.  Alexandre Silveira, assuntos
relativos à política de saúde no Estado; nº 8.951/2014, do deputado Doutor Wilson
Batista, em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
portaria do Ministério da Saúde n° 1.253/2013, que dificulta a gratuidade dos exames
de mamografia para mulheres entre 40 e 50 anos, já que, por meio da alteração em
sua tabela de procedimentos, prioriza apenas as pacientes entre 50 e 69 anos; nº
8.953/2014, dos deputados Carlos Mosconi e Doutor Wilson Batista, em que solicitam
seja realizada reunião para debater,  em audiência pública, a Rede de Urgência e
Emergência e o SUS Fácil, em especial o encaminhamento dos pacientes na rede e o
recebimento dos casos de trauma (neurocirurgia e ortopedia), os quais, muitas vezes,
são rejeitados pelos hospitais de referência. Foi recebido para posterior apreciação o
requerimento nº 8.954/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a inclusão das terapias
integrativas na sociedade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Arlen

Santiago - Pompílio Canavez.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/2/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Duarte Bechir (substituindo o
deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do
Regimento Interno, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei nºs 4.806, 4.807, 4.811, 4.818, 4.820/2013, 4.827, 4.828,
4.835, 4.852, 4.862, 4.866/2014 e Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 (Dalmo
Ribeiro Silva); 4.800, 4.805, 4.814/2013 e 4.830, 4.831, 4.834, 4.848, 4.849, 4.854,
4.858 e 4.867/2014 (Luiz Henrique); 4.798, 4.809, 4.813, 4.817, 4.819, 4.823/2013 e
4.832,  4.837,  4.838,  4.845,  4.847,  4.859,  4.865,  4.868,  4.870,  4.872/2014 (André
Quintão); 4.799, 4.801, 4.804, 4.808, 4.812, 4821/2013 e 4.833, 4.839, 4.841, 4.846,
4.855,  4.856,  4.861,  4.863,  4.864  e  4.869/2014  (Leonídio  Bouças);  4.802,  4.803,
4.815, 4.826/2013 e 4.829, 4.844, 4.851, 4.871/2014 (Duilio de Castro); 4.797/2013 e
4.857/2014,  Projetos  de Resolução nºs 4.816/2013 e 4.853/2014 e Projeto de Lei
Complementar  nº  59/2014  (Sebastião  Costa);  e  4.822,  4.825/2013,  4.842,  4.843,
4.860/2014 e Projeto de Lei Complementar nº 58/2014 (Gustavo Perrella). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de
Resolução nº 1.582/2011 e os Projetos de Lei nºs 77/2011 e 533/2011 são retirados
da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado
pela  comissão.  Registra-se  a  saída  do  deputado Duarte  Bechir  e  a  presença  do
Deputado Gustavo Perrella. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 341/2011 (relator: deputado Gustavo
Perrella); 1.404/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado André Quintão).
Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  antijuridicidade,
inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.019/2011
(relator:  deputado  Sebastião  Costa).  Registra-se  a  saída  do  Deputado  Duilio  de
Castro. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Gustavo Perrella, que
conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº
2.855/2012 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o presidente defere o pedido de
vista  do  deputado Dalmo Ribeiro  Silva.  Após  discussão e  votação,  é aprovado o
parecer  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do
Projeto de Lei nº 2.884/2012 (relator: deputado Sebastião Costa). Após discussão e
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votação, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.165/2013 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.664/2013 (relator: deputado
Gustavo  Perrella)  e  4.770/2013  (relator:  deputado  André  Quintão,  em  virtude  de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  reunião  extraordinária  a  ser
realizada no dia 12/2/2014, às 10 horas, com a finalidade de apreciar os pareceres,
no 1º turno, sobre os Projetos de Lei nºs 3.553/2012, 4.096 e 4.472/2013, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Dalmo  Ribeiro  Silva,  presidente  -  Bonifácio  Mourão  -  Luiz  Henrique  -  Wander

Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 554/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha
Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo em 2/11/2013, foi a proposição encaminhada a
esta  comissão,  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.

Fundamentação
O Convênio ICMS nº 100/2013, altera o Convênio ICMS 42, de 16 de abril de 2012,

que  autoriza  a  concessão  de  isenção  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
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Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  nas  operações  com
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais que especifica, destinados a centrais
geradoras elétricas e pequenas centrais hidrelétricas.

A referida isenção aplica-se às operações internas e ao diferencial de alíquotas nas
operações  interestaduais  com  máquinas,  aparelhos  e  equipamentos  industriais
relacionados  no  seu  Anexo,  desde  que  isentos  ou  tributados  à  alíquota  zero  do
Imposto sobre Produtos Industrializados. A isenção também se aplica à importação
das mesmas mercadorias, desde que não possuam similar produzido no país.

A alteração promovida pelo Convênio ICMS nº 100/2013 se refere ao acréscimo de
Minas Gerais entre os estados autorizados a conceder a isenção acima mencionada.
Para tanto, foi modificado o texto da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 42/2012.

Cabe salientar que a apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito
do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, e no art. 1º, caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de
janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida
a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os
convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou
incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão
submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao
de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,
que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no
art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a mencionada lei
estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o
seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no  Diário
Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os
convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de
manifestação nesse prazo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 100/2013, por meio
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do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 42, de 16 de abril de 2012, que concede isenção nas operações
com máquinas,  aparelhos e equipamentos industriais  que especifica, destinados a
Centrais  Geradoras  Hidrelétricas  -  CGHs  ou  a  Pequenas  Centrais  Hidrelétricas  -
PCHs.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia,  presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Lafayette de  Andrada -  Adalclever

Lopes - Antônio Carlos Arantes.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 557/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a
celebração do Convênio  nº  53/2013,  no âmbito do Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz -, em 19 de julho de 2013.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  2/11/2013,  a  proposição  vem  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18, item 2.

Fundamentação
O Convênio ICMS nº 53/2013 altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de

2012, que concede isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas saídas interestaduais de rações para
animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua  fabricação,  cujos  destinatários  estejam
domiciliados em municípios com situação de emergência ou de calamidade pública
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declarada  em  decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o
semiárido brasileiro.

Nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 54/2012, são beneficiadas
pela referida isenção as seguintes mercadorias, relacionadas nos incisos II, III e VI da
cláusula primeira e nos incisos I, II e IV da cláusula segunda do Convênio ICMS nº
100, de 4 de novembro de 1997:

“Cláusula primeira - (…)
II - ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre,

saídos dos estabelecimentos extratores, fabricantes ou importadores para:
(...)
III  -  rações para animais, concentrados, suplementos aditivos, premix ou núcleo,

fabricados  pelas  respectivas  indústrias,  devidamente  registradas  no  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, desde que:

(...)
VI - alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de

carne,  de  osso,  de  pena,  de  sangue  e  de  víscera,  calcário  calcítico,  caroço  de
algodão, farelos e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, de linhaça,
de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de
gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de
uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais,
feno, óleos de aves, outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou
ao emprego na fabricação de ração animal;

(…)
Cláusula segunda - (…)
I - farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de cascas de soja e de

canola, sojas desativadas e seus farelos, quando destinados à alimentação animal ou
ao emprego na fabricação de ração animal;

II - milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de
ração animal ou órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado
ao estado ou Distrito Federal;

(…)
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IV - aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação animal ou ao emprego na
fabricação de ração animal”.

A alteração promovida pelo Convênio ICMS nº 53/2013 incide sobre o Anexo I do
Convênio ICMS nº 54/2012, que apresenta a listagem dos municípios do semiárido
beneficiados com a isenção, em virtude de situação de emergência ou de calamidade
pública, declarada nos decretos estaduais também citados no referido Anexo I. Na
alteração,  são  acrescentados  novos  decretos  do  Estado  da  Paraíba,  relativos  à
declaração de situação de emergência ou de calamidade pública, quais  sejam os
Decretos nºs 32.935, 32.984, 33.436 e 33.496, de 2012, e 33.882 e 33.984, de 2013.
Constam da lista do Anexo I 41 municípios de Minas Gerais, municípios dos Estados
de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O Anexo
II apresenta lista de municípios beneficiados que têm a sua situação de emergência
ou  de  calamidade  pública  decorrente  da  estiagem,  declarada  em  portaria  da
Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Regional.

A apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito do Confaz está
fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e no art. 1º,  caput,  da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de
1975.  Nos  termos  do §  5º  do  art.  8º  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que consolida a
legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os
convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou
incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão
submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao
de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,
que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no
art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a mencionada lei
estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o
seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário
Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os
convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de
manifestação nesse prazo.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 53/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de 2013, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas
saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua
fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em Municípios com situação de
emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em
decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia,  presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos

Arantes.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 558/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha para
apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS nº 109, de 5 de setembro
de 2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2013, foi a proposição encaminhada a
esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18, de 25 de outubro de 2011.

Fundamentação
O ordenamento jurídico brasileiro concedeu aos estados e ao Distrito  Federal  a

competência sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação - ICMS.
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De forma,  entretanto,  a  coordenar  e  harmonizar  as  diversas  políticas  estaduais
referentes  a  esse  imposto,  tanto  no  que  se  refere  às  alíquotas  quanto  a  rotinas
administrativas, a legislação - destacadamente a Constituição da República de 1988 e
a Lei Complementar nº 24, de 1975, recepcionada pela Carta de 1988, - estabelece
procedimentos que devem ser observados pelos estados e pelo Distrito Federal, ao
tratarem de matéria de ICMS. Esses procedimentos são normalmente instituídos na
forma de convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão
colegiado que reúne representantes dos governos estaduais e distrital.

Assim, foi enviada a esta Assembleia a Mensagem nº 558, de 2013, de autoria do
governador do Estado, que encaminha o Convênio ICMS nº 109, de 2013, que altera
a  cláusula  segunda do Convênio  ICMS nº  5,  de  2013,  que por  sua vez altera  o
Convênio ICMS nº 54, de 2002, que estabelece procedimentos para o controle de
operações  interestaduais  com  combustíveis  derivados  de  petróleo  e  álcool  etílico
anidro combustível - AEAC.

O  Convênio  ICMS  54/02,  com  suas  modificações  posteriores,  normatiza,  entre
outros  aspectos,  a  natureza  e  o  formato  dos  relatórios  referentes  às  operações
interestaduais  com combustíveis.  O objeto do Convênio ICMS nº  109,  de 2013 é
postergar  a  produção  de  efeitos  do  Convênio  ICMS  nº  5,  de  2013,  inicialmente
estabelecida para 1º de agosto de 2013, para 1º de novembro de 2013. Uma vez que
o Convênio ICMS nº 5, de 2013 havia estabelecido novos formatos de relatório do
demonstrativo do recolhimento do ICMS substituição tributária, tornou-se necessário
convalidar os procedimentos adotados pelos contribuintes que tenham sido realizados
entre agosto de 2013 até o início da vigência do Convênio ICMS nº 109, de 2013, que
se deu em 6 de setembro de 2013.

A celebração do Convênio nº 109, de 2013, se deu em acordo com a legislação
vigente,  e  com  a  anuência  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  de  sua
representação no Confaz, neste caso o titular da Secretaria de Estado de Fazenda.
Dessa forma, trata-se de matéria de caráter administrativo e que visa a favorecer e
harmonizar  o  comércio  entre  os  estados  e  o  Distrito  Federal,  sendo,  por  isso,
meritória.  Assim,  e  considerando  a  necessidade  de  manifestação  da  Assembleia
Legislativa quanto à matéria, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
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de 25 de outubro de 2011, somos pela ratificação do Convênio nº 109, de 2013.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 109, de 2013, por
meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...
Ratifica o Convênio nº 109, de 2013, celebrado pelo Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz - em 5 de setembro de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 109, de 2013, celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 5 de setembro de 2013, que altera a
cláusula segunda do Convênio ICMS nº 5, de 2013, de abril de 2013, que altera o
Convênio nº 54, de 2002, de 28 de julho de 2002.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia,  presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.674/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  visa
declarar de utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede no
Município de Tapira.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Rural

Campo Alegre - Aruca -, sociedade de caráter filantrópico e assistencial, com sede no
Município de Tapira.

Constituída  por  objetivos  que  incluem combate  à  fome,  à  miséria  e  à  pobreza,
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proteção à saúde, à família, à infância e adolescência, apoio à gestante e outros, da
comunidade  por  ela  abrangida,  proteção  do  meio  ambiente  e  conservação  de
biblioteca  e  da  cultura  da  comunidade,  a  associação,  segundo  a  justificação
apresentada pelo autor do projeto, "desenvolve projetos para o desenvolvimento da
agricultura, pecuária e outros, em prol dos produtores da região".

Pela  relevância  social  do  trabalho  desenvolvido  por  essa  associação,  julgamos
meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.674/2013 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.742/2013
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV de
Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.742/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Apoio  às  Pessoas  Vivendo  com  HIV  de Uberaba,  com  sede  no  Município  de
Uberaba,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo proporcionar qualidade de vida a toda pessoa
com HIV.

Com esse propósito, a instituição busca conscientizar as pessoas que vivem com
HIV da sua importância como seres humanos e de seus direitos, prevenir as DSTs e
contribuir  para a coleta e  a organização de informações para orientações a esse
respeito.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em favor
das pessoas com HIV do Município de Uberada, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.742/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.746/2013
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria  do deputado João Vitor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Monte  Azul  Esporte  Clube,  com  sede  no
Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.746/2013 pretende declarar de utilidade pública o Monte Azul

Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidades  precípuas  a  promoção
recreativa e de lazer de seus associados e dependentes, notadamente o futebol de
caráter não profissional.

Congregando os sócios e familiares, a instituição difunde os princípios do civismo e
da  cultura  física,  além  de  promover  ações  sociais  e  culturais.  Ademais,  essa
associação possui escolinhas de várias modalidades esportivas, para o atendimento
de crianças e adolescentes, na faixa etária de sete a dezoito anos de idade.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pelo Monte Azul Esporte Clube,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.746/2013 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.766/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Traíras -
Condectra -, com sede no Município de Manga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.766/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Traíras - Condectra -, com sede no Município de
Manga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo
assistir as famílias dos agricultores.

Com esse propósito, a instituição busca prestar serviços que possam contribuir para
o  fortalecimento  e  a  racionalização  das  exportações  agropecuárias  e  para  a
organização econômica e social dos produtores rurais. Além disso, posiciona-se em
defesa do meio ambiente.

Tendo  em  vista  a  relevância  do  trabalho  desenvolvido  pelo  Conselho,  tanto  no
aspecto social quanto ambiental, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.766/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
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Fabiano Tolentino, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.775/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Relatório

De autoria  do  deputado Gilberto  Abramo, o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático, com sede
no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.775/2013 pretende declarar de utilidade pública a Federação

Mineira de Tiro Prático, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidades dirigir o esporte de tiro
na  modalidade  “tiro  prático”;  organizar  e  promover  campeonatos,  torneios  e
competições na referida modalidade; e contribuir para o incremento desse esporte,
proporcionando meios para o desenvolvimento cultural, moral e participativo de seus
filiados e para o progresso técnico do desporto nacional.

Cabe  ressaltar  que  essa associação,  eminentemente  desportiva  e  amadora,  foi
fundada no ano de 1991 e congrega, como fundadoras, as associações Clube de
Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora, Minas Tênis Clube, Grêmio Recreativo e Cultural
dos Empregados da Cemig e Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais.

Em  razão  do  meritoso  trabalho  desenvolvido  pela  Federação  Mineira  de  Tiro
Prático,  consideramos  pertinente  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.775/2013 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Marques Abreu, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.111/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria da deputada Liza Prado, “dispõe sobre o

estabelecimento de perímetro de segurança escolar no Estado”.
A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a
Emenda no 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão
de Segurança Pública, que opinou por sua rejeição.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise pretende estabelecer um perímetro de segurança escolar

de  100m  contados  a  partir  da  saída  das  escolas,  com  vistas  a  resguardar  a
incolumidade de alunos, professores, funcionários e demais pedestres que transitem
pelo  local,  cabendo ao Estado garantir  a  segurança nesse perímetro.  Ademais,  o
projeto pretende proibir o trânsito, nesse perímetro, de veículos de som ou com o som
ligado, bem como a produção de ruídos em nível superior ao permitido por lei.

Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  acima,  a  proposta  comina  penas  de
advertência e multa aos infratores, cujos valores e forma de aplicação deverão ser
estabelecidos por meio de regulamentação estadual.

Feitas as considerações iniciais sobre o projeto, cumpre assinalar que a autora da
proposição destaca sua importância como medida de combate à criminalidade e à
violência,  que aumentaram  muito  no  entorno  das  escolas.  Em  sua  justificação,  a
autora se refere à constante presença de traficantes nas redondezas das escolas, o
que vem contribuindo para o aumento de alunos dependentes e do tráfico de drogas
em estabelecimentos de ensino.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que,  em  seu  parecer,  destacou  que  essa  matéria,  qual  seja  o  incremento  da
segurança no entorno das escolas estaduais, já foi objeto de amplas discussões e
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debates  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  durante  o  fórum
técnico “Segurança nas escolas - por uma cultura de paz”,  realizado em maio de
2011.  Tais  debates  tiveram  como  resultado  a  consolidação  de  um  documento
constituído  de  30  propostas,  entre  as  quais  a  de  “implementação  de  dinâmica
operacional  referente  ao  policiamento  ostensivo  nas  imediações  das  escolas,  de
forma a  propiciar  maior  segurança”.  O  projeto  em  tela  alinha-se,  pois,  com essa
proposta e busca implementá-la.  Isto posto, a comissão concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  apresentando  a  Emenda  nº  1.  Tal
emenda  suprime  os  arts.  2º  e  3º  da  proposição,  uma  vez  que,  ao  proibirem  e
penalizarem  administrativamente  o  trânsito  de  veículos  equipados  com  som  nas
proximidades das escolas, tais dispositivos invadem competência legislativa da União
e dos municípios.

A Comissão  de  Segurança  Pública,  em  sua  análise,  considerou  a  proposição
meritória, destacando que já existe no Estado de Minas Gerais a Lei n° 13.453, de
2000, que autoriza a criação do programa Ronda Escolar, coordenado pela Polícia
Militar do Estado - PMMG -, o qual tem objeto semelhante ao do projeto de lei em
análise. Analisando o projeto sob comento com a Emenda nº 1, apresentada pela
comissão precedente, que o reduziu a seu art. 1º, a Comissão de Segurança Pública
argumentou  que  seria  contraproducente  o  estabelecimento,  por  meio  de  lei,  do
perímetro  a  ser  protegido,  pois  a  criminalidade  não  obedece  a  tais  fronteiras
objetivas.  A comissão  destacou,  ainda,  que  a  proposição  tenderia  a  engessar  e
dificultar  o  trabalho  já  feito  pela  PMMG no entorno das  escolas,  razão pela  qual
opinou por sua rejeição.

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta
comissão, cabe destacar que o projeto em tela não implica criação de despesas para
o erário, uma vez que ele pretende estabelecer um perímetro de segurança escolar,
além de proibir o tráfego de veículos de som nesse perímetro, cabendo ao Estado,
por meio de políticas de segurança pública já existentes, garantir a segurança na área
delimitada. No entanto, após análise do projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, observamos que não haverá inovação na esfera
jurídica. Ademais, cumpre destacar a existência de programas de governo, a exemplo
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do Ronda Escolar, que visam garantir a segurança na proximidade das instituições de
ensino, razão pela qual opinamos pela rejeição da matéria em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.111/2012.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia,  presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Lafayette de  Andrada -  Adalclever

Lopes - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.553/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.553/2012
“dispõe sobre o registro de óbito e a utilização de cadáveres destinados às escolas de
medicina para fins de ensino e pesquisas de caráter científico”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/11/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Direitos Humanos.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.553/2012 pretende estabelecer condições para que cadáveres

possam ser destinados às escolas de medicina, para fins de ensino e pesquisas de
caráter científico. Para tanto, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de registro de
óbito, pelo oficial do registro civil competente, de pessoas falecidas sem identificação,
mesmo quando o cadáver se destinar a fins de ensino e pesquisa.

Em  seguida,  a  proposição  estabelece  quais  cadáveres  poderão  ser  objeto  de
estudo e pesquisa, fixa deveres quanto ao registro de óbito respectivo e determina
quais informações o oficial de registro civil deverá fazer constar no assento do óbito e
na certidão respectiva. O projeto determina deveres que a escola de medicina deve
observar  caso  decida  inumar  o  cadáver  entregue  para  pesquisa.  Estabelece,
outrossim, que a destinação dos resíduos corporais dos cadáveres deverá observar a
legislação sanitária em vigor.
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A proposição prossegue fixando deveres ao oficial do registro civil no tocante ao
assento de óbito dos falecidos que, em vida, decidiram doar seus corpos às escolas
de  medicina  para  fins  de  ensino  e  pesquisa  de  caráter  científico.  Para  tanto,
estabelece quais documentos servirão de prova do ato de disposição sobre o cadáver
(art. 7º, § 1º) e o modo pelo qual a escola de medicina deverá externar seu interesse
em recebê-lo, fixando, de igual modo, o dever de comunicar ao cartório e à família do
falecido o término do interesse na utilização do corpo (art. 7º, § 2º).

A proposição segue estabelecendo que o nome da escola de medicina para a qual
o  cadáver  foi  encaminhado  deverá  constar  do  seu  assento  de  óbito  e  que,  na
hipótese do art. 7º, § 2º, a família ou os representantes legais do falecido terão 15
dias  para  manifestar  a  intenção  de  proceder  ao  sepultamento.  Transcorrido  esse
prazo  sem  manifestação  dos  legitimados,  a  proposição  pretende  que  o
estabelecimento  de  ensino  promova,  às  suas  expensas,  o  sepultamento  ou  a
cremação do cadáver.

Finalmente, a proposição pretende criar um banco de dados no âmbito do Estado
com o número de cadáveres aptos a esse fim.

De plano, é de se ressaltar que a proposição ressente-se de inconstitucionalidade
material  na parte em que busca fixar as competências  atribuídas aos oficiais dos
cartórios  de  registros  civis  das  pessoas  naturais.  Isso  porque  é  da  competência
privativa da União legislar sobre registros públicos, por força do disposto no art. 22,
XXV, da Constituição Federal. E a fixação dos deveres dos oficiais de cartório de
registro das pessoas naturais, estabelecendo-lhes providências a serem adotadas no
momento da lavratura do assento de óbito de pessoas cujos cadáveres não foram
reclamados, encarta-se na competência legislativa da União.

No mesmo sentido é o escólio do Prof.  Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “Só a
União pode legislar sobre a competência, bem como a forma e o regime dos registros
públicos. Isto é, só a ela cabe reger essa função pública. Entretanto, é essa função
exercida  por  órgãos  estaduais.  Assim,  é  competente  o  Estado  federado  para  as
normas administrativas referentes aos registros públicos, conquanto não o seja para
regular-lhes a função.” (Comentários à Constituição Federal, 6ª ed. 1986, p.87).

Por outro lado, a proposição ressente-se do mesmo vício de inconstitucionalidade
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material  ao  impor  o  dever  às  escolas  de  medicina  que  receberem  cadáveres
destinados  a  estudo  que  adotem  as  providências  necessárias  para  lavratura  do
assento de óbito respectivo.

Isso  porque  a  comunicação  do  óbito  das  pessoas  cujos  cadáveres  podem  ser
entregues  às  escolas  de  medicina  para  fins  de  pesquisa  e  ensino  é  a  primeira
providência  indispensável  para  a  lavratura  do  assento  de  óbito  e  é  dever  das
seguintes pessoas por força do disposto no art. 79 da Lei Federal nº 6.015, de 1973:
do  administrador,  diretor  ou  gerente  de  qualquer  estabelecimento  público  ou
particular, a respeito dos que nele faleceram, ou da autoridade policial, a respeito das
pessoas encontradas mortas. A partir daí, é lavrado o assento de óbito, quer seja o
falecido identificado, quer não.

Daí se conclui que a lavratura deve ser anterior à entrega do cadáver à escola de
medicina, até porque deve ser respeitado o prazo de 30 dias previsto no art. 2º da Lei
Federal nº 8.501, de 1992. Por isso, não poderá caber àquelas instituições adotar
providências para lavratura do assento do óbito.

Falece igualmente competência ao legislador estadual para fixar as formalidades da
declaração de última vontade sobre a disposição do corpo do declarante após sua
morte, prevista no art. 14 do Código Civil, de 2002. Isso porque declarações dessa
natureza são atos jurídicos cuja forma é tema de direito civil. Com efeito, o art. 107 do
Código Civil  em vigor  estabelece que “a  validade da  declaração de vontade não
dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. E a lei em
apreço estabelece normas de direito civil, cuja competência legislativa é da União, na
forma do art. 22, I, da Carta da República.

Por outro lado, as condições que deverão ser observadas para que os cadáveres
possam ser utilizados por escolas de medicina são fixadas pela Lei Federal nº 8.501,
sendo despicienda a reprodução desses dispositivos pelo projeto de lei em apreço.
Ademais, é de se entender que os cadáveres que não se enquadrem nas condições
previstas na Lei Federal nº 8.501 não podem ser destinados às escolas de medicina.

Finalmente, a criação de um banco de dados, na administração estadual, no qual
conste o número de cadáveres aptos, na forma da Lei Federal nº 8.501, a serem
doados às escolas de medicina, é tema que versa sobre a organização dos órgãos
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públicos  do  Poder  Executivo  estadual.  Entretanto,  a  inauguração  do  processo
legislativo que venha versar sobre o tema cabe exclusivamente ao governador do
Estado, por força do disposto no art. 66, III, “e”, combinado com o art. 90, XIV, da
Constituição do Estado.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.553/2012.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Dalmo  Ribeiro  Silva,  presidente  -  Bonifácio  Mourão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Wander Borges.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/2/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Glaycon Franco em que notifica o falecimento do Pe. Joseph Arnould,

ocorrido em 2 de fevereiro, em Conselheiro Lafaiete. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento de Julio Bernardes de

Castro, ocorrido em 7 de fevereiro, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/2/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.896  a
4.902/2014 - Requerimentos nºs 7.099 a 7.142/2014 - Proposições Não Recebidas:
Requerimento  da deputada Ana Maria Resende -  Comunicação:  Comunicação da
Comissão de Minas e Energia - Oradores Inscritos: Discursos do deputado Rômulo
Viegas, da deputada Liza Prado e dos deputados Paulo Guedes, André Quintão e
Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões
de Ordem - Homenagem Póstuma - Questão de Ordem - Palavras do Presidente -
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - 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 - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada -  Leonardo Moreira - Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Pompílio
Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
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Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.
Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h10min, 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  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 4.896/2014

Dispõe sobre o apoio a ser oferecido pelo Estado à obtenção de cães- guias por
pessoas com deficiência visual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o programa estadual de incentivo à obtenção e utilização de

cães-guias por pessoas com deficiência visual.
Parágrafo único - A deficiência visual referida no  caput deste artigo restringe-se à

cegueira e à baixa visão.
Art. 2° - O Estado promoverá convênios com organizações da sociedade civil de

interesse público responsáveis pelo treinamento e disponibilização de cães-guias de
forma gratuita para seus beneficiários.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Revoga-se a Lei nº 15.380, de 29 de setembro de 2004.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2014.
Liza Prado
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  conceder  aos  deficientes  visuais

igualdades de condições de acesso e sociabilização, facilitando-lhes a obtenção de
cães-guias.

Ressalte-se  inicialmente  que  a  criação  de  programa  estadual  para  apoio  aos
cidadãos em situação de vulnerabilidade, como o apresentado por esta proposição,
não  encontra  óbice  na  iniciativa  legislativa  pelo  Parlamento,  pois  a  amplitude  da
iniciativa  permitirá  ao  Poder  Executivo  regulamentar  a  norma  conforme  sua
organização  de  secretarias  e  disponibilidade  orçamentária.  Como  exemplo  de
programas estaduais cuja iniciativa partiu de parlamentares temos o Projeto de Lei nº
2.352,  de  2011,  que  institui  a  política  estadual  de  aquisição  direta  da  agricultura
familiar.

A pessoa com deficiência tem a necessidade de ajudas técnicas. É certo que cães-
guias  oferecem aos seus parceiros  -  em regra deficientes  visuais  -  segurança na
locomoção, equilíbrio físico e emocional, melhor qualidade de vida, inclusão, saúde e
acessibilidade.

Além disso, é do conhecimento de todos a dificuldade de obtenção de cão-guia
para  apoio  aos  deficientes,  como  noticiado  pelo  “site”  da  Globo  em  16/11/2010,
segundo  o  quel  o  Brasil  teria  60  cães  guias  para  1,4  milhão  de  cegos.
(http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/04/brasil-tem-cerca-de-60-caes-guia-para-14-
milhao-de-cegos-segundo-ongs.html, acesso em 15/01/2014).

Tal estatística é resultado tanto da exigência de tempo e custo (cada cão custa, em
média, 30 mil reais) para treinamento dos cães, quanto pela escassez de políticas
públicas de fomento.

Entretanto, a legislação sem execução não significa acesso ao direito. O direito de
estar acompanhado por cão-guia em locais públicos não trará modificações sociais,
sem que a pessoa tenha realmente o acesso ao cão-guia. Em consulta ao “site” da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, não se encontram notícias sobre
programas de fomento à acessibilidade por cães- guias.
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No  Brasil,  podemos  citar  diversas  organizações,  qualificadas  como  Oscips,
habilitadas a convênios  com o  Estado,  capazes de contribuir  para  a  melhoria  da
qualidade dos deficientes, com a formação de cães guias:

• Projeto  Cão-Guia  de  cegos  (http://www.  projetocaoguia.com.br/
index.php/o-projeto/objetivo)

• Helen  Kelle  Escola  de  cães  guias  (  http://www.caoguia.org.br/a-
escola/ )

• Cão-Guia Brasil (http://www.caoguiabrasil.org/page/ocaoguia.asp )
Pelo exposto, e tendo em vista a relevância social da matéria, conto com o apoio

dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 4.897/2014

Declara de  utilidade pública  o  Centro  Social  do  Tabernáculo  em Juiz  de Fora -
Cestej -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social do Tabernáculo em Juiz

de Fora - Cestej -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Centro Social do Tabernáculo em Juiz de Fora - Cestej -, com sede

nesse município, é uma organização de cunho filantrópico constituída como pessoa
jurídica, sem fins lucrativos, por tempo indeterminado, que presta assistência social,
educacional  e  cultural.  Sua finalidade é promover  serviços sociais,  culturais  e  de
educação,  tais  como  programas  de  combate  à  fome  e  à  miséria,  trabalhos  de
proteção à  infância  e  à  juventude,  projetos  artísticos  e  culturais  e  distribuição de
alimentos, medicamentos e vestuário, de modo a diminuir o sofrimento humano e a
vulnerabilidade social e a criar uma consciência de cidadania.

A  entidade  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  de  Títulos,
Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Juiz de Fora. Seus diretores
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são pessoas idôneas e nada recebem pelo exercício de suas funções.
Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste 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 4.898/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União área de 2.058,7 m² (dois

mil e cinquenta e oito virgula sete metros quadrados) a ser desmembrada de terreno
de propriedade do Estado, com área total de 3.602,00m² (três mil seiscentos e dois
metros  quadrados),  situado  na  Rua  Exupério  Cangussu,  s/nº,  no  Município  de
Almenara, registrado sob o nº 8.337, ficha 01 -  frente, do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Almenara.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção da sede
do Tribunal Regional do Trabalho, no Município de Almenara.

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 de doação, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: Esta proposição pretende conferir autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa doar à União área de 2.058,7m², a ser desmembrada de um
terreno com área total de 3.602,00m², situada na Rua Exupério Cangussu, s/nº, no
Município de Almenara,  registrado sob o nº  8.337 ficha 01-  frente,  do Livro 2,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Almenara.

Tal imóvel a ser doado destina-se à construção da sede do Tribunal Regional do
Trabalho  em  Almenara.  Embora  equipada,  a  vara  do  trabalho  desse  município
funciona precária  e  provisoriamente  em instalações adaptadas,  em imóvel  cedido
pela prefeitura municipal. Possui foro amplo, atende praticamente 23 municípios e,
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pelo seu intenso movimento, tem-se como meta sua ampliação, para um atendimento
justo e digno à população local.

No local funcionava a Escola Estadual Angelina Nascimento, cujas atividades foram
encerradas há mais de 3 anos. Desde então, o imóvel encontra-se completamente
abandonado,  sem qualquer  conservação ou segurança.  Além disso,  é  um terreno
localizado próximo à Justiça do Trabalho, vizinho ao Fórum, ao Ministério Público e
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que será a futura sede da OAB de Almenara.

E, ainda, de acordo com informações do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira
Região,  já  foi  incluído  no  Plano  Plurianual  2012/2015  da  União,  e  também  no
Orçamento de 2014, planejamento para construção da sede em Almenara.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a 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 4.899/2014
Autoriza o Poder Executivo a alterar a finalidade do bem doado ao Município de

Cataguases pela Lei nº 14.381, de 2002.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a alterar a finalidade do bem

doado ao Município de Cataguases pela Lei nº 14.381, de 2002, registrado sob o nº
12.881, a fls. 68, v., do livro 3AK, no cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cataguases.

Parágrafo único - A finalidade da doação passa a ser a implantação de instituição
de ensino superior.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa
Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei foi doado ao Município de
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Cataguases para que ali se construísse uma praça de esportes; contudo, o interesse
público na utilização da referida área foi alterado, para que no local se implantasse
uma instituição de ensino superior.

Cumpre observar que, de acordo com informações do município, foi construída uma
praça de esportes em outra local, cumprindo-se a finalidade anterior.

Por meio da Lei Municipal nº 3.304, de 2004, o município concedeu o direito real de
uso ao Centro de Ensino Superior Souza Borges Ltda., que realizou benfeitorias no
imóvel em conformidade com o estabelecido na referida lei.

A destinação do imóvel já está concretizada e desempenha um papel de relevância
social para o município e outras cidades da região.

De  acordo  com  informações  trazidas  pelo  município,  foi  criada  uma  clínica  de
fisioterapia popular destinada ao atendimento gratuito a toda a população, além da
Casa de Inclusão Social, onde advogados e profissionais prestam assessoria jurídica
gratuita à população carente.

Considerando o tempo de posse passiva do terreno e os problemas que podem ser
resolvidos  com a efetiva  regularização do imóvel,  solicitamos o  apoio dos nobres
pares 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 4.900/2014
Dispõe  sobre  a  cobrança  de  pedágio  nas  rodovias  estaduais  e  dá  outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os valores comprovadamente pagos nos pedágios das rodovias estaduais

poderão ser compensados até o limite de 20% (vinte por cento) do valor devido do
Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - referente a veículo
automotor devidamente registrado no órgão estadual de trânsito.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2014.
Carlos Henrique
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Justificação: O IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de
veículos automotores de qualquer espécie e é arrecadado para manutenção de ruas
e  estradas.  O  IPVA substituiu  em  1985  a  Taxa  Rodoviária  Única  -  TRU.  Após  o
surgimento  do  pedágio,  ficou  caracterizada  a  cobrança  de  dois  impostos,
considerando-se que a arrecadação do pedágio tem a mesma função - ampliação e
manutenção de ruas e estradas.

Além dos pedágios nas rodovias federais, as principais rodovias estaduais também
já estão dotadas de pontos de cobrança de pedágio. Portanto, com a apresentação
desta  proposição,  pretende-se  fazer,  em  parte,  justiça  com  os  proprietários  de
veículos automotores que obrigatoriamente têm que passar pela barreira de cobrança
de pedágio e que são duplamente tributados, sem nenhuma contrapartida por parte
do órgão arrecadador.

- 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 4.901/2014
Dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo em pet shop.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - É obrigatória a instalação de sistema de monitoramento eletrônico com

captação e gravação de imagens no interior dos pet shops no Estado.
Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  é  considerado  pet  shop o

estabelecimento especializado em vender filhotes de animais, alimentos e acessórios
para animais, bem como em oferecer serviços de embelezamento, como banho, tosa
e perfumaria.

Art. 2º - Os pet shops que não cumprirem o determinado por esta lei ficam sujeitas
a:

I - advertência;
II - multa;
II - suspensão das atividades até a sua regularização.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2014.
Marques Abreu
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Justificação:  Este  projeto  tem  o  objetivo  de  zelar  pela  segurança  dos  animais
domésticos que são levados aos estabelecimentos conhecidos como pet shops para
banhos, tosas ou qualquer outro fim.

Como se sabe, os animais são levados aos  pet  shops e deixados pelos  donos,
temporariamente, para algum tipo de atendimento. Nesse período, o dono não tem
conhecimento do tratamento dispensado ao animal. Dessa forma, a medida tem como
foco principal evitar os maus tratos aos animais. Por outro lado, também beneficiará o
proprietário  do  pet  shop,  já  que  ele  poderá  utilizar  a  gravação  das  imagens,
comprovando a eficiência dos seus serviços e aumentando sua credibilidade.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
proposição.

-  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.

PROJETO DE LEI Nº 4.902/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de banheiros familiares em shopping

centers.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  shopping  centers situados  no  Estado  ficam  obrigados  a  instalar

banheiros familiares em suas dependências.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a multa de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro
em caso de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2014.
Marques Abreu
Justificação: Esta proposição tem o intuito de aumentar o conforto de pais e filhos

em shopping centers.
Trata-se de uma medida simples,  que não exigirá grande dispêndio financeiro e

contribuirá  para  evitar  constrangimentos e  preservar  a intimidade das crianças.  O
banheiro  familiar  evita,  por  exemplo,  que  uma  menina  que  vá  ao  shopping



504
____________________________________________________________________________

acompanhada somente pelo pai seja obrigada a utilizar o banheiro masculino.
Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta

relevante iniciativa legislativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

Nº 7.099/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Agência  Diferi  Comunicação  de  Impacto,  do  Município  de
Uberlândia, pelos 10 anos de sua fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 7.100/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 146ª Cia.
PM ESP/ 6ª Cia PM, pela atuação na ocorrência no Município de Miraí, em 12 de
dezembro de 2013, com apreensão de arma e dinheiro.

Nº 7.101/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10 de fevereiro, no Município de Betim,
na qual  os policiais militares apreenderam duas armas de fogo, recuperaram uma
moto roubada e prenderam duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.102/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9 de fevereiro, no Município de Belo
Horizonte, na qual apreenderam armas de fogo e prenderam cinco pessoas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.103/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9  de  fevereiro,  no  Município  de
Pompéu, na qual houve apreensão de arma e drogas e quatro pessoas foram presas;
e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que



505
____________________________________________________________________________

seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.
Nº 7.104/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10 de fevereiro, no Município de Belo
Horizonte,  na  qual  os  policiais  militares  apreenderam  um  revólver  calibre  38
municiado,  celulares,  dinheiro  e prenderam dois  homens;  e  seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº  7.105/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a convocação
dos excedentes do concurso público para o cargo de perito criminal da Polícia Civil.

Nº  7.106/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências a fim de que seja
cedido à Polícia Militar, para a instalação de quartel, o imóvel antes ocupado pelo
fórum da Comarca de Barão de Cocais.

Nº  7.107/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
instalada companhia da Polícia Militar em Paraopeba.

Nº  7.108/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de João Pinheiro, à Subsecretaria
de Administração Prisional e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências
para a apuração de denúncia de atos de corrupção, assédios moral e sexual, desvio
de verbas e outras irregularidades que teriam sido praticadas pelo Sr. Leomar Braz da
Silva, diretor-geral da Unidade Prisional de João Pinheiro.

Nº 7.109/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à Polícia Federal pela operação que resultou na apreensão
de grande quantidade de cocaína e na prisão de duas mulheres que a traziam de São
Paulo para Belo Horizonte.

Nº  7.110/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o reforço da
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segurança pública em Bocaiuva, com o aumento do efetivo policial e a reabertura do
posto policial do Distrito de Engenheiro Dolabela.

Nº 7.111/2014, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Confins pelos 18 anos de emancipação
desse município.

Nº  7.112/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Aricanduva pelos 18 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.113/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Barão de Cocais pelos 70
anos de emancipação desse município.

Nº  7.114/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Perdigão pelos 60 anos de
emancipação desse município.

Nº  7.115/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Carmópolis de Minas pelos
65 anos de emancipação desse município.

Nº  7.116/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Mateus Leme pelos 75 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.117/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado  voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Senador  Modestino
Gonçalves pelos 51 anos de emancipação desse município.

Nº  7.118/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto  de  congratulações  com a comunidade de Capim Branco pelos  60
anos de emancipação desse município.

Nº  7.119/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Ponte Nova pelos 243 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.120/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Ouro Branco pelos 60 anos
de emancipação desse município.



507
____________________________________________________________________________

Nº  7.121/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Rio Manso pelos 51 anos de
emancipação desse município.

Nº  7.122/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Caiana pelos 51 anos de
emancipação desse município.

Nº  7.123/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Faria Lemos pelos 50 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.124/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Ribeirão das Neves pelos 60
anos de emancipação desse município.

Nº  7.125/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Belo Horizonte pelos 116
anos de emancipação desse município.

Nº  7.126/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Moeda pelos 60 anos de
emancipação desse município.

Nº  7.127/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Congonhas pelos 75 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.128/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Bárbara pelos 259
anos de emancipação desse município.

Nº  7.129/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelos 51
anos de emancipação desse município.

Nº  7.130/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Nova Serrana pelos 59 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.131/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Maria de Itabira pelos
70 anos de emancipação desse município.

Nº  7.132/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Belo Vale pelos 74 anos de
emancipação desse município.

Nº  7.133/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santana do Deserto pelos
50 anos de emancipação desse município.

Nº  7.134/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelos
51 anos de emancipação desse município.

Nº  7.135/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Piedade de Ponte Nova
pelos 51 anos de emancipação desse município.

Nº  7.136/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto  de  congratulações com a comunidade de Morada Nova de Minas
pelos 70 anos de emancipação desse município.

Nº  7.137/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Catas Altas pelos 310 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.138/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Crucilândia pelos 65 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.139/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Nova União pelos 51 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.140/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Lagoa Santa pelos 275 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.141/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São Joaquim de Bicas pelos
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18 anos de emancipação desse município.
Nº  7.142/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Sarzedo pelos 18 anos de
emancipação desse município.

Proposições Não Recebidas
- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da  deputada  Ana  Maria  Resende  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Itacambira pelo aniversário de emancipação
desse município.

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação da Comissão de Minas e

Energia.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O  deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Ivair  Nogueira;  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, estou retornando às nossas atividades no Plenário da
Assembleia após um momento de tratamento cirúrgico. Ontem assisti pela televisão a
vários colegas falando, de forma expressiva e importante, sobre a segurança pública
brasileira. Não vou me ater a esse tema hoje porque ontem foi bastante mencionado
e carece muito de um debate mais amplo e nacional.

Neste período de janeiro, tive oportunidade de fazer uma visita a várias cidades e
conversei bastante com os prefeitos. A preocupação que tenho é justamente o que
trataremos agora. A pergunta é esta: que país é este em que estamos vivendo? Que
Brasil é este em que estamos vivendo? Além de todas as anomalias apresentadas
pela  insegurança  pública,  o  governo  federal,  por  meio  das  suas  ações,  propõe
redução de impostos quando a perda da arrecadação não é sua, mas dos estados e
municípios.  Aí,  realmente,  os  governadores  e  prefeitos  não  têm  condição  de
apresentar propostas reais, em termos financeiros, para encontrarem solução para
esses  problemas.  Não  adianta  dizer  aqui  que  o  Estado  faz  convênio  com  as
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prefeituras  para  os  prefeitos  ajudarem no  combustível.  Há 500 anos  isso  já  vem
acontecendo. É claro que está se avolumando, porque os estados e as prefeituras
não têm dinheiro.

Observem  que  interessante.  A presidente  Dilma,  depois  de  dizer  na  Suíça,  em
Davos, que prioriza a infraestrutura nacional - veja bem, Doutor Wilson, ela disse, na
Suíça, que prioriza a infraestrutura nacional -, viajou para Havana, em Cuba, a fim de
inaugurar o Porto de Mariel, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento -
BNDES.  Olhem  bem  como  está  a  situação  dos  portos  brasileiros,  das  nossas
estradas e dos nossos aeroportos. A obra do Porto de Mariel, em Cuba, é de fazer
inveja a qualquer exportador brasileiro e de deixar os mais ricos visitantes de Davos
de boca aberta.

O  BNDES,  deputado  João  Leite,  investiu  US$682.000.000,00  na  reforma  e
ampliação  do  Porto  de  Mariel  -  obras  essas  realizadas  pela  empresa  brasileira
Odebrecht.  Recapitulando:  poucos  dias  depois  de  falar  de  subinvestimentos  em
infraestrutura  no  seu  próprio  País,  a  presidente  pretendia  prestigiar  um  grande
investimento em infraestrutura em outro país, feito também com dinheiro brasileiro.

Nossos terminais e portos estão em situação caótica, as estradas brasileiras estão
sem condições de trânsito, ocasionando um número expressivo de mortes. Mas, para
Cuba, para o Porto de Mariel, repito, foram investidos US$682.000.000,00 numa obra
que será realizada numa área de 465km², equivalente ao tamanho de Curitiba. A área
já recebeu, deputado João Leite, 100km de rede de água, 12km de ferrovia - o Porto
de Mariel já tem 12km de ferrovia - e 70km de estradas pavimentadas em pista dupla.
As indústrias estrangeiras que decidirem instalar-se ali  poderão auferir  uma renda
espetacular  para transportar  os produtos, importá-los  ou exportá-los. Para Cuba o
coração é aberto, para Cuba o coração realmente é da camaradagem.

Para não falar que a crítica é só do PSDB, vou ler o que disse o senador Ferraço,
do PMDB do Espírito Santo, partido aliado, e presidente da Comissão de Relações
Exteriores no Senado: “Qual é a necessidade de fazer uma operação de crédito entre
dois Estados e pedir confidencialidade? A imposição desse segredo alimenta mil e
uma  interpretações”.  Por  que  isso?  Em  meados  de  2012,  o  ministro  Fernando
Pimentel, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, decretou
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que o contrato para financiamento do Porto de Mariel seria confidencial até 2017. Aí,
o senador do PMDB pergunta qual a razão de ser confidencial.

A senadora Kátia Abreu,  do PMDB, também faz seu pronunciamento:  “Ninguém
sabe  qual  será  o  custo  desse  financiamento  em  Cuba  para  os  brasileiros.  Não
estamos em condições de subvencionar obras alheias em país algum”. Do partido da
base aliada à presidenta Dilma.

Aí,  deputado  João  Leite,  em  uma matéria  recente,  também  -  como eles  estão
apresentando  revistas,  números,  nós  também  vamos  fazer  a  mesma  coisa  -,  a
pergunta é: o Brasil  avança? Há perigo de regredir? Como sempre digo,  também
gosto de apresentar coisas boas. O otimismo com a inclusão social e o aumento da
renda das classes mais baixas, apresentado pelo governo federal, contrasta com a
corrupção, os problemas de planejamento, a falta de segurança e a infraestrutura
precária. Enquanto isso, deputado Mourão, constrói-se hospital em Angola no valor
de  US$4.000.000,00,  perdoa-se dívida dos países africanos.  Aí,  meus amigos,  os
empresários  começam  a  se  pronunciar;  aliás,  não  apenas  os  empresários,  mas
também  outras  pessoas,  como  o  Sr.  Roger  Moreira,  que  é  músico  e  diz:  “Já
regredimos. Estamos cada vez mais nos comportando como homens das cavernas. A
lei do mais forte prevalece, a ignorância cresce, a violência aumenta, a economia é
sustentada pelo governo”.

Temos  em  mãos  várias  colocações  a  serem  apresentadas,  e  uma  delas  é  a
preocupação de como qualquer governador brasileiro, com a receita cada vez mais
em queda... Não adianta dizer que são dívidas construídas, é isto ou aquilo, fulano
quebrou ou deixou de quebrar.  O  governo  federal,  deputado  Mourão,  é  que tem
arrecadação estratosférica de R$1.000.000.000.000,00 na mão e gasta mal. Quando
os servidores públicos do Estado de Minas fazem greve, é com razão, porque todos
têm de lutar pela melhora salarial. Ninguém fala aqui que a Polícia Federal está em
greve. Por que a Polícia Federal está em greve, deputado Wander Borges? Porque
falta nesse governo planejamento e sensibilidade com governadores e estados.

O deputado João Leite (em aparte)  -  Serei  rápido,  mas não poderia,  deputado
Rômulo  Viegas,  perder  a  oportunidade de me associar  a  V.  Exa.  nessa crítica  à
política do governo federal, à política do ministro Pimentel. O ministro quer esconder
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quanto  está  colocando em  Cuba.  Quanto  o  ministro  Pimentel  está  colocando  em
Cuba? Outros ministros mineiros, como Pimenta da Veiga, quando estavam no cargo,
fizeram as duas últimas hidrelétricas em Minas Gerais e a duplicação da Fernão Dias
de Belo Horizonte a São Paulo. O ministro Pimentel investe em Cuba e não quer que
ninguém saiba quanto dinheiro está dando. Tudo tem de ser feito às escondidas, de
maneira  sigilosa,  secreta,  debaixo  dos  panos.  Ninguém  pode  saber  quanto  o
brasileiro está pagando a Cuba. É um escândalo o que este governo está fazendo, e
agora o brasileiro vai pagar a conta.

Gostam de falar também da Cemig. Agora a presidenta Dilma dá o maior aumento
da história  da  energia  elétrica.  Ela  fez aquela  graça no ano passado,  e  agora  o
brasileiro tem de pagar esse aumento, essa conta.

Por fim, quero lembrar que hoje praticamente entreguei o relatório final da CPI da
Telefonia. A Anatel tem 400 fiscais para fiscalizar as empresas, porque, no dinheiro da
contribuição que é paga na conta da telefonia - é contribuição, porque não é dividida
com  estados  e  municípios  -,  há  R$70.000.000.000,00  para  constituir  o  superávit
primário. Não se investe na telefonia. Este é o nosso governo. A prioridade é investir
na construção do estádio do Corinthians. Em que interessa à população brasileira
construir  o estádio do Corinthians, que paga R$400.000,00 por jogador,  por  mês?
Fazer um empréstimo de R$40.000.000,00 na CEF e botar na camisa do Corinthians
é  um  absurdo.  Esse  caixa  é  para  fazer  casas  para  a  população  pobre.  Investir
dinheiro  em  Cuba,  nos  ditadores  africanos.  Chega.  Ninguém  aguenta  mais  essa
política.

Em  Minas  Gerais  as  estradas  estão  péssimas.  Está  chegando  o  Carnaval.
Perguntem ao deputado Wander Borges, perguntem ao deputado Bonifácio Mourão o
que vai acontecer na BR-381. O que vai acontecer?

Associo-me a V. Exa. para criticar duramente este pior governo da história do Brasil,
especialmente para Minas Gerais.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, gostaria de
ratificar  o pronunciamento de V.  Exa.  e observar  algumas questões interessantes.
Enquanto  o  governo  federal  aplica  ou  “empresta”  -  entre  aspas,  porque  quando
empresta não recebe mais - R$700.000.000,00 para se construir porto em Cuba, no
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Brasil, no ano passado, 2013, aplicou pouco mais de R$20.000.000,00 em todos os
portos brasileiros. Enquanto isso, a soja, por exemplo, que bate recorde de produção
de ano em ano, perde no mínimo 30% de seu alcance de exportação porque não há
porto apropriado para exportá-la.

Mas não é só isso, deputado Rômulo Viegas. Ao mesmo tempo, o Brasil paga o
aluguel de R$80.000,00 mensais para o embaixador brasileiro em Nova Iorque, que,
entre  seus  ilustres  vizinhos,  é  vizinho,  por  exemplo,  da  Madonna.  O  Brasil  paga
R$80.000,00 mensais de aluguel. E não para aí. A presidenta prometeu, até o ano
passado, a construção de 6.500 creches no Brasil, mas não construiu sequer 1.000. A
presidenta prometeu mais de 800 aeroportos novos no Brasil,  mas não inaugurou
nenhum. A presidenta prometeu - e isso vem desde o tempo do Lula - a transposição
do Rio  São Francisco.  Já se foram bilhões e bilhões de  reais,  e o  dinheiro está
enterrado.

Com referência às duplicações, como o deputado João Leite acabou de abordar,
nós, assim como o deputado Wander Borges e vários outros, somos vítimas, vendo
os nossos parentes e amigos morrerem na BR-381 por falta de duplicação. Sem falar
no entrave ao desenvolvimento econômico de toda a região.

Há o problema dos apagões, que falaram que não haveria, e já está acontecendo,
lamentavelmente; e da dívida pública, cujo projeto a presidente da República enviou
para  a  Câmara,  com uma proposta  acanhada,  tímida  para  aliviar  a  situação dos
estados,  sendo  que  ela  própria,  por  meio  do  seu  ministro  da  Fazenda,  Guido
Mantega, já travou o andamento desse projeto. Enquanto os estados e municípios
estão atravessando uma situação de penúria, acontecendo o que V. Exa. acabou de
dizer.  A  receita  é  toda  concentrada  em  Brasília;  eles  querendo  cada  vez  mais
dinheiro, o que impede investimentos, e fazem cortesia com o chapéu dos outros.
Enquanto fazem uma cortesia para uma grande empresa, os estados e municípios
perdem a arrecadação imediatamente.

Então, V. Exa. tem toda a razão: é hora de mudança, e Minas Gerais tem uma bela
proposta de mudança.

O deputado Rômulo Viegas* - Obrigado, líder Mourão. Realmente, precisamos nos
unir com os prefeitos e governadores. (- Lê:) “O tamanho do estrago econômico que
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está  se  abatendo  sobre  a  Nação  brasileira  pode  ser  medido  com  os  preços  da
energia  elétrica  da  última  semana.  Na  sexta-feira,  o  custo  do  MWh de  energia,
estimado pelo ONS, bateu no surreal valor de R$1.691,39, quer dizer, 20 vezes mais
alto que o custo de três anos atrás nessa mesma época”.

Pois bem, presidente, alerto os prefeitos e os governadores: se esse modelo de
distribuição que está aí não mudar, os estados e municípios estarão caminhando para
a  falência.  Aproveitem,  comparem  os  dados  oficiais,  verifiquem  a  questão  da
insegurança pública no âmbito nacional, para depois se posicionarem nas eleições
que  se  aproximam,  em  junho,  e  que  podem  muito  bem  modificar  esse  quadro
lamentável por que está passando o nosso querido Brasil. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Liza Prado.
A deputada Liza Prado* -  Boa tarde a todos e a todas. Quero, neste momento,

solidarizar-me com a família do nosso querido amigo, repórter fotográfico, morto pela
inconsequência  e  violência  que  nos  preocupam  em  algumas  manifestações  que
deveriam ser pacíficas em nosso país. Fica aqui minha solidariedade à família, à TV
Bandeirantes  e  a  todas as pessoas  que ficam indignadas com a  violência  contra
profissionais da área de jornalismo, o trabalhador e a trabalhadora que estão levando
a informação a toda a população e que têm sido constantemente desrespeitados. E o
País  ficou  ainda  mais  perplexo  ao  saber,  por  meio  das  últimas  notícias,  que  os
rapazes presos por terem acendido o rojão recebiam dinheiro para provocar violência.
Quem  luta  tanto  por  democracia  neste  país,  nós,  que  lutamos  tanto  para  que  a
população possa ir às ruas, de repente percebemos que há pessoas com interesse
de provocar baderna, desordem e violência. Manifestação nenhuma que fazemos tem
interesse de prejudicar a população. Então, que haja segurança, que haja respeito
aos profissionais da imprensa e à população; que todos se manifestem, mas com
respeito ao patrimônio público e às pessoas, sem violência.

Quero também comunicar a todos que apresentei um requerimento e peço apoio à
Mesa - já o encaminhei ao presidente Dinis Pinheiro, e V. Exa. o representa neste
momento - para que seja criada uma comissão temporária especial de monitoramento
de qualidade e preços de produtos e serviços durante o evento da Copa do Mundo.
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Deixa-nos indignados, Maj. Giovani, ver como os preços sofrem aumento em razão
de determinados eventos.

A população, Luzia,  como acontece com a nossa,  que está acostumada a ir  às
sedes, ou seja, aos lugares onde acontecerão os jogos, percebe que os preços dos
hotéis  e  restaurantes  subiram,  assim  como  os  preços  dos  demais  serviços  e
produtos. Já foi criada uma comissão nacional para tratar disso. Da mesma forma,
precisamos criar uma comissão para trabalhar, em conjunto com o Ministério Público,
com a Associação das Donas de Casa, com as entidades de defesa do consumidor,
com o Procon Assembleia, com a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, o
monitoramento dos preços, a fim de combater as possíveis irregularidades e abusos e
a má qualidade da prestação de serviços. Presidente, apresentei este requerimento,
que foi aprovado. Espero que ele seja acatado pela Mesa.

Convido  todos vocês a participarem conosco de uma reunião com o presidente
desta Casa, com os deputados da cidade de Uberlândia, do Triângulo Mineiro e do
Alto Paranaíba e com o presidente do sindicato rural, na qual discutiremos a Feira do
Agronegócio  do  Estado de Minas  Gerais,  que acontecerá  de  25  a  28  de  março.
Muitos produtores poderão ter  contato com máquinas agrícolas, insumos, veículos
utilitários, inovações tecnológicas e verificar preços e prazos de financiamento. É um
avanço  para  Minas  Gerais.  Amanhã  discutiremos  esse  tema,  Luzia,  para  que
possamos dar nossa colaboração. O presidente do sindicato estará presente, assim
como muitos deputados e o presidente Dinis Pinheiro. Espero que o Estado possa
colaborar com os produtores, principalmente com os ligados à agricultura familiar.

Concedo aparte à querida deputada Luzia Ferreira.
A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Obrigada, deputada Liza Prado. Gostaria

de voltar a esse assunto que tem nos mobilizado. Viemos da luta democrática contra
a ditadura militar. Eu e V. Exa. iniciamos a nossa trajetória política nas ruas, lutando
por liberdade e democracia. Sempre enfrentávamos, principalmente nos momentos
mais duros da ditadura militar, as forças policiais, a repressão. Hoje isso parece algo
exótico,  mas  o  que  defendíamos  ali  era  o  direito  de  votar  para  presidente,  para
governador, para prefeito.

A deputada Liza Prado* - O direito de todos participarem das manifestações, sem
exclusão.
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A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Defendíamos o direito de manifestação das
ideias  políticas,  o  direito  de  organização  de um diretório  acadêmico,  um  DCE,  o
direito dos sindicatos, a exemplo de sua autonomia. Alguém pode perguntar se isso
era proibido. Sim, era. Nós, que tínhamos esse objetivo claro, éramos os primeiros a
cuidar  para  que  a  manifestação  fosse  pacífica,  ordeira  e  organizada,  para  que
ninguém se excedesse. Sabíamos que qualquer excesso que nos indispusesse com a
população seria um fato contra a luta que estávamos realizando naquele momento.
Queríamos a adesão da sociedade à causa da democracia,  portanto tínhamos de
fazer uma manifestação que atraísse toda a população.

Quanto a essas legítimas manifestações a que assistimos em 2013, com foco nos
gastos  da  Copa,  na  mobilidade,  nos  preços  das  passagens,  creio  que  quem  as
organizou e a maioria de seus participantes tinham um objetivo claro. Queriam lutar
pela melhoria do transporte coletivo ou pelo barateamento das passagens. Todavia
assistimos, em Belo Horizonte e em várias  cidades de Minas Gerais,  a ações de
pessoas que têm uma visão - vamos dizer assim - anarquista da sociedade. Talvez
pensem: quanto pior melhor. Talvez não tenham um foco claro. Elas, com certeza,
infelizmente contribuíram para afastar as pessoas das manifestações.

Em 2014, no retorno do movimento, havia um número pequeno de pessoas nas
manifestações em prol do transporte coletivo. Eram talvez 500, 200, 100 pessoas.
Afastaram  o  conjunto  da  população  dessas  manifestações.  E  mais  do  que  isso:
pessoas sem nenhum compromisso, como vimos no recente episódio do assassinato
do repórter Santiago, vão para as manifestações exatamente para criar esse tumulto,
essa confusão. O que se passa na cabeça de um cidadão ao fazer isso no meio da
população?  Muitas  pessoas  que  ali  passavam  nem  estavam  se  manifestando,
estavam trabalhando ou se deslocando para suas casas. Acendeu-se um rojão, e já
sabiam da letalidade.

A  deputada  Liza  Prado*  -  Não  sabiam  da  letalidade,  mas  não  foi  um  ato
espontâneo.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Não foi espontâneo, mas matou-se alguém.
A pessoa entrou numa loja e comprou o rojão de caso pensado. Quero chamar a
atenção para essa questão: isso tem o efeito colateral de indispor a população com
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as legítimas manifestações sociais e democráticas. E mais, há também uma reação
dura, até de quem está no parlamento, de querer agora criar leis que podem parecer,
sim, com a antiga Lei de Segurança Nacional.

Para mim é uma surpresa a atitude do senador Paim, do PT, que até admiro muito,
por ser um grande lutador pelos trabalhadores e, especialmente, pelos aposentados.
Ele está propondo uma lei draconiana. Aliás, podemos fazer um paralelo dela com a
antiga Lei de Segurança Nacional, que proibia qualquer tipo de manifestação e punia
até com 30 anos de prisão. Acho que temos de coibir isso e aprimorar a legislação,
sem criar nenhum impedimento às legítimas manifestações sociais, porque já há os
meios de  segurança judiciários.  A agressão é crime,  perturbar  a ordem pública é
crime, parar  serviços sociais também é crime, e quem cobre o rosto para não se
identificar é considerado criminoso.

Temos de aprimorar sem ferir o direito do movimento legítimo. Muito obrigada. Muito
obrigada  pelo  aparte.  Fica  aqui  nossa  manifestação  sobre  esses  episódios.
Esperamos  que o  povo  vá  as  ruas  para  cobrar  seus  direitos,  de  forma pacífica,
democrática, com respeito e com o apoio do poder público.

A deputada Liza Prado* - Com certeza, é isso que desejamos. Eu, como repórter
fotográfica, também tenho meu registro de jornalista. Sempre cobrimos eventos. Vejo
que os eventos têm possibilidade de ampliar o conhecimento de toda a população.
Você pode se informar disso. De repente, um repórter fotográfico que está cumprindo
sua  função  como  cinegrafista  deixa  filhos,  pela  inconsequência  de  pessoas  que
ganhavam para causar o terror, promover desordem e quebra-quebra. Esse tipo de
situação  mata  nossas  manifestações  democráticas.  É  muito  perigoso  termos
manifestações com caráter fascista, porque todos têm acesso às manifestações que
defendemos.

Que  venham  os  partidos  políticos,  que  venham  os  sindicatos,  que  participe  a
população organizada.  Mas percebemos que esses movimentos anarquistas,  sem
organização  e  de  forma  arquitetada,  precisam  ser  reprimidos  realmente,
principalmente para proteger a população, que tem direito à liberdade e a trabalhar de
forma ordeira.

Falando em segurança, estou preocupada com as regiões do Triângulo Mineiro e do
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Alto  Paranaíba,  não é,  deputado Bosco? Estamos  assustados  com o  número  de
explosões que estão ocorrendo lá.

Quem se lembra das décadas de 1980, 1990? Não sei, deputado Paulo Guedes, se
o senhor se lembra disso, mas sabe por que os bancos lançaram a campanha dos
caixas  automáticos?  Para  facilitar  a  vida  do  povo,  deputado  Doutor  Wilson.  Os
bancos passariam a funcionar por 24 horas, e você pagaria uma taxa. Hoje você paga
uma taxa cobrada pelos bancos pela operação que utilizar nos caixas automáticos. O
que os órgãos de defesa do consumidor têm de fazer é exigir que essa taxa seja
reduzida ou que ela não seja cobrada mais, porque nos bancos os caixas eletrônicos
não têm dinheiro quando termina o horário comercial.

Para  facilitar  a  vida  do  povo,  o  prazo  era  de  24  horas.  Diante  dessa situação,
tiraram funcionários de bancos. Isso foi uma justificação para mandar embora muitas
pessoas  que  trabalhavam  em  banco.  Posteriormente,  começaram  a  reduzir  os
horários.  Depois,  com  a  saidinha  de  bancos,  começaram  a  reduzir  o  horário  de
funcionamento. E o que é mais grave é agora reduzirem os horários, com as agências
se fechando às 17 horas. Se o horário foi reduzido, essa taxa do consumidor não
deveria mais ser cobrada.

Não é mais possível acontecer isso em cidades como Monte Carmelo, Campina
Verde, enfim, em cidades pequenas de nossa região. Em Uberlândia, em apenas um
dia, três pontos diferentes foram explodidos. E os bancos, setor que mais lucra no
País, não querem investir na segurança. Com essas explosões de caixas, perdemos
até vidas na cidade de Uberlândia, como foi o caso de um médico, irmão de uma
vereadora, que foi atingido. Nosso povo não aguenta mais.

Os caixas eletrônicos foram criados para facilitar  a vida do consumidor.  Depois,
começaram a reduzir os horários. Agora, estão fechando as agências. E o mais grave
é que não vejo os órgãos de defesa do consumidor tomarem providência. Espero que
o  Ministério  Público  de  Defesa  do  Consumidor  faça  com  que  os  bancos  abram
imediatamente os caixas onde ocorreu a explosão e deem opção ao consumidor. Eles
demoram muito,  deputado Elismar.  Em Uberlândia  há um caixa eletrônico  que foi
explodido e, há mais de um ano, o fecharam e colocaram um tapume no lugar. E até
hoje o consumidor não foi atendido, ou seja, eles só querem lucro; investem pouco
em segurança, que é insuficiente.
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Solicitamos ao secretário de Segurança Pública mais câmeras do Olho Vivo para
facilitar  e  melhorar  a  vida  do  nosso  povo.  Por  isso  é  importante  que  na  região
metropolitana, no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba esse projeto seja aprovado e
saia do papel a fim de facilitar a segurança.

Estamos aqui cobrando e torcendo para que esses bancos parem de enrolar para a
abertura das agências bancárias em todo o Estado. Eles  têm a obrigação de ser
ágeis e eficientes assim como são para cobrar tarifas do consumidor, que são muito
abusivas.  E  o  serviço  é  de  péssima qualidade.  Sendo  assim,  esperamos  que  os
órgãos de defesa do consumidor exijam que os bancos parem de cobrar essa taxa de
manutenção dos caixas eletrônicos e que abram imediatamente as agências em que
houve  a  explosão  ou  deem  uma  alternativa  imediata  para  os  consumidores.  Do
contrário,  o  povo  começará  a  colocar  o  dinheiro  debaixo  dos  colchões.  Muito
obrigada, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.
O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  público

presente,  de  forma  especial  quero  cumprimentar  todos  os  mineiros  que  nos
acompanham pela TV Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais. Hoje, lendo
os principais jornais do País, uma matéria, deputado Sávio Souza Cruz, me chamou a
atenção. Publicada no jornal  Folha de S.Paulo, ela traz a notícia de que o principal
articulador da campanha do senador Aécio Neves à Presidência da República, pelo
PSDB, é um dos réus do processo do mensalão tucano em Minas Gerais. Analisando
de perto essa reportagem, podemos constatar que esse sujeito, o Eduardo Guedes,
jornalista e publicitário, atua nos bastidores e na etapa inicial da campanha de Aécio e
é um de seus conselheiros mais próximos.

As  pessoas  envolvidas  no  mensalão  em  Brasília  já  foram  denunciadas  e
condenadas, outras foram presas. O ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, hoje
presidente, era o mesmo relator dos dois processos. Para aqueles denunciados no
mensalão  do  PT,  o  processo  andou  numa velocidade.  Ele  recusou  o  direito  das
pessoas que não tinham foro privilegiado. Todos foram julgados e condenados pelo
Supremo.  O direito  daqueles  réus  não  foi  respeitado,  mas  os  réus  do  mensalão
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tucano,  aqueles  que  tinham  mandato  de  deputado  federal,  como o  Clésio,  estão
sendo julgados  no Supremo.  Os  outros  voltaram para  serem  julgados  na Justiça
mineira  de  primeira  instância.  E  aqui  o  processo  parou,  tudo  está  prescrevendo,
deputado Sávio Souza Cruz. Parou tanto que o Aécio já teve a audácia de escolher o
mentor  Eduardo  Guedes,  principal  envolvido  no  desvio  de  R$9.000.000,00  do
mensalão tucano em Minas, para ser o seu principal assessor de campanha. Isso é
muito grave! Isso mostra que o Joaquim Barbosa tem duas caras, age na presidência
do Supremo sem nenhuma isenção, deixa clara a sua posição partidária de querer
prejudicar o PT e, ao mesmo tempo, passa a mão em todas as falcatruas, acoberta os
crimes cometidos pelo PSDB em Minas Gerais e no País.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Cumprimento  o  deputado  Paulo
Guedes e esclareço inicialmente que essa figura central do chamado mensalão ou
“valerioduto”, Eduardo Guedes, não tem parentesco com V. Exa.

O deputado Paulo Guedes* - Nenhum.
O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Uma vez,  indagado se teria duas

caras, o presidente Lincoln respondeu: “Minha filha, se eu tivesse duas caras, você
acha que eu usaria esta?”. Eu acho que o ministro Joaquim Barbosa não deve ter
duas caras, pela mesma razão que o presidente Lincoln evocou, negando ter esse
atributo.

Deputado  Paulo  Guedes,  o  assunto  mensalão  é  curioso  em  Minas  Gerais.  Ao
mesmo tempo que desperta furor jornalístico na imprensa e na base do governo,
também causa sensação de silêncio, de proibição de se tocar no assunto. Se existe o
mensalão mineiro, o outro é federal, não pode haver mensalão do PT e mensalão
mineiro. Ou é mensalão do PT e do PSDB ou é mensalão federal e mensalão mineiro.
Hoje está absolutamente demonstrado que o chamado “valerioduto” foi  concebido,
projetado  e  teve  seus  primeiros  túneis  construídos  em  Minas  pelos  tucanos  no
governo Eduardo Azeredo. Isso sim é vanguarda dos tucanos mineiros. “Valerioduto”
é vanguarda tucana.

V.  Exa.  apontou  as  diferenças  dos  julgamentos  entre  os  dois  mensalões.
Primeiramente o tucano, embora sendo seis anos anterior, ainda não tem nenhum
julgado.  O do PT,  seis  anos  posterior,  já  conta  com vários  julgados  e  presos na
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cadeia. V. Exa. aponta outra diferença. Ao apreciar se todos os denunciados deveriam
ser julgados ali, no caso do PT, o Supremo decidiu: “Sim, venham todos para cá”. E,
no caso do mensalão do PSDB, a decisão foi oposta: “Não, não, não, só virão para cá
aqueles que tiverem foro privilegiado.”.

A Justiça de Minas vai se encarregar da prescrição do resto. No caso do mensalão
do PT, o crime de corrupção passiva foi denunciado, e todos os réus que “apenas
receberam”  do  “valerioduto”,  como  o  ex-presidente  da  Casa  Romeu  Queiroz,  o
deputado Pedro Henry, o deputado João Paulo e vários outros, estão condenados e
presos.

No mensalão do PSDB, deputado Paulo Guedes, o Ministério Público, ao apreciar
se seriam denunciados aqueles que praticaram corrupção passiva, decidiu no sentido
oposto: eles não foram nem denunciados. O ex-governador Aécio Neves cometeu o
mesmo crime que levou o deputado Romeu Queiroz à cadeia. Recebeu dinheiro do
“valerioduto”  -  na  época,  R$110.000,00.  Hoje,  atualizando  esse  valor,  obteremos
R$402.000,00. O candidato Pimenta da Veiga cometeu o mesmo crime que levou
esses outros  à  cadeia.  Só que,  nos dois  casos,  o  entendimento  do  Judiciário  foi
oposto. E oposta é a posição da imprensa de Minas, e desta Casa, de uma maneira
geral,  ao  tratar  dos  dois  assuntos.  Mensalão  do  PT é  o  maior  crime da história.
Mensalão original do PSDB: silêncio sepulcral. Não se fala nisso. Não se fala que isso
é criação dos tucanos de Minas. Esse câncer chamado “valerioduto”, uma forma de
desviar dinheiro público usando como intermediária uma agência de publicidade, é
criação do PSDB de Minas Gerais no governo Eduardo Azeredo. E essas diferenças
no tratamento de um e de outro caso é que levam a um lamentável descrédito na
Justiça. Parabéns, deputado.

O deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. A sua
fala foi muito esclarecedora e completou o que eu já havia exposto aqui.

Apenas fazendo uma comparação entre os  dois  casos,  o deputado João Paulo
Cunha foi o primeiro condenado do mensalão porque a Câmara dos Deputados tinha
um contrato de publicidade com a empresa de Marcos Valério, mas Joaquim Barbosa
esqueceu-se de denunciar quem fez o contrato com ele - não foi o João Paulo Cunha.
O contrato da empresa de Marcos Valério com a Câmara dos Deputados foi feito na
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época em que Aécio Neves era o presidente da Câmara. O João Paulo Cunha já falou
sobre isso em uma revista e mostrou todos os documentos. Ele não tem nenhuma
ligação com o contrato da Câmara dos Deputados com a empresa de Marcos Valério.
Como já disse, tudo foi feito na época em que Aécio era presidente da Câmara dos
Deputados. Porém, tudo isso foi escondido pelo Joaquim Barbosa, que tenta a todo
custo, com sua tirania, promover-se com a ajuda de parte da imprensa golpista deste
país; usa o Supremo para fazer palanque eleitoral; cada dia envergonha a Justiça
com decisões absurdas; e não respeita sequer seus colegas.

Então, quero aqui fazer esta cobrança: queremos saber por que há essa diferença
na forma de julgar processos totalmente semelhantes. Por que um processo andou
tão rápido, na velocidade em que andou, enquanto o outro, que é o do mensalão
tucano, que aconteceu seis anos antes do mensalão do PT, até hoje não foi julgado?
Só começou a andar agora, que já está na iminência de prescrever. Só depois que foi
trocado o procurador de justiça - parece que havia um conchavo entre o procurador-
geral de justiça anterior e o Joaquim Barbosa -, é que o Janot emitiu seu parecer
pedindo 22 anos de prisão para o ex-governador e atual deputado federal Eduardo
Azeredo. É o primeiro caso. Esperamos e queremos ver como vai se comportar o
Joaquim Barbosa nessa questão.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Gostaria de agradecer o aparte e
parabenizá-lo pelo seu discurso. Por outro lado, quero lamentar, porque discutimos
aqui tudo fartamente. Discutir o maior julgamento de corrupção da história do governo
do  Brasil  nos  últimos  12  anos  vale  a  pena.  Mas  vale  a  pena  também  nos
aprofundarmos mais na discussão de fatos importantíssimos que estão acontecendo
hoje no Brasil, diante de tantas cenas que entristecem os brasileiros. Não é só essa
cena de corrupção, como V. Exa. está trazendo ao Plenário, há outras cenas com que
os dirigentes do Brasil deveriam estar preocupados. Por exemplo, a cena da Copa do
Mundo, que é um risco para o Brasil. Estamos gastando o dobro do que os outros
países gastaram na Copa do Mundo. Nosso país está gastando 33 bilhões para trazer
esse evento ao Brasil. Há um desperdício, há ameaça à infraestrutura do País, que já
é caótica. Isso diante das mazelas do SUS. Hoje pacientes morrem enfrentando filas
nos hospitais. Por que aqui não aprofundamos discussões...
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O deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado pelo seu aparte. Tenho só 2 minutos e
preciso concluir.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Gostaria que o senhor também
falasse das cenas tristes que o Brasil hoje vive e que o governo brasileiro infelizmente
acompanha...

O deputado Paulo Guedes* - Já compreendi. Ouvi seu aparte e preciso encerrar. Sr.
Presidente...

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Gostaria só que trouxéssemos
para a tribuna discussões a respeito dos desperdícios que ocorrem hoje na esfera
federal. São obras inacabadas, obras que começaram e que são de chorar...

O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Muito  obrigado,  deputado.  Preciso  concluir.  Já
entendi.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Temos muitas preocupações para
trazer a este Plenário.

O deputado Paulo Guedes* - O seu tempo acabou, preciso concluir.
O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Essas cenas...
O deputado Paulo Guedes* -  Quero discordar,  porque a Copa do Mundo é um

evento disputado por países do mundo inteiro. V. Exa. faz um desserviço ao criticar o
Brasil por realizar a Copa do Mundo, ao criticar o Brasil por realizar as Olimpíadas.
Esses eventos são disputados mundialmente, todos os países gastam milhões com
infraestrutura, para terem a oportunidade de realizar uma Olimpíada e uma Copa do
Mundo. Agora o PSDB vem com esse discurso de ser contra a Copa do Mundo, de
ser  contra  as  Olimpíadas,  de  ser  contra  que  o  Brasil  realize  dois  eventos
disputadíssimos por qualquer país. Qualquer país sonha em sediar as Olimpíadas e a
Copa do Mundo. O PSDB, que não tem discurso, que ficou neste país oito anos no
poder, que quebrou o País, que gerou desemprego, fome e miséria, agora está sem
discurso. Ele ficou contra tudo. Está apoiando manifestações violentas, está apoiando
que os médicos abandonem o Mais Médicos, está apoiando agora as manifestações
contra a Copa do Mundo e contra as Olimpíadas. Acho que vocês perderam o rumo.
Estão precisando mudar o discurso. Acho que a Copa do Mundo será um grande
evento, será a copa das copas e mostrará a potencialidade deste país, que despertou
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nos  últimos  10  anos  e  hoje  é  a  6ª  maior  economia  do  mundo,  é  respeitado
mundialmente. Esse país gerou 22 milhões de empregos com carteira assinada nos
últimos anos e mudou a qualidade de vida dos brasileiros. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ao

final do pronunciamento, irei tratar de uma questão tópica sobre o Porto de Mariel.
Vou deixá-la para o  final,  porque trouxe um tema do qual  gostaria  de fazer  uma
abordagem mais estruturante.

Este  ano,  de  fato,  muitos  episódios  relacionados  à  violência  têm  chocado  a
sociedade mineira e brasileira. Aqui mesmo, nesta Casa, convivemos com o servidor
Alexandre, que faleceu; na Câmara de Belo Horizonte, um funcionário foi brutalmente
assassinado.  Nesses  últimos  dias,  ocorreram  muitos  acidentes  de  trânsito  fatais
decorrentes de embriaguez. No futebol, o Cruzeiro sequer teve oportunidade de fazer
uma  comemoração  à  altura  de  seu  título,  em  razão  das  brigas  entre  torcidas
organizadas.  Agora,  recentemente,  ocorreu a ocupação do CT do Corinthians. Há
também as disputas duras entre  militantes  que querem a  terra para  plantar  e os
quilombolas e indígenas. Desde o ano passado, estão ocorrendo as manifestações
de rua. Defendo-as democraticamente, mas infelizmente elas estão sendo também
objeto  de  ações  que  trazem  insegurança  para  quem  quer  participar  delas
democraticamente. E, agora, mais recentemente, ocorreu o episódio da morte de um
cinegrafista, um profissional da imprensa, que tem a missão de informar a população
sobre essas manifestações. E por que eu gostaria de abordar este assunto desta
tribuna? Porque muitas vezes considero que o enfoque dado a essas importantes
questões é tópico.

No  Legislativo,  busca-se  agilizar  determinadas  propostas  que  estão  com  uma
tramitação lenta.  Geralmente, se o ocorrido é numa região específica, na semana
seguinte,  aumenta-se  o  policiamento.  Se  o  fato  é  decorrente  de  embriaguez,
ampliam-se,  nos  dias  seguintes,  as  chamadas  blitze.  Na  política,  há  um jogo de
empurra: quem é do governo estadual quer atribuir  a responsabilidade ao federal;
quem defende o governo federal atribui tudo ao estadual. E o município, do ponto de
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vista  local,  fica  sem nenhuma ação mais  consistente.  Há um nível  deliberado de
omissão e desresponsabilização, porque ninguém, nenhum poder público, nenhum
partido político quer se associar a uma temática de difícil resolução.

Assumir a inauguração de uma obra, anunciar um programa novo, cortar uma fita
vermelha para um posto de saúde, para um asfaltamento, para uma praça é muito
bom, assim como banda de música, foguetes e faixas agradecendo, mas colocar o
desafio de enfrentar, com resultados, a questão da segurança das pessoas e das
famílias  pode  significar  uma  meta  não  atingida,  um  fracasso  político-eleitoral.  A
questão é muito mais profunda.

O  Brasil,  nos  últimos  anos  -  e  os  indicadores  mostram  isso  -,  tem  propiciado
melhora de vida material das pessoas. Os governos Lula e Dilma, nessa construção
federativa  com  os  estados  e  municípios,  pois  ninguém  faz  tudo  sozinho,  têm
conquistado avanços. Quarenta milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema, os
jovens estão tendo mais acesso às universidades e aos institutos tecnológicos, os
programas de fortalecimento da agricultura familiar se ampliaram, as pessoas estão
se alimentando melhor  e  consumindo  mais,  o  padrão de consumo e  de  conforto
melhorou e aumentou. Agora, por que não conseguimos, proporcionalmente, diminuir
o nível de violência na sociedade?

Queria fazer esse debate num outro plano. O problema não e simplesmente haver
mais ou menos polícia, ficar 30 ou 40 anos na prisão. Trata-se de um conjunto de
ações, de medidas, de políticas públicas e de difusão de valores relacionados a uma
cultura da paz. Hoje essa violência manifestada pela sociedade perpassa todas as
classes sociais. Matar no trânsito, matar em troca de um celular, matar por causa de
um fracasso afetivo tornaram-se atos banais. Por que isso está ocorrendo?

Acho que passou da hora de uma compreensão mais refinada, vinculada a esse
estágio civilizatório que estamos vivendo. Aí temos de discutir a política pública de
educação, entrar na questão da juventude, por que os jovens estão abrindo mão,
neste momento, de determinadas oportunidades, por que os avanços materiais não
significaram  proporcionalmente  uma  sociedade  mais  pacificada,  por  que  as
manifestações de descontentamento com o partido A, B, com todos os partidos ou
com toda a política estão encontrando mais eco nas ações de confronto direto, na
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depredação e  nas  agregações  do que  em  processos  políticos  participativos  mais
institucionalizados.  Temos de discutir  ainda como enfrentar de fato a questão das
drogas, que passa necessariamente pela melhora do tratamento, além da prevenção;
como  de  fato  agilizar  o  funcionamento  do  Judiciário,  a  retaguarda  prisional  e
penitenciária.  Não  adianta  ampliar  o  contingente  de  possíveis  condenados  se,
efetivamente, isso não ocorrer.

Tivemos casos recentes em que as pessoas estavam fora do  cumprimento  das
medidas,  por  morosidade.  Não  adianta  simplesmente  endurecer  as  penas  se  o
Judiciário não melhorar. Não adianta melhorar o Judiciário se não houver local para
cumprir  as  penas.  Como  também  não  adianta  ampliar  momentaneamente  o
policiamento,  ou  criminalizar  de  maneira  indiscriminada  todas  as  manifestações.
Queria levantar esses pontos, pois me preocupam aquelas respostas pirotécnicas,
pontuais, que parecem ser para dar uma resposta a um clamor da sociedade, que é
justificado,  porque,  de  fato,  são  situações  que  nos  incomodam,  indignam  e  nos
emocionam como seres humanos. Mas como tratar  desse assunto em uma visão
mais global, mais estrutural, sem resvalar para a transferência de responsabilidades
partidárias  ou  de  níveis  de governo? Como promover  uma cultura da paz sem a
violência, por menor que seja, um xingamento ou uma buzina no trânsito, que é uma
violência sonora cometida?

Quero  deixar  essa  reflexão:  como  construir  uma  cultura  da  paz?  Como
responsabilizar  coletivamente  os  governos?  Como  pensar  em  um  conjunto  de
políticas públicas que contribua para isso? Não adianta aumentar o policiamento se o
sistema de saúde não trata do usuário. Não adianta ampliar vaga na escola se esta
não trata, em seus conteúdos, da construção da cultura da paz. Há a questão do
consumo exagerado, das relações egoístas, individualistas. Muitas vezes a grande
mídia  emociona a  todos  com cenas de violência  cometidas  contra  terceiros,  mas
comete uma violência subliminar nos conteúdos veiculados em suas programações,
em prol do retorno que o marketing proporciona.

Não adianta ficarmos discutindo A, B, Copa do Mundo e Black Blocs,  como se os
problemas fossem só esses. Tem de haver penalização sim, tudo bem. Mas hoje é
isso, amanhã é o bêbado, depois de amanhã é o traficante, e a polícia montando
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blitze, um dia aqui, outro dia ali, ficando uma semana ali, ocupando um morro aqui.
Mas e a violência cometida contra o jovem que evade da escola? E a violência racial?
E a violência contra o trabalhador? Repito, há um distanciamento deliberado entre
partidos e  governos  indistintamente  e  uma temática  de  resolução completa.  Todo
mundo quer assumir uma bandeira que resolve ali na esquina. Esse é um problema
que considero grave.

Ouvi  aqui  algumas  questões  relacionadas  ao  Porto  de  Mariel,  em  Cuba.
Sinceramente, até por respeito à inteligência dos colegas que se pronunciaram - são
deputados muito inteligentes -, trata-se de uma retórica dirigida aos desinformados.
Quem lê um pouquinho, quem exerce mandato, sabe que foi um financiamento do
BNDES.  Não foi  um  fundo  perdido,  foi  uma  obra  de  1  bilhão que  financiou  697
milhões.

Sabe também que o contrato previu a compra do serviço, de R$850.000.000,00,
aqui no Brasil; que gerou 156 mil empregos; que vai gerar condições favoráveis ao
comércio externo para o País; e que se trata de uma estratégia do governo para
segurar o nível de emprego interno e aumentar a renda interna pela ampliação da
nossa participação na economia mundial. Então, vamos fazer o debate em um nível
mais elevado, até porque o uso de clichês não ajuda o próprio debate político nesta
Casa. Então, vamos discutir a economia brasileira e a inserção do Brasil na economia
internacional, pois, como todos sabem, o porto de Mariel foi bom para Cuba e ainda
melhor para o nosso país, principalmente para aqueles 156 mil trabalhadores. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos Pimenta* - Gostaria de abordar um assunto que foi fruto de uma

reunião importante que fizemos em Montes Claros com a participação de nada mais
nada menos do que umas 15 entidades ligadas à segurança pública, que discutiram a
escalada da violência na cidade. Estiveram presentes o prefeito Ruy Muniz; a Polícia
Militar,  representada  pelo  Cel.  César;  a  Polícia  Civil,  pelo  Dr.  Rogério;  a  Polícia
Federal, pelo Dr. Marcelo; a Polícia Rodoviária Federal; a Polícia Rodoviária Estadual;
o Corpo de Bombeiros; a Secretaria Municipal de Defesa Social, representada pelo
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Cel. Franklin; e representantes do Exército, do sistema prisional, do Poder Judiciário,
do  Ministério  Público,  da Defensoria Pública,  da guarda municipal,  da Associação
Comercial e Industrial, da Câmara de Dirigentes Lojistas, do sindicato rural, do clube
de serviços e da maçonaria, além de deputados e vereadores.

Hoje,  queremos  dar  conhecimento  a  todos  da  pauta  discutida  nessa  reunião,
ressaltando  que  na  próxima  reunião  da  Comissão  de  Segurança  Pública
transformaremos cada um desses itens em um requerimento a ser encaminhado ao
governo  do  Estado,  ao  ministro  da  Justiça  e  à  presidenta  da  República.  Assim,
gostaria  de citar  rapidamente esses temas.  O primeiro foi  a aplicação da taxa de
incêndio,  cuja  criação  foi  votada  por  esta  Casa  quando  o  deputado  Sávio  era
secretário  de  Governo  do  ex-governador  Itamar  Franco.  Essa  taxa  é  importante
porque  mantém  o  Corpo  de  Bombeiros  em  funcionamento,  com  a  aquisição  de
equipamentos. Mas a taxa de incêndio arrecadada em Montes Claros, no Norte de
Minas,  não  está  sendo  aplicada  na  cidade.  Então,  queremos  que  se  faça  um
levantamento do que foi arrecadado em Montes Claros e que esse valor seja usado
para equipar o nosso Corpo de Bombeiros.

O segundo diz respeito ao 7º Batalhão de Bombeiros Militares do Norte de Minas,
que ocupa quase 1/5 da área territorial de Minas, indo desde o limite com a Bahia até
Sete Lagoas e Diamantina. Mas o nosso Corpo de Bombeiros está com uma sede
criada há 65 anos, onde não cabe nada: um caminhão, uma escada, nada. Então,
queremos a construção do prédio do 7º Batalhão.

O terceiro é a escada de alto porte. Há algum tempo a Sudene destinou ao Corpo
de Bombeiros  de Montes Claros uma escada Magirus,  para  o  combate  vertical  a
incêndios. Mas, como ela não cabia no Corpo de Bombeiros de Montes Claros, a
escada,  que,  cedida  pela  Sudene,  só  poderia  ser  utilizada  na  área  mineira  da
Sudene, foi enviada para Uberlândia, onde ficou por todo esse tempo.

A instalação da delegacia regional  no Alto Rio Pardo.  São inúmeros municípios,
mais  de 30,  que não têm delegacia  regional,  e  não houve criação do pelotão  do
Corpo de Bombeiros também no Alto Rio Pardo. Então, pede-se também a criação de
um pelotão do Corpo de Bombeiros naquela região. Pede-se a criação do Posto de
Perícia  Integrada  -  PPI.  Os  técnicos  que  vão  fazer  análises,  pesquisas  e
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investigações não contam com um PPI. Também a criação do espaço da banca de
habilitação de Montes Claros, que serve a toda a região, e não tem um espaço na
cidade. Construção da sede da polícia civil. A Polícia Civil de Montes Claros é uma
vergonha.  Ela se situa às margens de um córrego, e,  quando Deus tem pena da
gente e manda chuva, fica inundado o posto, a delegacia regional. Então, queremos a
construção da delegacia regional de Montes claros. A reforma dos postos policiais das
entradas e saídas de Montes Claros. Essa é uma medida fundamental para levarmos
segurança à região. Ninguém sabe o que entra, ninguém sabe o que sai de Montes
Claros. É a principal rota de narcotráfico que temos, que leva drogas para todo o
Nordeste e passa, infelizmente, pela cidade de Montes Claros. Também o presídio
feminino. É preciso criar  o presídio feminino. É uma vergonha não haver ali  lugar
onde  abrigar  as  detentas  para  cumprirem  suas  penas.  A ampliação  do  presídio
regional, que foi construído para 520 detentos. Hoje há 1.070 detentos em Montes
Claros. A frota do sistema prisional, não a temos. O aumento do número de agentes
penitenciários.  Eles  estão  trabalhando  dobrando  turnos  para  dar  assistência  ao
presídio. A implantação do Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de
Ato  Infracional  -  CIA;  é  preciso  haver  esse  centro.  Trata-se  de  um  centro  de
acolhimento aos adolescentes viciados em drogas,  um problema sério em todo o
País. Hoje se consegue chegar até as pessoas que fazem uso de drogas ilícitas,
quimiodependentes, e não há como abrigar esses dependentes, não há como atendê-
los. Hoje, no Norte de Minas, só há Defensoria Pública em Montes Claros. Nós não a
temos em cidades grandes. Francisco Sá tem um dos maiores presídios do Estado,
do País, e não tem a Defensoria Pública. E finalmente a criação de um outro presídio
no Norte de Minas. A cidade de Janaúba já se prontificou.

Então, por dever de consciência, gostaria de fazer hoje este pronunciamento muito
rapidamente - meu tempo está se encerrando e ouviremos mais dois deputados -
para  dizer  que  vamos  levar  esse  pleito,  que  é  do  povo  de  Montes  Claros,  da
sociedade de Montes Claros, ao governador do Estado e à presidenta.

Deixo este desabafo. Na verdade, temos ouvido falar, desta tribuna, na insegurança
que  reina  hoje  em  nosso  país,  estando  a  população  alarmada  com  o  que  anda
acontecendo. Os bandidos estão tomando conta. Hoje se matam pessoas, pais de
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família,  a  troco  de  nada,  e  nós  sabemos  perfeitamente  que  isso  tem repercutido
violentamente em nossa casa, com nossos filhos. Eu assisti hoje a uma reportagem
em que, numa cidade pacata, a população não sai às ruas depois das 19 horas. As
praças ficam tomadas por traficantes.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o comitê integrado de Montes Claros, as
pessoas  que  dele  fazem  parte.  Estamos  fazendo  um esforço  sobre-humano.  Em
Montes Claros diminuiu-se o número de ocorrências, mas tem aumentado o número
de crimes violentos.

Em Montes Claros, se entra um jovem de capacete numa farmácia ou num posto de
gasolina, o povo sai correndo. Acham que já vai matar, assaltar, fazer reféns. É uma
cidade diferente das outras. Somos passagem para o Nordeste. Todo o mundo sabe
que as BRs que cortam o Norte de Minas, a BR-365 e a BR-251, são rotas do tráfico
de drogas.

As rotas passam pela BR-251, onde circulam milhares e milhares de carros por dia,
e as  coisas estão  acontecendo.  É preciso dar  um basta.  A sociedade de Montes
Claros está reagindo, e essa reunião foi o clássico e o mais importante exemplo da
reação da sociedade contra a violência e a insegurança que hoje reinam em nossa
Montes Claros. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O 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.

Questões de Ordem
O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, é só para deixar claro, porque

acho  que  o  deputado  que  antecedeu  o  deputado  Carlos  Pimenta  fez  algumas
colocações que até, de certo modo, se confrontam com a nossa inteligência, com a
inteligência  do  povo mineiro  e  com a inteligência  do povo brasileiro.  Dizer  que a



531
____________________________________________________________________________

construção  de  um  porto  em  Cuba  é  importante  para  a  qualidade  de  vida  dos
brasileiros, que tem prioridade sobre obras tão sonhadas em Minas Gerais, como a
duplicação da BR-381, a modernização do anel rodoviário em Belo Horizonte, em que
hoje morrem milhares de pessoas. Resolver as mazelas dos nossos hospitais,  em
que milhares de pessoas hoje não alcançam tratamento digno e morrem nas filas,
porque não há investimento para a saúde. E temos dinheiro para investir num porto
em Cuba, e ele é importante para a qualidade de vida dos brasileiros. Isso é uma
afronta à nossa inteligência.  Temos ainda obras prioritárias no Brasil  que, quando
forem alcançadas, aí sim, poderemos ter o luxo de investir  em Cuba e em outros
países. Mas primeiro precisamos investir em obras importantíssimas para a qualidade
de  vida  do  brasileiro  e  do  mineiro,  que  não  foram  feitas  e  foram  promessas  de
campanha do governo. Hoje estamos vivendo risco iminente de haver apagão por
falta  de  energia  no  Brasil,  e  milhões,  bilhões  foram  desperdiçados.  Temos  aí  o
exemplo da usina no Rio Madeira, onde foram gastos R$30.000.000.000,00, em que
hoje a energia é produzida, mas não há como ser transmitida porque o sistema de
transmissão é incompatível com o local onde a energia é produzida. Então é sobre
isso que quero falar. Os bilhões que estão desperdiçados Brasil afora, enquanto nós
aqui padecemos por obras importantíssimas para a melhora de qualidade de vida do
povo, para salvar vidas, para trazer os sonhados tempos bonitos que os brasileiros
esperam. Tempos de felicidade, de igualdade, de liberdade, pelos quais todos nós
lutamos.  Enquanto  isso,  estamos  desperdiçando  dinheiro  com  outros  países,
principalmente com Cuba, e deixando as nossas obras prioritárias, que sempre, e
neste momento que antecede à eleição, são tema de campanha eleitoral. Agora estão
dizendo que até 2016 a transposição das águas do São Francisco estará concluída,
mas prometeram concluir em 2012. Já se foram quatro, cinco anos, e a obra não está
concluída. E prometem concluir a obra depois da eleição. Então sabemos que tudo
isso são promessas eleitorais visando às eleições, mas nenhuma obra é concluída.
Já foram gastos R$1.000.000.000,00 com o trem de alta velocidade no Brasil, mesmo
sem ele sair do papel. A prioridade agora é o metrô, porque está antecedendo as
eleições. Mudam-se todos os planejamentos, e as  obras são sempre apressadas,
mas nenhuma está verdadeiramente concluída. Priorizam obras, como, por exemplo,
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o porto, em Cuba, concluído neste governo. Sr. Presidente, considero ofensa à nossa
inteligência dizer que a prioridade hoje é concluir obras fora do Brasil. Realmente a
prioridade é maior do que das obras dentro do País. Muito obrigado, presidente.

O presidente (deputado Carlos Pimenta) - Permitirei a questão de ordem, mas antes
só quero chamar a atenção da TV Assembleia. Enquanto o deputado Doutor Wilson
Batista estava falando, no monitor, anunciavam a fala do deputado Zé Maia. Esse é
um erro que não permitiremos. Gostaria que a TV Assembleia tivesse cuidado com os
parlamentares que estão aqui até agora, neste momento, e fazem uso da palavra.
Com a palavra, pela ordem, o deputado Sávio Souza Cruz.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  queria  ter  usado  a  palavra
justamente para fazer  aparte a V.  Exa.,  cumprimentando-o pelo rápido diagnóstico
que faz do choque de gestão na segurança do Norte de Minas e de Montes Claros. O
choque de gestão na segurança levou à inexistência de uma delegacia que, quando
pode ser aberta, inunda-se com a chuva. O choque de gestão na segurança no Norte
de Minas fez com que a única escada Magirus, que foi cedida pela Sudene, tivesse
de ser levada para o Triângulo Mineiro, bem distante do semiárido mineiro. Como V.
Exa explicou, o choque de gestão na segurança no Norte de Minas fez com que,
numa determinada cidade, as pessoas nem queiram mais sair de casa à noite. Em
razão  dos  índices  de  violência,  isso  fica  impossível.  Portanto,  cumprimento  o
deputado Carlos Pimenta por ter mostrado um breve retrato dos efeitos do choque de
gestão e as suas consequências na segurança especificamente no Norte de Minas.
Quero também dirigir uma palavra ao deputado Wilson Batista. Já não sei em quem
acreditar. O ministro Afif Domingos, do partido do Doutor Wilson, tem afirmado que o
partido é muito favorável à construção do Porto de Mariel, dizendo que, inclusive, faz
muitas compras nas pequenas empresas e microempresas brasileiras. Então já não
entendemos. O partido do deputado Doutor Wilson participa do governo federal, e o
ministro diz que a obra é importantíssima para o País e ajuda a gerar empregos no
Brasil.  O  deputado  Doutor  Wilson,  não  sei  se  desconhecendo  a  posição  do  seu
ministro, do ministro do seu partido, do presidente Kassab em relação a essa matéria,
acaba apresentando aqui  aquela  versão que  é  mais  dos  tucanos  do que do seu
partido. Insisto em dizer que, por meio do ministro Guilherme Afif, tem-se mostrado
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bastante favorável à construção do porto. Neste tempo que me resta, Sr. Presidente,
cumpro aqui o doloroso dever de comunicar à Casa mais uma vítima do choque de
gestão  da  segurança  em  Minas  Gerais.  Há  poucas  horas  ocorreu  a  morte,  em
Esmeraldas, do empresário Anderson Campolina, que foi abordado na porta da casa
de sua família e executado com oito tiros à luz do dia. Cumpro o doloroso dever de
comunicar à Casa. Peço que isso conste nos anais da Casa e peço a V. Exa. que
realizemos 1 minuto de silêncio em homenagem à memória do empresário Anderson
Campolina, executado, lamentavelmente, hoje, em Esmeraldas.

Homenagem Póstuma
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Perfeitamente. Atenderemos à solicitação

do deputado Sávio Souza Cruz e faremos 1 minuto de silêncio em homenagem ao
Anderson Campolina, de Esmeraldas.

- Procede-se a homenagem póstuma.
Questão de Ordem

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  ontem  fizemos  um
pronunciamento que foi contraditado pelo deputado Rogério Correia - ou pelo menos
ele  tentou  -,  pessoa que estimo muito  e  por  quem tenho muito respeito.  Sempre
travamos bons debates. Não poderia deixar de trazer à tribuna novamente a questão
que levantamos aqui  ontem, deputado André Quintão,  que se refere ao tráfico de
armas e drogas. Todos nós precisamos ter um olhar especial quanto a esse assunto.
Por quê? Porque estamos pagando um preço muito alto. Esse preço são muitas vidas
que estamos perdendo para o tráfico. Falei sobre isso aqui ontem, mas não pude
concluir, em razão do tempo. Então vou pedir ao presidente que tenha um pouquinho
de paciência para que eu possa concluir meu raciocínio: a cada 1kg de pasta-base de
cocaína - o Brasil não produz essa pasta - que passa pelas fronteiras, chegam aqui
3kg. O tráfico e o consumo de drogas é algo avassalador, devastador. A revista Veja,
no dia 28/5/2003,  publicou uma matéria falando sobre esse assunto.  O articulista
trouxe uma informação muito precisa. Para nós, que somos operadores de segurança
pública  e  do  direito  e  que  tivemos  a  oportunidade  de  estar  na  ponta  da  linha,
combatendo o crime, essa é uma lição que aprendemos logo cedo: drogas e armas
não  andam  separadas,  são  irmãs  siamesas.  Essa  é  uma  lição  que  todas  as
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autoridades têm de aprender imediatamente quando o assunto é segurança pública.
Há cerca de oito meses a Folha de S. Paulo trouxe uma matéria muito bem-feita em
relação ao tráfico de drogas e de armas em nossas fronteiras, mostrando, com muita
clareza, a omissão absoluta e irresponsável do governo federal. Não é de hoje, há
mais de uma década o governo federal não paga absolutamente nada, e o impacto
disso na criminalidade e na violência é avassalador, sai devastando tudo. Trago um
dado, objeto de um estudo nosso: 50% de todos os presos em Minas Gerais - essa é
a amostragem do País - estão condenados por tráfico ou foram flagrados pelo poder
gravitacional, e os crimes foram cometidos em nome do tráfico. Esse é um percentual
de muito pé no chão. Poderia até dizer que esse percentual seria de 60% a 70%, mas
vou ficar com 50%. Esse índice está causando impacto nos estados, que gastam um
mundo de dinheiro para gerar mais vagas, e esse dinheiro, Sr.  Presidente, sai do
investimento destinado a nossas forças policiais para contratação de efetivo, compra
de armamentos,  equipamentos,  viaturas e  tecnologias,  treinamento e  qualificação.
Isso seria investir no sistema prisional. Mas parece que algumas pessoas não querem
discutir  isso. Por isso, deputado André, gosto sempre de debater com V. Exa. Em
nossos  debates,  não devemos ficar  presos  a  posições  ideológicas partidárias;  ao
contrário, devemos focar o problema. Veja o art. 144 da Constituição da República: “A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos...”. E relata o
rol dos órgãos de segurança pública que irão executá-los. O primeiro deles, no inciso
I, é a Polícia Federal. Mais adiante, o § 1º trata das competências. O inciso I trata da
competência da Polícia Federal: “Apurar infrações penais contra a ordem política e
social  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo
se dispuser em lei”. Inciso II: “Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins,  o contrabando e o descaminho...”.  A competência  originária prevista
pelo constituinte originário da Constituição de 1988 para combater tráfico de drogas é
da União. E o que a União faz? Nada. A União é omissa. Ela não faz nada. Fiz uma
crítica aqui ontem e vou repetir. Não adianta criar o Pronaf e ficar lá de Brasília, do
poder central, dizendo: “Vou comprar 800 coletes à prova de bala para mandar para
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Minas Gerais; vou comprar 30 viaturas para mandar para a Bahia”. Isso não. Isso dá
nojo. Esse tipo de política dá nojo. Vamos enfrentar o problema como tem de ser
enfrentado. Já disse várias vezes ao governador Anastasia e ao ex-governador Aécio
Neves:  quando  forem  cobrar  da  União,  cobrem  apenas  a  parcela  que  é  de
responsabilidade única  e  exclusiva  dela.  Cobrem  dela  a  vigilância  da  fronteira,  o
combate ao tráfico de armas e de drogas. Aí, presidente, o impacto vai diminuir muito.
A cidade de V. Exa., Betim, parte do colar metropolitano, sofre muito com o crime.
Betim  vive  um  problema  gravíssimo.  Essa  cidade  não  só  vive  um  problema
gravíssimo do ponto de vista do tráfico de drogas como também a fragilidade do
aspecto penal,  da frouxidão da legislação penal,  que já denunciei,  com os crimes
violentos contra a pessoa. Aí tanto faz se o criminoso é maior ou menor de idade.
Hoje ser menor de idade é um prêmio para eles, pois podem matar livremente. A
cidade de V. Exa. sofre muito. Entretanto, Betim é cortada por uma rodovia federal.
Estou com os dados aqui, presidente Ivair, e sabemos que somente no período de um
ano e meio, em 18 meses, em que acompanho sistematicamente isso na Comissão
de Segurança Pública, foram apreendidos - e estou falando do que foi apreendido -
5.000kg  de  pasta-base  de  cocaína  lá  no  Triângulo,  não  em  todo  o  Estado.  No
Triângulo Mineiro foram apreendidos 5t de pasta-base de cocaína. Lembra-se do que
disse  aqui,  no  início  da  minha  fala,  presidente?  Quando  chegar  aqui,  vai-se
transformar em 3kg. Se apreenderam 5t de pasta-base de cocaína, imagine o estrago
que isso está fazendo nos estados. Não é só em Minas, mas no País.  Por quê?
Porque falta vigilância, falta empenho da Presidência da República em pegar parte
das Forças Armadas, treinar, qualificar e ajudar a Polícia Federal, a Fazenda Nacional
e a Receita Federal a atuarem nas fronteiras. Um oficial do Exército Brasileiro, dos
únicos servidores públicos que estão nessas fronteiras lá  de cima, no Amazonas,
disse textualmente: “Quando são 20 horas, fechamos o posto”. Fecham o posto de
vigilância  às  20  horas.  Parece  que  o  tráfico  não  vai  continuar.  Para  concluir,
presidente,  é  bom  deixar  claro  que  as  pessoas,  os  cidadãos  medianos  já  estão
percebendo o estrago que a droga está fazendo, impulsionando a criminalidade e a
violência. Drogas e armas não andam sozinhas. Aqui no Bairro Serra, toda vez que
uma viatura da Rotam entra lá, há embate com traficante, que não quer deixar que
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sua “boca”, seu ponto de drogas seja tomado por outro rival, por outra quadrilha por
causa de armas, armamento pesado. Resultado disso: homicídio, o pior dos crimes,
que gravitam em torno do tráfico.  Porque não é só tráfico,  Sr.  Presidente, mas é
também  o  roubo  de  veículos,  arrombamento,  furto,  roubo  a  mão  armada,  mais
apelidado de assalto, formação de quadrilha, estelionato, enfim, temos pelo menos de
15 a 20 crimes que gravitam em torno do tráfico, que são tragados pelo tráfico, que
são cometidos em nome do tráfico. A isso que me refiro quando falo do percentual de
pessoas  condenadas.  Se  V.  Exa.  fizer  um  requerimento  pedindo  informações  ao
secretário  Murilo  Andrade,  vai  ter  o percentual  de  15,  16,  17 de condenação por
tráfico. Mas e quem cometeu o assalto para financiar o tráfico? E quem arrombou a
casa e o veículo? E quem roubou o veículo? E quem se envolveu com formação de
quadrilha, estelionato? Então, vamos ter pelo menos 15 a 20 delitos praticados em
nome do  tráfico.  Ontem,  trouxe aqui  uma matéria  publicada  no  jornal  Estado de
Minas do dia 9, em que o senador Aécio Neves abordou esse assunto. Não há como,
presidente, V. Exa. sabe que o Estado e o município sozinhos não aguentam. A União
precisa  participar,  porque  tem  uma  parcela  de  responsabilidade  expressiva  na
questão de segurança pública.  Vou dar  um exemplo  para  V.  Exa.  entender,  e as
pessoas entendem facilmente. No dia 9 de janeiro de 2007, uma quadrilha invadiu a
cidade de São Gotardo, matou o Cb. Vandec com um tiro de fuzil 762, que abriu a sua
cabeça. No dia em que fui mostrar as fotos ao então governador Aécio, ele não quis
ver, disse que não tolerava, que o chocava muito. O Cb. Vandec tomou um tiro que
lhe abriu a cabeça como uma flor. Foi fuzil 762. Onde foi fabricado? No Brasil? Fuzil
762  se  fabrica  no  Brasil,  presidente?  E  AK-47?  Metralhadora  e  submetralhadora
israelenses  se fabricam no Brasil?  Não.  Metralhadora  antiaérea .50,  que pedi  ao
Marco Antônio  Monteiro,  chefe  do  Deoesp,  e  determinou  que trouxessem  aqui  à
comissão,  tem  cerca  de  1,5m  e  uma  munição  do  tamanho  desta  caneta,  com
diâmetro maior. Foi colocada na mesa do auditório e fotografada pelos jornalistas da
Assembleia. Ora, essa metralhadora antiaérea é produzida onde? Não é aqui. Esse
armamento pesado passa livremente pelas fronteiras, como a apreensão feita pela
Polícia Federal há cerca de seis meses em Governador Valadares, em que 130 fuzis
762 estavam dentro de colchões, em mudanças que vieram em containers. Ou seja, o
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problema está na fronteira. Se a União, se o governo federal conseguisse estancar na
fronteira, o armamento ficaria, e seria fácil para as Polícias Civil e Militar estaduais
combater. O estrago que digo ser enorme é inclusive na letalidade policial. Quantos
policiais  morrem  nas  mãos  do  tráfico?  Aí  vamos  observar  de  quem  é  a
responsabilidade. Ora, o governo do Estado não investiu? Sim, e está investindo. Não
vou nem falar do aumento que a presidente Dilma deu aos policiais federais, algo de
cair o queixo, 15,8% em três anos, 5,26% por ano. Quem negociou o reajuste salarial
dos servidores da segurança pública aqui no Estado foi este deputado. Eu que estive
na mesa com o Danilo de Castro e o nosso companheiro Alberto Pinto Coelho, que foi
deputado conosco por três mandatos, e bati o martelo. Foram 101% de reajuste em 4
anos. Então, nesse aspecto, não há nem como discutir - o melhor reajuste dado para
a área de segurança pública  da história  do Estado de Minas Gerais  foi  dado no
governo Anastasia.  Como vou deixar  de falar  isso aqui? As parcelas estão aí,  só
faltam três das inúmeras parcelas dadas. Foram 101% em quatro anos. Quem obteve
esse  reajuste?  Polícia  Civil,  Polícia  Militar,  Corpo  de  Bombeiros  e  agentes
penitenciários e socioeducativos. Quem mais? Ativo, inativo e pensionistas. Não há
como discutir essas questões. Sei quanto a Assembleia deu aos servidores. Em 2012,
4,44%;  em 2013,  6,42%.  O Tribunal  de Contas do  Estado,  Judiciário  e  Ministério
Público deram 5,71% em 2012; em 2013, foram 6,42%. Não tem como discutir, os
números falam por si só. De vez em quando, vejo algum deputado aqui dizer que a
segurança em Minas está falida. Valorização dos servidores. Jamais, na história do
Estado de Minas Gerais, os servidores foram tão valorizados, com as carreiras, com
as  promoções,  com  os  salários.  Presidente,  hoje  um  soldado  da  PM  ou  dos
bombeiros  entra  soldado,  mas tem  a  garantia  de,  no  mínimo,  reformar  como 1º-
sargento. Por quê? Óbvio, por esforço deste deputado, por ajuda dos meus colegas
deputados desta Casa, por negociações com o governo. Venho a esta tribuna para
falar que a União é responsável pelas drogas e armas que invadem nosso país pela
fronteira,  porque  essa  competência  está  na  Constituição.  Não  sou  eu  que  estou
inventando isso. Está no art. 144, § 1º, inciso II. Prevenir e reprimir o tráfico de drogas
ilícito  de  entorpecentes  é  competência  originária  da  União.  As  5t  de  cocaína
apreendidas no Triângulo passaram por onde? O Brasil não produz, presidente. No
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Brasil não há plantação de folha de coca. Onde tem? Na Colômbia, na Bolívia, em
outros países. A droga vem de fora. Não há como discutir isso. Há uma parcela de
responsabilidade quanto à segurança pública por parte da União, que não a assume.
A consequência disso, o estrago que isso faz, em termos de criminalidade e violência,
é gigantesco. O carro tomado de assalto no Gutierrez, presidente, vitimou o servidor
da Câmara Municipal e agora um jovem de 21. Imaginem a dor que a família está
sentindo.  Somos  pais.  Sabemos que essa dor  não acaba nunca,  pois  filho é  um
pedaço da gente. Esse carro tomado de assalto será trocado pelo que, presidente?
Por  drogas,  que  é  algo  valioso.  Drogas  sintéticas  estão  cruzando  fronteiras  e
chegando em nosso aeroporto. Finalizando, agradeço a V. Exa. a paciência. Primeiro,
estive no chão da fábrica por 15 anos, e estive por 15 anos na atividade policial.
Segundo, sou especialista, do ponto de vista acadêmico, dessa matéria. Por isso não
posso deixar de vir aqui falar o que o governo federal não está fazendo. Quando o
senador Aécio foi ao Estado de Minas, eu já vinha falando isso há mais de três anos
na  comissão.  Ele  falou  exatamente  o  que  eu  já  falara,  por  isso  voltei  à  tribuna.
Perguntem aos deputados que compõem a Comissão de Segurança Pública sobre a
total omissão, sobre a irresponsabilidade do governo federal,  que não quer mexer
com isso e vem com conversa fiada: vou fazer Pronaf, vou fazer isso. Conversa fiada.
O governo federal, legal e constitucionalmente, deve muito ao povo brasileiro em se
tratando de segurança pública. Encerro minhas palavras agradecendo a V.  Exa. a
paciência. Esse tema é caro a todo cidadão, porque vidas, que não voltam, estão
sendo ceifadas. Então peço o endurecimento da legislação penal no caso de crimes
violentos contra a pessoa, o que a turma de Brasília também não quer. Eles querem
relaxar a lei cada vez mais. Os bandidos cada vez mais estão arrebentando com os
trabalhadores, com as pessoas de bem deste país. Muito obrigado, presidente.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 88/2011, o Projeto de Lei nº 1.680/2011, do deputado Alencar da Silveira Jr.,
passa a  tramitar,  nos  termos  da Decisão Normativa  da  Presidência  nº  12.  Assim
sendo, a presidência encaminha a matéria às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor  e  de  Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,
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combinado com o art. 102, do Regimento Interno.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
anexação  do Projeto  de  Lei  nº  1.695/2011,  do  deputado Tadeu  Martins  Leite,  ao
Projeto de Lei  nº  1.680/2011,  do deputado Alencar da Silveira  Jr.,  por  guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 12 de fevereiro de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

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 7.105 a 7.110/2014, da
Comissão de Segurança Pública, e 7.111 a 7.142/2014, da Comissão de Assuntos
Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião pela Comissão de Minas e Energia - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
11/2/2014, dos Requerimentos nºs 6.036/2013, do deputado Anselmo José Domingos,
6.128  e  6.255/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  e  6.869/2013,  da
Comissão de Participação Popular,  e  rejeição do Requerimento nº  6.129/2013,  da
Comissão Extraordinária das Águas. (Ciente. Publique-se.).

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente
A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013 e, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 4.738/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis
reuniões.

Encerramento
O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, 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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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2012, EM

13/8/2013
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Glaycon  Franco  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Glaycon Franco, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir,
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 discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
aprovação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012 na forma
do vencido em 1º turno (relatora: deputada Maria Tereza Lara). Cumprida a finalidade
da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.
Glaycon Franco, presidente - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/12/2013
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e o

deputado Rômulo Veneroso,  membros da supracitada comissão.  Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara  aberta  a  reunião,
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 debater o impacto causado ao consumidor de gás de cozinha após a edição
da  convenção  coletiva  celebrada  entre  o  Sindicato  do  Comércio  Varejista
Transportador  e  Revendedor  de  Gás  Liquefeito  de  Petróleo  do  Estado  de  Minas
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Gerais - Sirtgas-MG - e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e
Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais -  Sitramico-MG -,  que prevê a
proibição do trabalho aos domingos para o comércio varejista de gás e a discutir e
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir os Srs. Amauri Artimos da Matta, promotor de justiça do Procon
Estadual;  Alexandre  José  Borjaili,  presidente  da  Associação  Brasileira  dos
Revendedores  de  GLP;  Leonardo  Luíz  de  Freitas,  presidente  do  Sindicato  dos
Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de Minas
Gerais;  Nelson  Valentim  Ziviani,  presidente  do  Sindicato  do  Comércio  Varejista
Transportador e Revendedor de Gás do Estado de Minas Gerais; Vanildo Gonçalves
Teixeira, sócio-diretor da empresa Garoto Gás, que são convidados a tomar assento à
mesa.  A  presidência  concede  a  palavra  à  deputada  Liza  Prado,  autora  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Registra-se a presença dos deputados Fred Costa e Duilio de Castro. A presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do
deputado Rômulo  Veneroso e  da  deputada Liza  Prado (2)  em que solicitam seja
encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  e  ao  Ministério  Público  Estadual
pedido  de  providências  para  realizarem  reunião  com  o  objetivo  de  discutir  a
necessidade de ser firmado termo de ajustamento de conduta que trate da proibição
de trabalho aos domingos do comércio varejista de gás, informando a necessidade da
participação do Sindicato dos Motociclistas nesta reunião; sejam encaminhadas aos
convidados da 26ª Reunião Ordinária da comissão e ao Ministério do Trabalho as
notas taquigráficas dessa reunião; da deputada Liza Prado e dos deputados Duilio de
Castro,  Fred  Costa  e  Rômulo  Veneroso  em  que  solicitam  seja  realizada  ação
educativa,  com  o  apoio  do  Procon  Assembleia,  para  distribuição  de  cartilhas  e
códigos relacionados com a defesa do consumidor; do deputado Fred Costa (2) em
que solicita seja realizado debate público para discutir a liberação do comércio de
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bebidas alcoólicas nos estádios  e ginásios poliesportivos de Minas Gerais;  e seja
realizada  visita  à  Confederação  Brasileiro  de  Futebol  -  CBF  -  para  obter
esclarecimentos a respeito do termo de adendo ao protocolo de intenções celebrado
entre  o  Conselho  Nacional  dos  Procuradores-Gerais  do  Ministério  Público  dos
Estados e da União e a Confederação Brasileira de Futebol. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Duilio de Castro - Cabo Júlio - Liza Prado.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013
Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Elismar Prado e Duilio de Castro (substituindo o deputado Tiago Ulisses,
por indicação da liderança do BAM), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da deputada Luzia Ferreira, 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. O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou
como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
4.203/2013, em turno único (deputado Elismar Prado), e 4.558/2013, em turno único
(deputada Luzia  Ferreira).  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  A  presidência  faz  retirar  de  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº
4.062/2013, no 1º turno, por ter sido apreciado em reunião anterior. Após discussão e
votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº
4.568/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Elismar Prado). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário.  A Presidência faz retirar  de
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pauta os Projetos de Lei nºs 3.672/2012, 4.396 e 4.704/2013, em turno único, e os
Requerimentos  nºs  6.666  e  6.678/2013,  por  terem  sido  apreciados  em  reunião
anterior.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 6.723, 6.774, 6.804 e 6.816/2013. Submetidos a discussão e a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.325  e  4.335/2013.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/2/2014

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
André Quintão, Duilio de Castro, Luiz Henrique e Lafayette de Andrada (substituindo o
deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  por  indicação  da  liderança  do BTR),  membros  da
supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados João Leite e Duarte
Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara
aberta a reunião e, nos termos do art.  120,  III,  do Regimento Interno, 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. O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.806 e
4.807/2013  (Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.800  e  4.805/2013  (Luiz  Henrique);  4.798  e
4.809/2013 (André Quintão);  4.799, 4.801, 4.804, e 4.808/2013 (Leonídio Bouças);
4.802 e 4.803/2013 (Duilio de Castro); e nº 4.797/2013 (Sebastião Costa). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de Lei  nº  4.376/2013 na
forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Luiz  Henrique,  em  virtude  de
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redistribuição); do Projeto de Lei nº 4.719/2013 (relator: deputado André Quintão, em
virtude de redistribuição); e Projeto de Lei nº 4.739/2013 com a Emenda nº 1 (relator:
deputado Sebastião Costa). É convertido em diligência à Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão  o  Projeto  de  Lei  nº  4.778/2013  (relator:  deputado  Luiz
Henrique).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. São
retirados de pauta os Projetos de Lei nºs 4.770 e 4.777/2013 por  não cumprirem
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.215, 4.751, 4.774, 4.791,
4.793  e  4.794/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.607,  4.746,  4.749,
4.753, 4.763, 4.766, 4.775, 4.776, 4.788 com a Emenda nº 1 e 4.792/2013 (relator:
deputado André Quintão); 4.747, 4.760, 4.762, e 4.790/2013 (relator: deputado Duilio
de Castro);  3.827 com a Emenda nº  1,  4.752,  4.756,  4.757,  4.773,  4.781 com a
Emenda nº 1 e 4.795/2013 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique); e
4.674,  4.750  e  4.761/2013  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de
redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os requerimentos, apresentados no âmbito da comissão,
em que se solicita, nos termos do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno aos
autores dos Projetos de Lei nºs 220, 909, 921, 957, 1.385, 1.506, 2.070 e 2.619/2011
e 4.748, 4.755, 4.768, 4.769, 4.777, 4.780 e 4.789/2013 e à Secretaria de Casa Civil e
de  Relações  Internacionais,  relativamente  aos  Projetos  de  Leis  nºs  4.768  e
4.769/2013, informações necessárias à instrução dos respectivos processos com a
documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  André

Quintão.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/2/2014
Às 11h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel, 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  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  Comissão.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 6.725/2013. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 8.891/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater  em  audiência  pública  a  implantação  do  cumprimento  da
legislação sobre o aval de escola na aplicação dos simuladores de direção;

nº 8.892/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater em audiência pública a passagem dos 35 anos de fundação do
jornal O Cometa Itabirano;

nº 8.893/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater  em audiência  pública o  conteúdo da  Carta Internacional  de
Bento Gonçalves, elaborada durante o XVII Congresso Federativo Interestadual da
Fasderbra;

nº 8.894/2014, dos deputados Adalclever Lopes, Celinho do Sinttrocel e Anselmo
José  Domingos,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de
Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  informação  sobre  o  cronograma  de
implantação do programa Minas Comunica II, com a data de instalação por distrito;

nº 8.895/2014, dos deputados Adalclever Lopes, Celinho do Sinttrocel e Anselmo
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José Domingos, em que solicitam seja encaminhado ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte pedido de informação sobre o cronograma das obras de
duplicação da Rodovia BR-381;

nº 8.896/2014, dos deputados Adalclever Lopes, Celinho do Sinttrocel e Anselmo
José Domingos, em que solicitam que a Comissão de Transporte Comunicação e
Obras  Públicas  promova  o  acompanhamento  da  implantação  do  programa Minas
Comunica II, do governo do Estado nos distritos de Minas Gerais;

nº 8.897/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  em
audiência pública a viabilidade de celebração de convênio entre os municípios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte para a integração do transporte por táxi.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/2/2014

Às  9h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,
Rogério Correia, Sebastião Costa, Célio Moreira e Lafayette de Andrada (substituindo
o  deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da
supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Cabo  Júlio,  Arlen
Santiago,  Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, 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 discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.
Diancesar  P.  Lopes,  secretário  executivo  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos
Direitos Humanos, encaminhando relatório referente a visita ao Presídio Inspetor José
Martinho  Drumond,  na  qual  se  confirmaram  denúncias  de  violações  de  direitos
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humanos;  e  da  seguinte  correspondência,  publicada no  Diário  do  Legislativo nas
datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Sueli de Oliveira Pires,
secretária adjunta de Educação; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil;
Mariana Lisboa Carneiro e Hosana Regina Andrade de Freitas, promotoras de justiça;
e  dos  Srs.  Marcelo  Pontes  Vianna,  corregedor-geral  da  União  (substituto);  Murilo
Andrade de Oliveira,  subsecretário  de Administração Prisional;  Maurício Leonardo,
presidente do Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais;  Guilherme
Nunes de Avelar Neto, diretor do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social; Aldo de Campos
Costa, assessor do STF (19/12/2013); das Sras. Trícia de Oliveira Lima, juíza federal
substituta da 5ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais; Simone Saraiva Abreu
Abras, juíza de direito; e dos Srs. Marcos Henrique Caldeira Brant, juiz auxiliar da
Corregedoria da Gerência de Fiscalização Regional do Foro Judicial da 2ª Região;
Fernando Ferreira Abreu, promotor de justiça (20/12/2013);  das Sras. Ana Cristina
Braga  Soares  Rios,  oficial  do  Ministério  Público;  Carolina  Schneider  Comandulli,
diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável  da Funai  (substituta);  Elisa
Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da
República;  Luzia  Divina  de  Paula  Peixoto,  juíza  de  direito;  Renata  Faria  Mota
Rodrigues, promotora de justiça; e dos Srs. Celso de Magalhães Pinto, diretor do
Conselho de Criminologia e Política Criminal da Secretaria de Defesa Social; Manoel
Luiz Ferreira de Andrade, promotor de justiça; Sérgio Oliveira de Alencar, procurador
do  Trabalho;  Joaquim  Alfredo  da  Cruz  Filho,  chefe  do  Gabinete  do  Ministro  das
Cidades; Geraldo Magela Luzia da Silva, da Secretaria de Administração Regional
Municipal Nordeste; João Carlos Costa Mayer Soares, juiz federal (28/12/2013); das
Sras. Carolina Queiroz de Carvalho, promotora de justiça; Élida de Freitas Rezende,
secretária-geral  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça;  Fernanda  Machado  Givisiez,
diretora de Proteção de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social;
Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; Josely Ramos Pontes, promotora
de justiça; Maria Odete Souto Pereira, coordenadora do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e
Idosos;  e  dos  Srs.  Alessandro  Tramujas  Assad,  corregedor  nacional  do  Ministério
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Público; Antônio Ribeiro Romanelli, coordenador ad hoc da Comissão da Verdade em
Minas Gerais (3); Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça; Gilson
Soares Lemes, juiz auxiliar  da Corregedoria-Geral de Justiça e diretor do Foro da
Capital (substituto); Luiz Audebert Delage Filho, corregedor-geral de justiça; Cel. PM
Luís Carlos Dias Martins, chefe do Gabinete Militar  do Governador e coordenador
estadual de Defesa Civil; Magid Nauef Láuar, juiz de direito da Vara da Infância e da
Juventude e de Execuções Penais da Comarca de Betim; Cel.  PM Marco Antônio
Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Rômulo de Carvalho
Ferraz, secretário de Defesa Social; Ronay de Jesus Costa, secretário da Assessoria
Jurídica do Conselho Indigenista Missionário (25/1/2014); das Sras. Andrea Mismotto
Carelli, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da
Infância e Juventude; e dos Srs. Afrânio Lúcio Vasconcelos, delegado-geral de polícia;
Gilmar de Assis, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa da Saúde; João Batista Cunha, delegado de polícia federal; José
Humberto Ferreira, juiz federal; Josué Costa Valadão, secretário de Governo de Belo
Horizonte; Júlio César dos Santos Esteves, secretário de Casa Civil  em exercício;
Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social (30/1/2014). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 8.949/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para averiguar, em audiência pública, denúncias de violações de direitos humanos no
programa de intervenções em vilas e favelas de Belo Horizonte;

nº 8.952/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita à
Penitenciária Nelson Hungria para verificar as condições de saúde do jornalista Marco
Aurélio Carone;

nº  8.955/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Alexandre  Werneck  de  Oliveira,
servidor desta Casa, e da Sra. Lívia Viggiano Rocha;

nº 8.956/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, denúncia de violação de direitos humanos que teria
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sido praticada pela Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros ao
favorecer militares em promoções;

nº 8.957/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para ouvir os Srs. Márcio João Ribeiro e Edmilson Martins de Oliveira e a Sra. Eliana
Oliveira;

nº  8.958/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública em Montes Claros para debater denúncias de violações de direitos
humanos que teriam ocorrido em 26/12/2013, durante ação de despejo no Bairro Vila
Atlântica;

nº 8.959/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as indenizações do programa Vila Viva, da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte;

nº 8.960/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizado debate
público sobre o tema da Campanha da Fraternidade de 2014;

nº 8.963/2014, do deputado Durval Ângelo e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicitam sejam realizadas visitas às Casas de Saúde Padre Damião, em Ubá;
São Francisco de Assis, em Bambuí; Santa Fé, em Três Corações; e Santa Izabel,
em Betim, para verificar suas condições de funcionamento;

nº  8.964/2014,  do deputado Tadeu Martins  Leite,  em que solicita  seja realizada
audiência  pública  para  debater  a  situação  de  famílias  assentadas  pelo  Incra  no
Assentamento Herbert de Souza, em Bocaiuva, as quais estão ameaçadas de perder
suas terras em decorrência de decisão judicial;

nº 8.965/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Segurança  do  Rio  de  Janeiro  pedido  de  providências  junto  à  36ª
Delegacia  Policial,  do  Distrito  de  Santa  Cruz,  com  vistas  à  conclusão  dos
procedimentos  de  identificação  dos  restos  mortais  que  se  supõe  serem  os  de
Grazielle Marques Silva.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
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Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Sebastião Costa - Duarte Bechir.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/2/2014

Às  10h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei
Miranda, Marques Abreu e Rogério Correia (substituindo o deputado Paulo Lamac,
por indicação da Liderança do BMSC), membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia,
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 discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
das  seguintes  correspondências  publicadas  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária
de Casa Civil (2), e dos Srs. Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da Presidência
do TJMG (19/12/2013), Cloves Eduardo Benevides, subsecretário de Políticas sobre
Drogas (4), e Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social (20/12/2013); e
da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (2) (25/1/2014). Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos do deputado Vanderlei Miranda:

nº 8.966/2014, em que solicita seja realizada reunião no Município de Ouro Branco
para debater, em audiência pública, o enfrentamento ao uso de crack e outras drogas
na região;

nº 8.967/2014, em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, a execução do Programa Aliança pela Vida, em especial o Cartão Aliança
pela Vida, com a presença do subsecretário de Políticas sobre Drogas.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
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Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco - Marques Abreu.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 508/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  508/2013  encaminha
exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa a concessão do
regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do
segmento  econômico  do  setor  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  produtos  e
processos de alta tecnologia.

Em razão de manifestação da Secretaria  de Estado de Fazenda -  Sefaz -,  que
sustentou  a  necessidade  de  complementar  as  informações  contidas  naquela
mensagem, foi encaminhada a Mensagem nº 555/2013, de autoria do governador do
Estado, a qual foi anexada à Mensagem nº 508/2013.

Publicadas no Diário do Legislativo de 30/8/2013 e de 2/11/2013, respectivamente,
as proposições foram encaminhadas a esta comissão para análise, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 2011, e do art. 103, II, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A exposição de motivos encaminhada por meio da mensagem em epígrafe visa

submeter  à  apreciação desta  Casa medida fiscal  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 pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A medida  intenta  proteger  a
economia  mineira  contra  benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outras
unidades da Federação.

O disposto no referido dispositivo de lei faculta ao Poder Executivo a adoção de
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medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  na  hipótese  de  outra
unidade da Federação conceder benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não
previstos  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação
específica, determinando que o expediente com exposição de motivos para adoção
de  medidas  que  incidam  sobre  setor  econômico  deve  ser  enviado  à  Assembleia
Legislativa  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF.  Além  disso,  o  mesmo
comando normativo estabelece que tal medida deve ser ratificada por esta Casa no
prazo de 90 dias, por meio de resolução, cabendo à SEF, ainda, o envio trimestral à
Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas
incidiram.

A exposição de motivos da SEF justifica a citada concessão do regime especial ao
setor beneficiado, em razão de concessão irregular de benefícios fiscais pelo Estado
do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 43.117, de 2011. Salienta, ainda, que o
regime especial de tributação adotado pelo Estado de Minas Gerais será concedido
de forma individualizada, analisado a requerimento do contribuinte, podendo implicar
a aplicação de cargas tributárias diversas, alertando, também, que a base legal para
a  concessão  do  regime  especial  poderá  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.

O governo do Estado motiva a adoção de tais medidas protetivas e neutralizadoras
fundamentando-se no argumento de que o benefício concedido pelo Estado do Rio de
Janeiro contraria o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da
República, e no art. 1º da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que
dispõe  sobre  os  convênios  para  a  concessão  de  isenções  do  imposto  sobre
operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências. De acordo
com a exposição de motivos, os  dispositivos citados visam a garantir  a harmonia
entre os entes federativos ao pretender evitar contextos de guerra fiscal, remetendo a
legitimidade  da  concessão  de  benefícios  fiscais  em  matéria  de  ICMS  à  prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Em linhas gerais, o Estado do Rio de Janeiro concedeu, por meio do Decreto nº
43.117,  de  2011,  tratamento  tributário  especial  para  os  centros  de  pesquisa
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estabelecidos  em  território  estadual,  na  forma  de  diferimento  de  ICMS  nas
importações e aquisições internas de máquinas,  equipamentos,  partes  e peças,  a
serem utilizados nas atividades de pesquisa e destinados a compor o seu ativo fixo, e
no diferencial de alíquota das aquisições interestaduais desses bens. Para esses fins,
estabeleceu que o imposto será recolhido pelo adquirente no momento da alienação
ou eventual saída dos respectivos bens, tomando-se por base de cálculo o valor da
alienação.  Por  fim,  concedeu  àqueles  estabelecimentos  isenção  de  ICMS  nas
operações de importação e aquisição interna de insumo, matéria prima e produto
acabado destinados às suas atividades de pesquisa, condicionando os benefícios de
diferimento  e  isenção para  as  mercadorias  adquiridas  do  exterior  à  realização da
importação e do desembaraço por portos ou aeroportos fluminenses.

Assim, a exposição de motivos defende a reação rápida do governo estadual, a fim
de  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição  desleal,
fortalecendo o mercado interno e preservando a capacidade de ocupação de mão de
obra e da produção e, consequentemente, a arrecadação do ICMS pelo Estado.

Com esse intuito, foram concedidas, por meio do Regime Especial de Tributação -
RET  -  nº  279/2012,  as  seguintes  medidas:  a  dispensa  do  pagamento  de  ICMS
incidente  nas  saídas  de  insumos,  partes  e  peças,  máquinas  e  equipamentos
promovidos  por  estabelecimentos  industriais  fabricantes  em  Minas  Gerais,  ou  de
centros de distribuição a eles  vinculados, localizados no estado,  com destino  aos
estabelecimentos da empresa destinados à  atividade de pesquisa;  a  dispensa do
pagamento  do  diferencial  de  alíquotas  do  ICMS nas  aquisições interestaduais  de
máquinas  e  equipamentos,  com  destino  aos  estabelecimentos  da  empresa
destinados à atividade de pesquisa; e a dispensa do pagamento do ICMS incidente
sobre a entrada de insumos, partes e peças, máquinas e equipamentos relacionados
em regime especial, sem similar concorrencial produzido no estado, em decorrência
de  importação  direta  do  exterior  pelo  estabelecimento,  para  serem  utilizados  na
atividade de pesquisa.

Dessa forma,  entendemos tratar-se de matéria  que cumpriu os  requisitos  legais
para sua tramitação, com motivação necessária e repercussão benéfica à economia
mineira. Por essas razões, consideramos adequado ratificar o regime especial.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação em

matéria  de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  pesquisa  e
desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia, na forma do projeto de
resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de pesquisa e desenvolvimento
de produtos e processos de alta tecnologia, 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 do regime especial de tributação, nos termos do

art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do
segmento  econômico  do  setor  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  produtos  e
processos de alta tecnologia, considerando a exposição de motivos encaminhada por
meio da Mensagem nº 508/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Carlos Arantes - Adalclever

Lopes.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 556/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  os
Convênios ICMS nºs 59 a 62, 65 a 73, 75 a 77, 79, 87, 88, 91 e 95, de 26 de julho de
2013, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  2/11/2013,  a  proposição  vem  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18.

Fundamentação
Os vinte  e  um convênios  encaminhados pela  mensagem tratam de substituição
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tributária,  isenção  e  redução  de  base  de  cálculo  relativas  ao  Imposto  sobre
Operações  Relativas  a  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestações  de  Serviço  de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, emissão de
documentos  fiscais,  procedimentos  de  fiscalização  e  operações  com  veículos
automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor.

A apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito do Confaz está
fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e no art. 1º,  caput,  da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de
1975.  Nos  termos  do §  5º  do  art.  8º  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que consolida a
legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os
convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou
incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão
submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao
de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,
que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no
art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a mencionada lei
estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o
seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no  Diário
Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os
convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de
manifestação nesse prazo.

Passemos ao exame de cada um dos convênios encaminhados pela proposição.
O Convênio ICMS nº 59/2013 altera o Convênio ICMS nº 52, de 30 de abril de 1993,

que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com veículos de duas rodas
motorizados.  As  alterações  promovidas  incidem  sobre  a  cláusula  terceira  do
convênio,  a  qual  trata  da  base  de  cálculo  do  imposto  para  fins  de  substituição
tributária.  Uma das modificações corresponde à substituição do percentual  fixo de
34% utilizado como estimativa da margem de lucro para  a  apuração da base de
cálculo,  nos  casos  em  que  não  há  valor  fixado  por  órgão  competente  ou  pelo
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fabricante, por uma fórmula de cálculo do percentual de margem de valor agregado
ajustada  -  MVA  Ajustada.  São  realizados  também  alguns  ajustes  em  outros
parâmetros para a apuração da base de cálculo.

O Convênio ICMS nº 60/2013 altera o Convênio ICMS nº 74, de 30 de junho de
1994, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com tintas, vernizes e
outras mercadorias da indústria química. São promovidas alterações sobre a cláusula
terceira  do  convênio,  a  qual  trata  da  base  de  cálculo  do  imposto  para  fins  de
substituição tributária.

O Convênio ICMS nº 61/2013 altera o Convênio ICMS nº 132, de 25 de setembro
de  1992,  que  dispõe  sobre  a  substituição  tributária  nas  operações  com  veículos
automotores. É alterada a cláusula terceira do convênio, que dispõe sobre a base de
cálculo do imposto para fins de substituição tributária.  Entre os ajustes em alguns
parâmetros da base de cálculo, destaca-se a substituição do percentual fixo de 30%
utilizado como estimativa da margem de lucro para a apuração da base de cálculo,
nos casos em que não há valor fixado por órgão competente ou pelo fabricante, por
uma fórmula de cálculo do percentual de margem de valor agregado ajustada - MVA
Ajustada.

O Convênio ICMS nº 62/2013 autoriza os Estados do Paraná e de Minas Gerais a
concederem isenção do ICMS nas operações de saída de placas de revestimento,
calço para caminhões e plugs reto e cônico usados em detonação de rochas, todos
produtos  resultantes  do  corte,  do  retalhamento  ou  da  divisão  em  tiras  de  pneus
inservíveis de caminhões fora de estrada. A isenção é válida a partir do primeiro dia
do segundo mês subsequente ao da ratificação até 31 de dezembro de 2014.

O Convênio ICMS nº 65/2013 altera o Convênio ICMS nº 9, de 3 de abril de 2009,
que estabelece normas relativas ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - e
ao  Programa  Aplicativo  Fiscal-ECF  -  PAF-ECF  -  e  aplicáveis  ao  fabricante  ou
importador de ECF, ao contribuinte usuário de ECF, às empresas interventoras e às
empresas  desenvolvedoras  de  PAF-ECF.  As  mudanças  promovidas  se  referem  à
alteração de todo o Anexo II, que trata de dados técnicos para geração de arquivo
eletrônico, e ao acréscimo do § 5º à cláusula trigésima quinta, que dispõe sobre o
procedimento de instalação do PAF-ECF.
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O  Convênio  ICMS  nº  66/2013,  autoriza  a  emissão  de  documentos  fiscais  em
operações  simbólicas  com  veículos  automotores  e  convalida  procedimentos.  Nos
termos da cláusula primeira, por meio de emissão de nota fiscal, as concessionárias
são autorizadas a efetuar a devolução simbólica à respectiva montadora dos veículos
novos existentes em seu estoque e ainda não comercializados até 21 de maio de
2012 ou cuja nota fiscal de venda da montadora tenha sido emitida até essa data. A
cláusula  segunda  estende  o  mesmo  procedimento  aos  casos  de  venda  direta  a
consumidor final de que trata o Convênio ICMS nº 51, de 15 de dezembro de 2000.

O Convênio  ICMS nº  67/2013 autoriza  os  Estados  do Amapá,  Bahia  e  Piauí  a
prorrogar  a  validade dos  laudos  de análise  funcional  de  PAF-ECF para  efeito  de
revalidação de cadastramento de programas PAF-ECF. A prorrogação é autorizada
para o período de 2 anos, contados a partir das respectivas datas de emissão dos
laudos.

Os Convênios ICMS nºs 68 e 71/2013 alteram o Convênio ICMS nº 15, de 4 de abril
de 2008, que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise de PAF-ECF
destinado  a  enviar  comandos  de funcionamento  ao  equipamento  ECF.  Dentre  as
alterações realizadas pelo Convênio ICMS nº 68/2013, destaca-se a inclusão, entre
os  órgãos  técnicos  credenciados  para  a  realização  da  análise  funcional  para  a
emissão do Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF, de organização da sociedade
civil  de  interesse público  -  Oscip  -  qualificada  há  no mínimo 2  anos.  Quanto  ao
Convênio ICMS nº 71/2013, cabe ressaltar a modificação dos Anexos I, que trata do
“Modelo de Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF”, VI, relativo à “Declaração de
Atendimento ao Requisito I do anexo I do Ato Cotepe que Especifica o PAF-ECF”, VII,
relativo  à  “Declaração  de  Não  Conformidade  aos  Testes  do  Roteiro  de  Análise
Funcional Referentes ao Requisito XXXI do anexo I do Ato Cotepe que especifica o
PAF-ECF”, e VIII, que apresenta exemplo de leiaute do arquivo do laudo do PAF-ECF
em formato XML.

Os Convênios ICMS nºs 69, 70 e 95/2013 alteram o Convênio ICMS nº 52, de 26 de
setembro de 1991,  que concede redução da base de cálculo nas operações com
equipamentos  industriais  e  implementos  agrícolas.  O  objetivo  da  alteração  do
Convênio ICMS nº 69/2013 é acrescentar dispositivos para excluir o Estado de Mato
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Grosso  da  aplicação  de  cláusulas  do  convênio  que  dispõem  sobre  dispensa  do
estorno do crédito do imposto relativo à entrada de mercadoria a ser beneficiada pela
redução da base de cálculo e redução da base de cálculo do imposto pelo estado de
destino dos produtos beneficiados, relativo ao ICMS devido em razão do diferencial
de alíquota. A intenção do Convênio ICMS nº 70/2013 é acrescentar item relativo a
máquinas de impressão por jato de tinta, de uso industrial, ao rol das mercadorias
beneficiadas com a redução da base de cálculo. Já o Convênio ICMS nº 95/2013
inclui  novos  itens  no  rol  das  máquinas,  aparelhos  e  equipamentos  industriais
beneficiados com a redução.

O Convênio ICMS nº 72/2013 estabelece procedimentos relacionados à fiscalização
de contêineres dobráveis leves - CDL -, malotes e envelopes que contenham provas
ou materiais sigilosos relacionados a exames e concursos públicos aplicados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

O Convênio ICMS nº 73/2013 altera o Convênio ICMS nº 57, de 28 de junho de
1995, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros
fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados. A
finalidade  da  mudança  é  acrescentar  e  modificar  dispositivos  do  manual  de
orientação aprovado pelo Convênio ICMS nº 57/2013.

O Convênio ICMS nº 75/2013 altera o Convênio ICMS nº 51, de 15 de setembro de
2000, que disciplina as operações com veículos automotores novos efetuadas por
meio de faturamento direto para o consumidor. As alterações realizadas se referem
ao acréscimo de dispositivos contendo novos percentuais a serem aplicados sobre o
valor do faturamento direto a consumidor, para apuração da base de cálculo relativa à
operação da montadora ou do importador que remeter o veículo à concessionária
localizada em outra unidade federada, tendo em vista a alíquota do IPI incidente na
operação.

O Convênio ICMS nº 76/2013 altera o Convênio ICMS nº 38, de 30 de março de
2012, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas
com deficiência física, visual e mental ou a autistas. A alteração promovida incide
sobre o modelo de declaração de “Identificação do Condutor Autorizado”, que deve
instruir o requerimento para reconhecimento da isenção.
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O Convênio ICMS nº 77/2013 prorroga, até 31 de julho de 2015, as disposições
contidas no Convênio ICMS nº 61, de 22 de junho de 2012, que autoriza a Secretaria
da Receita Federal do Brasil a arrecadar o ICMS devido nas importações realizadas
ao amparo do Regime de Tributação Unificada - RTU - e concede redução da base de
cálculo do ICMS nas operações de importação alcançadas por esse regime.

O Convênio ICMS nº 79/2013 altera o Convênio ICMS nº 81, de 10 de setembro de
1993,  que estabelece normas gerais a serem aplicadas a regimes de substituição
tributária,  instituídos  por  convênios  ou  protocolos  firmados  entre  os  estados  e  o
Distrito Federal. Por meio da modificação, fica acrescentada cláusula que dispõe que
as reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM - não implicam inclusão ou exclusão das mercadorias e
bens  classificados  nos  referidos  códigos  no  regime  de  substituição  tributária,
permanecendo  a  identificação  de  produtos  pela  NCM  original  do  convênio  ou
protocolo, até que seja feita a sua alteração.

O Convênio ICMS nº 87/2013 altera o Convênio ICMS nº 133, de 5 de dezembro de
2008, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas
operações com produtos nacionais e estrangeiros destinados aos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos  de  2016.  Com  a  alteração,  acrescenta-se  cláusula  que  autoriza  a
concessão  de  isenção  do  ICMS  na  importação  de  equipamentos  ou  materiais
esportivos, sem similar nacional, homologados por entidade desportiva internacional,
destinados  às  competições,  ao  treinamento  e  à  preparação  de  atletas  e  equipes
brasileiras. O benefício fiscal previsto somente se aplica às operações realizadas por
órgãos  da  União,  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  municípios  e  suas
respectivas  autarquias  e  fundações,  por  atletas  das  modalidades  olímpicas  e
paraolímpicas, pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB - e pelo Comitê Paraolímpico
Brasileiro - CPB -, bem como pelas entidades nacionais de administração do desporto
que lhes sejam filiadas ou vinculadas. Ainda conforme a cláusula incluída, a isenção
somente  se  aplica  às  operações  que  estejam  contempladas  com  isenção  ou
tributação  com alíquota  zero  pelo  Imposto  de  Importação ou pelo  Imposto  sobre
Produtos Industrializados.

O Convênio ICMS nº 88/2013 altera o Convênio ICMS nº 38, de 23 de maio de
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2013,  que  dispõe  sobre  procedimentos  a  serem  observados  na  aplicação  da
tributação pelo ICMS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril
de 2012, e autoriza a remissão de crédito tributário na hipótese que especifica. Cabe
informar  que  a  referida  resolução  estabelece  alíquotas  do  ICMS  nas  operações
interestaduais  com  bens  e  mercadorias  importados  do  exterior.  As  alterações
promovidas incidem sobre  orientações para  preenchimento  de documentos fiscais
relacionados às operações de que trata o convênio modificado.

O Convênio ICMS nº 91/2013 altera o Convênio ICMS nº 32, de 7 de julho de 2006,
que  autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  na
importação de locomotiva e trilho para estrada de ferro, sem similares produzidos no
País, a serem utilizados na prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas.
O intuito da alteração é excluir a condição de que a importação deve ser realizada por
empresa concessionária de serviço de transporte ferroviário de cargas para a fruição
do benefício.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação dos Convênios ICMS nºs 59 a 62, 65 a 73,

75 a 77, 79, 87, 88, 91 e 95, de 2013, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica os Convênios ICMS nºs 59 a 62, 65 a 73, 75 a 77, 79, 87, 88, 91 e 95, de

2013, de 26 de julho de 2013, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 59, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº

52, de 30 de abril de 1993, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações
com veículos de duas rodas motorizados;

II - Convênio ICMS nº 60, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
74, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações
com tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química;
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III - Convênio ICMS nº 61, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
132,  de  25  de  setembro  de  1992,  que  dispõe sobre  a  substituição tributária  nas
operações com veículos automotores;

IV - Convênio ICMS nº 62, de 26 de julho de 2013, que autoriza os Estados do
Paraná e de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas saídas de produtos que
especifica,  resultantes  da  utilização  de  pneus  inservíveis  de  caminhões  fora  de
estrada;

V - Convênio ICMS nº 65, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº 9,
de 3 de abril de 2009, que estabelece normas relativas ao equipamento Emissor de
Cupom Fiscal - ECF - e ao Programa Aplicativo Fiscal-ECF - PAF-ECF - e aplicáveis
ao fabricante ou importador de ECF, ao contribuinte usuário de ECF, às empresas
interventoras e às empresas desenvolvedoras de PAF-ECF;

VI -  Convênio ICMS nº 66, de 26 de julho de 2013, que autoriza a emissão de
documentos fiscais em operações simbólicas com veículos automotores e convalida
procedimentos;

VII - Convênio ICMS nº 67, de 26 de julho de 2013, que autoriza a prorrogação da
validade dos laudos de análise funcional de PAF-ECF para efeito de revalidação de
cadastramento de programas PAF-ECF;

VIII - Convênio ICMS nº 68, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
15,  de 4 de abril  de 2008,  que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à
análise de Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF - destinado a enviar comandos de
funcionamento ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;

IX - Convênio ICMS nº 69, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52,  de  26  de  setembro  de  1991,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;

X - Convênio ICMS nº 70, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52,  de  26  de  setembro  de  1991,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;

XI - Convênio ICMS nº 71, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
15,  de 4 de abril  de 2008,  que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à
análise de Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF - destinado a enviar comandos de
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funcionamento ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;
XII - Convênio ICMS nº 72, de 26 de julho de 2013, que estabelece procedimentos

relacionados  à  fiscalização  de  contêineres  dobráveis  leves  -  CDL  -,  malotes  e
envelopes que contenham provas ou materiais  sigilosos relacionados a exames e
concursos  públicos  aplicados  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - Inep;

XIII - Convênio ICMS nº 73, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
57, de 28 de junho de 1995, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a
escrituração  de  livros  fiscais  por  contribuinte  usuário  de  sistema  eletrônico  de
processamento de dados;

XIV - Convênio ICMS nº 75, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
51,  de  15  de  setembro  de  2000,  que  disciplina  as  operações  com  veículos
automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor;

XV - Convênio ICMS nº 76, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
38, de 30 de março de 2012, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos
destinados a pessoas com deficiência física, visual e mental ou a autistas;

XVI - Convênio ICMS nº 77, de 26 de julho de 2013, que prorroga disposições de
convênio que concedem benefícios fiscais;

XVII - Convênio ICMS nº 79, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
81, de 10 de setembro de 1993, que estabelece normas gerais a serem aplicadas a
regimes de substituição tributária,  instituídos por convênios ou protocolos firmados
entre os estados e o Distrito Federal;

XVIII - Convênio ICMS nº 87, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 133, de 5 de dezembro de 2008, que autoriza os estados e o Distrito Federal a
conceder isenção do ICMS nas operações com produtos nacionais e estrangeiros
destinados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016;

XIX - Convênio ICMS nº 88, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
38, de 23 de maio de 2013, que dispõe sobre procedimentos a serem observados na
aplicação da tributação pelo ICMS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13,
de 25 de abril de 2012, e autoriza a remissão de crédito tributário na hipótese que
especifica;
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XX - Convênio ICMS nº 91, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
32, de 7 de julho de 2006, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder
isenção do ICMS na importação de locomotiva e trilho para estrada de ferro;

XXI - Convênio ICMS nº 95, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52,  de  26  de  setembro  de  1991,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia,  presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Adalclever  Lopes -  Antônio  Carlos

Arantes.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 559/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, a mensagem encaminha os Convênios ICMS
nºs 111, 114, 123 a 125, 130, 133 e 135, de 11 de outubro de 2013, e 136 a 140, 145,
146,  149  e  154,  de  18  de  outubro  de  2013,  celebrados  no  âmbito  do  Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  2/11/2013,  a  proposição  vem  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18, item 2.

Fundamentação
Os 17 convênios encaminhados pela mensagem em epígrafe tratam de substituição

tributária,  isenção,  redução  de  base  de  cálculo,  remissão  de  crédito  tributário,
inclusive multa e juros incidentes, autorização para concessão de crédito outorgado,
autorização para  emissão de documentos  fiscais,  autorização para  concessão de
crédito presumido em substituição a estornos de débitos, bem como autorização de
exclusão de gorjeta da base de cálculo de imposto, tudo relativamente ao Imposto
sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Passemos ao exame dos convênios encaminhados pela proposição.
O Convênio ICMS nº 111, de 2013, altera o Convênio ICMS nº 52, de 30 de abril de
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1993, que, por sua vez, dispõe sobre a substituição tributária nas operações com
veículos de duas rodas motorizados e prevê que, nas operações interestaduais com
veículos  novos  motorizados,  fica  atribuída  ao  estabelecimento  importador  ou  ao
estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento
do ICMS devido na subsequente saída ou entrada com destino ao ativo imobilizado.

As alterações promovidas incidem sobre a cláusula décima quarta do convênio, que
dispõe sobre a obrigação de remessa de listagem (com valor da operação e da base
de  cálculo  do  imposto  retido,  entre  outras  informações)  e  de  tabela  de  preços
sugeridos  ao  público  (se  houver  qualquer  alteração  de  preços)  à  Secretaria  de
Fazenda,  Economia  ou  Finanças,  por  parte  do  estabelecimento  que  efetuar  a
retenção do imposto. Uma das alterações promovidas atinge o inciso II do caput  da
referida cláusula, que passa a ter a seguinte redação:

“II  -  até cinco (05) dias após qualquer alteração de preços, a tabela dos preços
sugeridos ao público, nos termos estabelecidos no Anexo Único deste Convênio”.

Outra alteração acresce ao referido convênio o Anexo Único, cujo teor é tabela de
preços sugeridos ao público pelo fabricante e citados no inciso II do caput da referida
cláusula.

Observa-se,  assim,  que  as  alterações  promovidas  objetivaram  estabelecer  os
termos para a tabela de preços sugeridos ao público.

O Convênio ICMS nº 114, de 2013, altera o Convênio ICMS nº 42, de 16 de abril de
2012,  que  dispõe  sobre  a  isenção  nas  operações  com  máquinas,  aparelhos  e
equipamentos industriais que especifica, destinados a centrais geradoras hidrelétricas
- CGHs - ou a pequenas centrais hidrelétricas - PCHs.

As alterações promovidas incidem sobre o Anexo Único do citado convênio, cujos
itens  1  e  11  tiveram sua redação alterada e  passaram a  vigorar  com a  seguinte
redação:

* - O quadro com as alterações incidentes sobre o Anexo Único do citado convênio
foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.2.2014.

Observa-se,  assim,  que  as  alterações  promovidas  objetivaram  incluir  novas
classificações de condutos e de turbinas hidráulicas.

O  Convênio  ICMS nº  123,  de  2013,  altera  o  Convênio  ICMS nº  52,  de  26  de
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setembro de 1991,  que concede redução da base de cálculo nas operações com
equipamentos industriais e implementos agrícolas.

As alterações promovidas incidem sobre a cláusula quarta do referido convênio,
que dispõe que fica dispensado o estorno do crédito do imposto relativo à entrada de
mercadoria cuja operação subsequente seja beneficiada pela redução da base de
cálculo de que trata o citado convênio. O parágrafo único dessa cláusula passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Não se aplicam as disposições desta cláusula aos Estados de
Mato Grosso, Piauí e Sergipe”.

Observa-se, assim, que as alterações promovidas objetivaram excluir da aplicação
da referida cláusula os  Estados do Piauí  e de Sergipe,  além do Estado de Mato
Grosso, que já figurava na redação anterior.

O Convênio ICMS nº 124,  de 2013,  autoriza  o  Estado a conceder  remissão do
crédito tributário, inclusive multas punitivas e moratórios, bem como juros de mora
incidentes, relativo às operações alcançadas pelo ICMS promovidas por contribuinte
que especifica, vencido até 31 de agosto de 2013, constituído ou não, incluindo o
espontaneamente denunciado pelo sujeito passivo, inscrito ou não em dívida ativa,
inclusive ajuizado. Legislação estadual definirá a forma, o prazo e as condições para
fruição  do  benefício.  A  concessão  do  benefício  não  autoriza  a  restituição  ou
compensação de valores do imposto já recolhidos.

O Convênio ICMS nº 125, de 2013, dispõe sobre a adesão do Estado ao Convênio
ICMS nº 85, de 30 de setembro de 2011, que autoriza os estados que menciona a
conceder  crédito  outorgado de ICMS destinado à aplicação em investimentos em
infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano, 5% da parte
estadual da arrecadação do ICMS relativa ao exercício imediatamente anterior.

Além de Minas Gerais, estão incluídos no referido convênio os seguintes estados:
Acre,  Amapá,  Espírito  Santo,  Maranhão,  Mato  Grosso,  Pará,  Paraíba,  Paraná,
Pernambuco,  Rio  de  Janeiro,  Rio  Grande do Sul,  Rondônia,  Santa  Catarina,  São
Paulo e Sergipe.

O Convênio ICMS nº 130, de 2013, altera o Convênio ICMS nº 66, de 26 de julho de
2013, que autoriza a emissão de documentos fiscais em operações simbólicas com
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veículos automotores. Segundo a cláusula primeira do referido convênio objeto de
alteração, as distribuidoras de que trata a Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de
1979,  isto  é,  relativas a concessão comercial  entre produtores e distribuidores de
veículos  automotores  de  via  terrestre,  mediante  emissão  de  nota  fiscal,  ficam
autorizadas a  efetuar  a  devolução simbólica  à  respectiva  montadora dos veículos
novos existentes em seu estoque e ainda não comercializados até 21 de maio de
2012 ou cuja nota fiscal de venda da montadora tenha sido emitida até essa data. A
montadora  deverá  registrar  a  devolução  do  veículo  em  seu  estoque,  permitido  o
aproveitamento, como crédito, do ICMS relativo à operação própria e do retido por
substituição tributária, nas respectivas escriturações fiscais.

As  alterações  promovidas  referem-se  à  cláusula  segunda  do  convênio,  a  qual
dispõe que o previsto na cláusula primeira aplica-se também nos casos de venda
direta a consumidor final de que trata o Convênio ICMS nº 51, de 15 de dezembro de
2000.  Houve  alteração  incidente  mais  precisamente  sobre  a  cláusula  sétima  do
convênio, para ressaltar que as disposições contidas na citada cláusula segunda não
se aplicam ao Estado do Paraná.

Outra alteração promovida incide na cláusula oitava do convênio, fazendo constar
que as disposições nele contidas não se aplicam ao Estado da Paraíba, além de não
se aplicarem aos Estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul,  Pará,  Rio  Grande  do  Sul,  Rondônia,  Sergipe  e  Distrito  Federal,  os  quais  já
constavam da redação original do convênio.

O Convênio ICMS nº 133, de 2013, dispõe sobre a adesão do Estado do Rio de
Janeiro ao Convênio ICMS nº 37, de 24 de abril de 1989, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a conceder isenção de ICMS na prestação de serviços de transporte
de  passageiros,  desde  que  com  características  de  transporte  urbano  ou
metropolitano, conforme estabelecido em legislação estadual.

O Convênio ICMS nº 135, de 2013, altera o Convênio ICMS nº 57, de 22 de outubro
de 1999, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder redução da base de
cálculo  do  ICMS  nas  prestações  de  serviço  de  televisão  por  assinatura,  nas
condições que especifica. A utilização do benefício previsto no convênio pressupõe a
observância de alguns requisitos.
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A primeira alteração incide sobre o §1º da cláusula primeira do convênio, ao qual
acresce mais  um requisito  a ser  observado pelo contribuinte,  consubstanciado no
inciso V:

“V - o contribuinte deverá:
a) divulgar no seu site, de forma permanente e atualizada, a descrição de todos os

tipos de pacotes de televisão por assinatura comercializados, isoladamente ou em
conjunto com outros serviços, com os correspondentes preços e condições;

b) manter à disposição do fisco, em meio magnético, as ofertas comercializadas,
por período de apuração;

c) quando da comercialização conjunta, em pacotes, de serviço de televisão por
assinatura e outros serviços:

1. discriminar, nas respectivas faturas e notas fiscais, os preços correspondentes a
cada modalidade de serviço, de forma a demonstrar a sua independência e aderência
às ofertas divulgadas nos sites;

2. observar que o valor da prestação de serviço de televisão por assinatura não
será  superior  ao  preço  do  mesmo  serviço,  prestado  isoladamente  em  iguais
condições a assinantes individuais ou coletivos”.

A outra alteração incide sobre o caput da cláusula segunda do convênio e amplia as
condições que devem ser observadas pelo contribuinte, a fim de evitar a perda do
benefício, como, por exemplo, o requisito do inciso V, acima mencionado.

Os  Convênios  ICMS nºs  136,  140  e  149,  de  2013,  alteram  o  Anexo Único  do
Convênio ICMS nº 1, de 2 de março de 1999,  que concede isenção do ICMS às
operações  com  equipamentos  e  insumos  destinados  à  prestação  de  serviços  de
saúde.

A alteração promovida pelo Convênio ICMS nº 136 acresce o item 195, conforme
abaixo:

195 9018.90.99 Linhas venosas

E o  referido  convênio  autoriza  as  unidades  federadas  a  não  exigir  os  créditos
tributários,  constituídos  ou  não,  decorrentes  das  operações  com  as  mercadorias
descritas no item 195.

O Convênio ICMS nº 140/2013 altera o item 51, que passou a prever não somente
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clipe venoso de prata, mas também clipe venoso de titânio, e acrescenta o item 196,
conforme a seguir:

ITEM NCM EQUIPAMENTOS E INSUMOS

51 9018.90.95 Clipe venoso de prata ou titânio

ITEM NCM EQUIPAMENTOS E INSUMOS

196 9021.90.11 Cardio-Desfibrilador Implantável

O Convênio ICMS nº 140, de 2013, também se refere à previsão de isenção de
ICMS nas operações com aceleradores lineares classificados no código 9022.21.90
da NCM, realizadas no âmbito do Programa Nacional de Oncologia do Ministério da
Saúde.

O Convênio ICMS nº 149/2013 promove alteração incidente sobre o Anexo Único
do convênio, ao qual fica acrescido o item 195, a seguir transcrito:

195 9021.90.81 Espirais de platina, para dilatar artérias coils

Os Convênios ICMS nºs 137 e 145, ambos de 2013, alteram o Convênio ICMS nº
87,  de 28 de junho de 2002,  que concede isenção do ICMS nas operações com
fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  administração  pública  direta
federal, estadual e municipal.

As alterações promovidas pelo Convênio ICMS nº 137, de 2013, incidem sobre os
itens 13, 53 e 98 do Anexo Único do Convênio ICMS nº 87, de 2002. Quanto ao item
13,  foi  acrescida  Nomenclatura  Comum  do  Mercosul  -  NCM  -  Medicamento
3004.32.90.  No  que  se  refere  ao  item  53,  houve  alteração  de  NCM  Fármaco  e
supressão  de  medicamento.  Em  relação  ao  item  98,  houve  alteração  de  NCM
Fármaco e de NCM Medicamento.

As alterações promovidas pelo Convênio ICMS nº 145, de 2013, incidem também
sobre o Anexo Único do citado Convênio ICMS nº 87, de 2002, que fica acrescido dos
itens 166 a 190 (fármacos e medicamentos).

O  Convênio  ICMS nº  138,  de  2013,  altera  o  Convênio  ICMS nº  162,  de  7  de
dezembro de 1994, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção
do ICMS nas operações com medicamentos destinados ao tratamento do câncer,
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relacionados no Anexo Único.
A  alteração  incide  sobre  o  Anexo  Único,  que  fica  acrescido  de  quatro  itens,

conforme segue:

74 Fulvestranto

75 Gefitinibe

76 Pazopanibe

77 Acetato de Gosserrelina

O Convênio  ICMS nº  139,  de 2013,  altera o  Convênio ICMS nº 140,  de  19  de
dezembro  de  2001,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  os
medicamentos que relaciona.

A alteração promovida  incide  sobre a  cláusula  primeira  do  convênio,  à qual  foi
acrescido o inciso XVI, incluindo mais um medicamento objeto de isenção, qual seja:

“XVI - Tenecteplase, nas concentrações de 40mg e 50 mg - NCM 3004.90.99”.
O Convênio ICMS nº 146, de 2013, autoriza a concessão de crédito presumido em

substituição  aos  estornos  de  débitos  decorrentes  das  prestações  de  serviços  de
telecomunicações, em período definido.

A  cláusula  primeira  do  citado  convênio  dispõe  que  os  Estados  do  Acre,  do
Maranhão,  de  Minas  Gerais  e  do  Rio  Grande  do  Sul  e  o  Distrito  Federal  ficam
autorizados, mediante termo de acordo, a conceder crédito fiscal no percentual de 1%
do  valor  dos  débitos  de  ICMS  relacionados  às  prestações  de  serviços  de
telecomunicação,  cujo documento fiscal seja emitido em via única, nos termos do
Convênio ICMS nº 115, de 12 de dezembro de 2003, em substituição ao estorno de
débitos previsto nos §§ 3º a 9º da cláusula terceira do Convênio ICMS nº 126, de 11
de dezembro de 1998,  ou qualquer  outra sistemática de  repetição de indébito de
mesma natureza vigente.

Já  a  cláusula  segunda  do  convênio  dispõe  que  as  prestações  de  que  trata  a
cláusula  primeira  são  as  realizadas  nos  períodos  e  correspondentes  unidades
federadas que especifica.

O Convênio  ICMS nº  154,  de 2013,  altera o  Convênio ICMS nº 125,  de  16  de
dezembro de 2011, que autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS
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incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,
restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

As  alterações  promovidas  incidem  sobre  a  cláusula  primeira  do  convênio,  que
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo
e  o  Distrito  Federal  autorizados  a  excluir  a  gorjeta  da  base de  cálculo  do  ICMS
incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,
restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, desde que limitada a 10% (dez por
cento) do valor da conta”.

Observa-se, assim, que as alterações promovidas objetivaram incluir os Estados do
Amazonas, da Bahia e de Minas Gerais na citada autorização de exclusão da gorjeta
da base de cálculo de imposto.

A apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito do Confaz está
fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e no art. 1º,  caput,  da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de
1975.  Nos  termos  do §  5º  do  art.  8º  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que consolida a
legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os
convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou
incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão
submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao
de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,
que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no
art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a mencionada lei
estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o
seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no  Diário
Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os
convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de
manifestação nesse prazo.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação dos Convênios ICMS nºs 111, 114, 123 a

125, 130, 133 e 135, de 11 de outubro de 2013, e 136 a 140, 145, 146, 149 e 154, de
18 de outubro de 2013, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 111, 114, 123 a 125, 130, 133 e 135, de 11 de

outubro de 2013,  e 136 a 140,  145,  146, 149 e 154, de 18 de outubro de 2013,
celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 111, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS nº

52, de 30 de abril de 1993, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações
com veículos de duas rodas motorizados e prevê que, nas operações interestaduais
com veículos novos motorizados, fica atribuída ao estabelecimento importador ou ao
estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento
do ICMS devido na subsequente saída ou entrada com destino ao ativo imobilizado;

II - Convênio ICMS nº 114, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº  42,  de  16  de  abril  de  2012,  que  dispõe sobre  a  isenção nas  operações  com
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais que especifica, destinados a centrais
geradoras hidrelétricas - CGHs ou a pequenas centrais hidrelétricas - PCHs;

III - Convênio ICMS nº 123, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 52, de 26 de setembro de 1991, que concede redução da base de cálculo nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;

IV - Convênio ICMS nº 124, de 11 de outubro de 2013, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a remitir o crédito tributário, inclusive multas e juros incidentes, relativo
às operações alcançadas pelo ICMS promovidas por contribuinte que especifica;

V - Convênio ICMS nº 125, de 11 de outubro de 2013, que dispõe sobre a adesão
do Estado de Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 85, de 30 de setembro de 2011, que
autoriza os estados que menciona a conceder crédito outorgado de ICMS destinado à
aplicação em investimentos em infraestrutura;
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VI - Convênio ICMS nº 130, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 66, de 26 de julho de 2013, que autoriza a emissão de documentos fiscais em
operações simbólicas com veículos automotores, e convalida procedimentos;

VII - Convênio ICMS nº 133, de 11 de outubro de 2013, que dispõe sobre a adesão
do Estado do Rio de Janeiro ao Convênio ICMS nº 37, de 24 de abril de 1989, que
autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS na prestação de
serviços de transporte de passageiros de transporte urbano ou metropolitano;

VIII  -  Convênio ICMS nº 135, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 57, de 22 de outubro de 1999, que autoriza os estados e o Distrito Federal a
conceder  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS  nas  prestações  de  serviço  de
televisão por assinatura, nas condições que especifica;

IX - Convênio ICMS nº 136, de 18 de outubro de 2013, que altera o Anexo Único do
Convênio ICMS nº 1, de 2 de março de 1999,  que concede isenção do ICMS às
operações  com  equipamentos  e  insumos  destinados  à  prestação  de  serviços  de
saúde;

X - Convênio ICMS nº 137, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 87, de 28 de junho de 2002, que concede isenção do ICMS nas operações com
fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  administração  pública  direta
federal, estadual e municipal;

XI - Convênio ICMS nº 138, de 18 de outubro de 2013, que altera o Anexo Único do
Convênio ICMS nº 162, de 7 de dezembro de 1994, que autoriza os estados e o
Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  medicamentos
destinados ao tratamento do câncer;

XII - Convênio ICMS nº 139, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 140, de 19 de dezembro de 2001, que concede isenção do ICMS nas operações
com medicamentos;

XIII -  Convênio ICMS nº 140, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 1, de 2 de março de 1999, que concede isenção do ICMS nas operações
com  equipamentos  e  insumos  destinados  à  prestação  de  serviços  de  saúde  e
concede  isenção  de  ICMS  nas  operações  com  os  equipamentos  e  insumos
especificados realizadas no âmbito do Programa Nacional de Oncologia do Ministério
da Saúde;
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XIV - Convênio ICMS nº 145, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 87, de 28 de junho de 2002, que concede isenção do ICMS nas operações
com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta
federal, estadual e municipal;

XV - Convênio ICMS nº 146, de 18 de outubro de 2013, que autoriza a concessão
de  crédito  presumido  em  substituição  aos  estornos  de  débitos  decorrentes  das
prestações de serviços de telecomunicações, em período definido;

XVI - Convênio ICMS nº 149, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 1, de 2 de março de 1999, que concede isenção do ICMS às operações com
equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde;

XVII - Convênio ICMS nº 154, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 125, de 16 de dezembro de 2011, que autoriza a exclusão da gorjeta da
base  de  cálculo  do  ICMS  incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas
promovido por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos

Arantes - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 799 /2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto  de lei  em epígrafe,  de autoria  do  deputado Carlos  Pimenta,  institui  o
Programa Paz  na  Escola,  de  ação  interdisciplinar,  para  prevenção  e  controle  da
violência nas escolas da rede pública e dá outras providências.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  substitutivo  nº  1.
Posteriormente, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, analisando o mérito
da matéria, não encontrou óbice à sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2 que
apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
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102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto  visa  a  instituir  o  Programa Paz  na Escola,  de  ação interdisciplinar  e
participação comunitária, para a prevenção e o controle da violência nas escolas da
rede pública de ensino do Estado por meio de ações e campanhas educativas de
valorização  da  vida,  bem  como  de  conscientização  dos  alunos,  crianças  e
adolescentes, como cidadãos sujeitos de direitos.

O projeto prevê a criação de uma equipe de trabalho constituída por professores,
funcionários,  alunos,  especialistas  em  segurança  pública  e  educação,  pais,
representantes da comunidade escolar, além de outras autoridades e cidadãos que
possam colaborar na consecução do objetivo proposto.

O autor do projeto, em sua justificação, relata que “o projeto Paz na Escola visa
criar mecanismos para enfrentar o grave problema da insegurança e da violência, que
cresce  de  forma  assustadora,  afetando  a  sociedade,  atingindo  as  crianças  e  os
adolescentes no próprio ambiente de formação e aprendizado”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar,  destacou  a
importância social da medida; porém entendeu que somente as disposições de cunho
mais genérico, que consubstanciam diretrizes para o Estado quanto a prevenção e
combate  à  violência  nas  escolas  podem  subsistir  na  proposição.  Para  evitar  que
pormenores  de  medidas administrativas  a  cargo do Executivo  consubstanciassem
vício de inconstitucionalidade, apresentou o Substitutivo nº 1.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  considerou  a
proposta meritória e no intuito de aperfeiçoar a proposição em estudo, acolheu as
sugestões apresentadas pelos representantes da Secretaria de Estado de Educação
e da comunidade acadêmica na forma do Substitutivo nº 2 que apresentou.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  do
projeto, há que se observar,  que a implementação das medidas propostas implica
aumento  de  despesas  obrigatórias  de  caráter  continuado  para  o  erário,  estando,
portanto, condicionada ao cumprimento de requisitos legais.

Segundo o art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, Lei de Responsabilidade
Fiscal  -  LRF,  “considera-se  obrigatória  de  caráter  continuado  a  despesa  corrente
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derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o
ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios”.

O § 1º do referido artigo impõe que os atos que criarem ou aumentarem despesa de
caráter continuado devem: a) demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio,
b) ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e c) ter a comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
Anexo de Metas Fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,
ser  compensados  pelo  aumento  permanente  de  receita  (elevação  de  alíquota,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição) ou
pela redução permanente de despesa.

No  entanto,  com  vistas  a  aprimorar  a  proposição  e  a  técnica  legislativa,
apresentamos o Substitutivo nº 3.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 799/2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 3, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo
nº 2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e do Substitutivo nº  1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 3
Institui  a  política  estadual  de  promoção  da  paz  escolar  no  âmbito  dos

estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída, nos termos desta lei, a política estadual de promoção da paz

escolar, a ser implementada pelos estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema
Estadual de Educação.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se violência na escola:
I - o uso de força física ou de intimidação moral entre membros da comunidade

escolar, como um ato de subjugação do outro, favorecido pela ausência de diálogo e
negociação;

II  -  a  prática de atos  que causem dano aos bens de membros da comunidade
escolar ou ao patrimônio escolar.
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Parágrafo  único  -  O  tipo  de  violência  a  que  se  refere  o  inciso  I  deste  artigo
configura-se como  bullying caso seja praticado por  um aluno ou grupo de alunos
contra outro aluno ou grupo de alunos, de modo intencional e repetitivo, por meio
eletrônico ou presencialmente, com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor
ou angústia à vítima.

Art. 3° - São objetivos da política estadual de promoção da paz escolar:
I - prevenir e enfrentar condições geradoras de violência na escola;
II  -  fortalecer  o  papel  social  da  escola  na  promoção  da  paz,  da  cidadania,  da

solidariedade,  da  tolerância  e  do  respeito  ao  pluralismo e  à  diversidade étnica  e
cultural;

III  -  fortalecer  a instituição escolar  como espaço de reflexão e de resolução de
conflitos por meio do diálogo;

IV - garantir o direito de todos à educação de qualidade;
V - assegurar a preservação do patrimônio material das escolas.
Art. 4° - Serão observadas, na implementação da política de que trata esta lei, as

seguintes diretrizes:
I - reconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente como marco jurídico da

garantia de direitos e da promoção de responsabilidades de crianças e adolescentes;
II - compartilhamento de responsabilidades entre os órgãos executivos da política

de educação e a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Conselhos Tutelares, a Defensoria
Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário;

III - integração entre a comunidade escolar e as organizações da sociedade civil na
formulação, na execução e no acompanhamento das medidas decorrentes da política
instituída por esta lei;

IV  -  garantia  da  participação  das  agremiações  estudantis  na  formulação,  na
execução e no acompanhamento das medidas decorrentes da política instituída por
esta lei;

V -  adoção dos princípios  e das práticas da mediação de conflitos  e da justiça
restaurativa no enfrentamento cotidiano da violência na escola;

VI - valorização da cultura do jovem e do protagonismo juvenil no cotidiano escolar;
VII - incentivo à formação de grupos de trabalho multidisciplinares para prevenção e
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enfrentamento  da  violência  na  escola,  análise  de  suas causas e apontamento de
soluções;

VIII  -  garantia  de  apoio  logístico,  na  forma  de  regulamento,  aos  conselhos  de
segurança escolar e comunitária instituídos ou que venham a ser instituídos.

Art. 5° - São instrumentos da política de que trata esta lei:
I  -  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos  sobre  as  condições  geradoras  de

violência nas escolas, com a colaboração de entidades e especialistas;
II - implementação de plano de prevenção e enfrentamento à violência na escola na

rede  pública  estadual  e  orientação  de  sua  implementação  nas  redes  públicas
municipais,  mediante  articulação  entre  o  Poder,  os  órgãos  e  as  entidades
mencionados nos incisos II, III e IV do art. 4º desta lei;

III  -  atendimento  social  e  psicológico  aos  membros  da  comunidade  escolar
envolvidos em casos de violência na escola por meio das redes públicas de saúde e
de assistência social;

IV - capacitação dos profissionais de educação para diagnosticar as ocorrências,
orientar os envolvidos e buscar soluções nos casos de conflitos no ambiente escolar;

V  -  desenvolvimento  de  ações  e  campanhas  educativas  que  promovam  a
conscientização,  a  prevenção  e  o  enfrentamento  da  violência  na  escola,
especialmente no que se refere à prática do bullying e ao uso de drogas.

Art.  6°  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  vinculados  ao  Sistema  Estadual  de
Educação observarão as seguintes diretrizes específicas:

I - inclusão no projeto político-pedagógico de plano de promoção da paz escolar,
para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei.

II - instituição, no regimento escolar, de:
a)  normas  de  convivência  que  explicitem  direitos  e  deveres  dos  membros  da

comunidade escolar;
b) mecanismos e procedimentos a serem adotados em casos de violência ocorridos

nos limites do espaço escolar, observada a legislação vigente;
III - registro dos casos de violência na escola em livro próprio, a ser arquivado na

escola,  com informações  sobre  as  providências  adotadas  e  o  monitoramento  dos
resultados;
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IV - organização de ações educativas, culturais, sociais e esportivas que:
a) valorizem o papel da família na formação de crianças e jovens;
b) reforcem os vínculos entre a escola e a comunidade;
V -  orientação dos membros da comunidade escolar que tenham participado de

situação de violência na escola como agressores, vítimas ou testemunhas e, caso
necessário, encaminhamento para atendimento social e psicológico;

VI - comunicação de ato infracional à autoridade competente, para as providências
cabíveis.

§ 1º - O ato de reconhecimento de curso de ensinos fundamental e médio, ou sua
renovação,  oferecido  por  estabelecimento  privado  de ensino  fica  condicionado ao
cumprimento do disposto nos incisos I, II e III deste artigo.

§ 2º - O livro de registro dos casos de violência na escola, de que trata o inciso III
do caput, ficará disponível no estabelecimento de ensino para inspeção da Secretaria
de Estado de Educação, devendo cada registro ser comunicado à Superintendência
Regional de Ensino, na forma de regulamento.

Art.  7º  -  Esta  lei  entra  em vigor  na  data de  sua publicação,  produzindo efeitos
relativamente ao disposto no § 1º do art. 6º no segundo ano letivo seguinte a sua
publicação.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos

Arantes - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2013

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Perrella,  a proposição em epígrafe altera a Lei
Complementar nº  89,  de 2006,  que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo
Horizonte -RMBH.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Por  guardarem  semelhança  entre  si,  foi  anexado  à  matéria  o  Projeto  de  Lei
Complementar nº 50/2013, de autoria do deputado Carlos Henrique, nos termos do §
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2º do art. 173 do Regimento Interno.
Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 102,

II, “f”, do mesmo regimento.
Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  pauta  tem  por  objetivo  alterar  o  §1º  do  art.  3º  da  Lei
Complementar nº  89,  de 2006,  que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo
Horizonte - RMBH -, a fim de incluir o Município de Jequitibá no colar metropolitano.

O  autor,  em  sua  justificação,  ressalta  a  importância  da  inclusão  do  referido
município, por possuir evidente integração espacial com os Municípios de Funilândia
e de Sete Lagoas, que integram o Colar da RMBH. Ressalta ainda que, além da
questão territorial, Jequitibá mantém vínculos com os demais municípios da RMBH e
do colar metropolitano em importantes setores, como o econômico, o de educação, o
de transporte e o de meio ambiente.

Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou
qualquer óbice à tramitação da matéria.

Passemos, agora, à análise da conveniência da medida proposta.
Com uma área territorial de 446km2, o Município de Jequitibá tem como limítrofes

os Municípios de Araçaí, Baldim, Cordisburgo, Funilândia, Santana do Pirapama e
Sete Lagoas. Está localizado a 110km de Belo Horizonte e a 34Km de Sete Lagoas.
De  acordo  com  dados  do  Censo  2010,  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística - IBGE -, a população do município é de 5.156 habitantes.

Colar metropolitano é um aglomerado urbano composto por municípios limítrofes à
região  metropolitana  e  que  são  afetados  pelo  processo  de  metropolização.  Os
municípios  do  colar  metropolitano  não  fazem  parte  da  região  metropolitana,  mas
podem vir a fazer no futuro, uma vez que a região metropolitana só pode ser formada
por municípios adjacentes. Atualmente, o Colar Metropolitano da RMBH é composto
por  16  municípios:  Barão  de  Cocais,  Belo  Vale,  Bom  Jesus  do  Amparo,  Bonfim,
Fortuna  de  Minas,  Funilândia,  Inhaúma,  Itabirito,  Itaúna,  Moeda,  Pará  de  Minas,
Prudente  de  Morais,  Santa  Bárbara,  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo,  São  José  da
Varginha e Sete Lagoas.

A Lei Complementar nº 88, de 2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão de



580
____________________________________________________________________________

região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, faz apenas
uma breve referência ao colar metropolitano quando, no art.  9º,  estabelece que a
integração,  para  efeito  de  planejamento,  organização  e  execução  das  funções
públicas de interesse comum dos municípios que compõem o colar metropolitano se
fará por meio de resolução da Assembleia Metropolitana, assegurada a participação
do município diretamente envolvido no processo de decisão.

Durante a tramitação do projeto em análise, foi  a ele anexado o Projeto de Lei
Complementar nº 50/2013, que propõe a inclusão do Município de Itabira ao Colar
Metropolitano  da  RMBH.  De  acordo  com  o  deputado  Carlos  Henrique,  autor  da
proposta, o Município de Itabira possui integração espacial com os demais municípios
que compõem o Colar Metropolitano da RMBH, sendo limítrofe com os Municípios de
Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio Abaixo, já integrantes do colar. Ressalta
ainda que Itabira está afetada pelo processo de metropolização, com forte integração
física e de demandas com os demais municípios da RMBH e do seu colar.

Com uma área territorial de 1.254km2, o Município de Itabira tem como limítrofes os
Municípios de Itambé do Mato Dentro,  Jaboticatubas, Nova União, Bom Jesus do
Amparo, João Monlevade, São Gonçalo do Rio Abaixo, Bela Vista de Minas, Nova Era
e Santa Maria do Itabira. Está localizado a 111km de Belo Horizonte. De acordo com
dados do Censo 2010, do IBGE, a população do município é de 109.783 habitantes.

Assim, considerando os benefícios da integração metropolitana, entendemos que a
inclusão dos Municípios de Jequitibá e de Itabira ao Colar Metropolitano da RMBH
permitirá  uma maior  articulação com  os  demais  municípios  integrantes  da  região
metropolitana  e  com  órgãos  e  entidades  federais  e  estaduais,  base  para  uma
execução conjunta das funções públicas de interesse comum.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

45/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)
§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma,
Itabira, Itabirito, Itaúna, Jequitibá, Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa
Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha e Sete Lagoas.”.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Paulo Lamac, presidente e relator - Fábio Cherem - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.799/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do deputado Antônio Carlos  Arantes,  o Projeto de Lei nº 3.799/2013

dispõe sobre o incentivo ao uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola.
A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à Comissão de Política  Agropecuária  e
Agroindustrial, que opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a promover o aumento sustentável da produtividade

e da produção agrícola estadual  por  meio,  entre outras medidas, da redução dos
custos da energia elétrica para atividade agrícola no período noturno, inclusive por
meio da concessão de incentivos fiscais.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o
Estado não possui competência para legislar sobre a redução dos custos da energia
elétrica utilizada para atividade agrícola no período noturno porque a Constituição
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Federal de 1988 concede à União a competência legislativa e administrativa para o
disciplinamento e a prestação dos serviços públicos de geração e fornecimento de
energia elétrica (arts. 21, XII,  “b”, e 22, IV).  No entanto, considerou conveniente e
oportuno  incorporar os objetivos do projeto à política estadual de desenvolvimento
agrícola, razão pela qual apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que se alinha ao escopo da proposição, devendo repercutir positivamente em
toda a produção agrícola do Estado.

No que concerne à competência desta comissão para proceder à análise do projeto,
há que observar que o art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000 (Lei  de Responsabilidade Fiscal)  dispõe que a  concessão ou ampliação de
incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita
deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  de  impacto  orçamentário-financeiro  no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o mesmo artigo, deve-se ainda demonstrar
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei  orçamentária e não
afetará as metas de resultados fiscais; ou apresentar medidas de compensação por
meio de aumento da receita. No segundo caso, o incentivo ou benefício só entrará em
vigor quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Além disso, conforme o art. 155, § 2º , inciso XII, “g”, da Constituição Federal e a
Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, recepcionada pelo art. 34,
§ 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a
concessão  ou  revogação  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  do  ICMS
dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional
de Política Fazendária - Confaz.

No que tange à proposição em tela,  resta-nos salientar que o projeto,  na forma
original, possui impropriedades que o impediriam de prosperar. No entanto, na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, não cria
despesas  para  o  erário,  pois  apenas  incorpora  os  objetivos  do  projeto  à  política
estadual de desenvolvimento agrícola, regida pela Lei nº 11.405, de 1994.
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Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.799/2013 no 1º turno, na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos

Arantes - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.472/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o Projeto de Lei nº 4.472/2013 institui
protocolo de atuação operacional para registro e tramitação de ocorrência policial de
infração penal e dá outras providências.

Publicada no  Diário do Legislativo de 12/9/2013,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende instituir protocolo de atuação operacional para

registro e tramitação de ocorrência policial de infração penal em municípios em que
não haja delegacia de Polícia Civil, em regime de plantão, em dias úteis ou em finais
de  semana.  Para  tanto,  o  projeto  classifica  as  ocorrências  policiais  a  partir  de
elementos subjetivos (autor do fato) e objetivos (existência de material eventualmente
arrecadado pela Polícia Militar e que tenha relação com o fato tido por delituoso).

Assim, por força do disposto no art. 1º, incisos I a III, da proposição, as ocorrências
ocorridas  em  localidades  em  que  não  exista  delegacia  de  polícia  em  regime  de
plantão  noturno  ou  em  finais  de  semana  serão  classificadas  entre  aquelas  cuja
autoria seja desconhecida (com ou sem material arrecadado pela Polícia Militar que
tenha relação com o fato) e aquelas cuja autoria seja conhecida (com ou sem material
arrecadado pela PMMG).

Nos casos de crimes cuja autoria seja desconhecida e em que não exista material
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arrecadado,  caberá  à  PMMG  lavrar  o  registro  da  ocorrência  e,  em  seguida,
encaminhá-la à autoridade policial competente.

Nos  casos  de  delitos  cuja  autoria  seja  desconhecida  e  em  que  haja  material
arrecadado, a PMMG deverá providenciar  o imediato encaminhamento do referido
material à delegacia de Polícia Civil competente.

Finalmente,  na  hipótese de delitos  cuja  autoria  seja  conhecida,  a  PMMG, após
lavrar  o  registro  da  ocorrência,  o  encaminhará  por  meio  eletrônico  à  autoridade
policial  de  plantão.  Se  o  delegado  concluir  que  há  elementos  suficientes  para  a
lavratura  de  auto  de  prisão  em  flagrante,  a  PMMG  deverá  conduzir  o  autor,  as
testemunhas e a vítima, se houver, à delegacia de Polícia Civil de plantão. Por outro
lado, se o delegado de plantão concluir que o fato delituoso é de menor potencial
ofensivo e, por isso, dá ensejo à lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, ele
poderá determinar, mediante despacho fundamentado, a liberação do autor, da vítima
e das testemunhas, se houver. Nesse caso, o policial militar deverá obter de imediato
a assinatura de cientificação dos envolvidos sobre o referido despacho no próprio
expediente a ser encaminhado para a delegacia de Polícia Civil competente.

O  projeto  determina  ainda  que  deverão  ser  utilizados  quaisquer  meios  de
comunicação,  além  dos  sistemas  tecnológicos  integrados,  que  possibilitem  o
cumprimento dos protocolos de autuação definidos por ele.

Por fim, a proposição fixa o prazo máximo de trinta dias para que os órgãos que
compõem o Sistema de Defesa Social operacionalizem suas disposições mediante a
elaboração de diretrizes operacionais conjuntas.

Desde  logo,  é  de  ressaltar  que  o  tema  versado  na  proposição  em  análise  é
abrangido  pela  competência  legislativa  remanescente,  outorgada  aos  estados
membros pela Constituição Federal no art. 25, caput e § 1º. Com efeito, o projeto de
lei intenta veicular normas de direito administrativo para otimizar os serviços públicos
de segurança através da simplificação de procedimentos de autuação de boletins de
ocorrência  e  de  instauração  de  inquéritos  policiais  e  termos  circunstanciados  de
ocorrência  para  apuração  da  autoria  e  da  materialidade  de  delitos  ocorridos  em
municípios que não tenham delegacia de polícia em regime de plantão.

Frise-se, por oportuno, que, de acordo com o Decreto nº 43.778, de 2004, cabe à
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Polícia Militar de Minas Gerais, entre outros órgãos que integram o Sistema Integrado
de Defesa Social - SIDS -, o lançamento de registro de fatos policiais, que será feito
através do Registro de Evento de Defesa Social -  Reds. Logo, a competência da
PMMG para lavratura de Reds, configurando a  notitia criminis para instauração de
inquérito  policial  ou  termo  circunstanciado  de  ocorrência,  já  está  prevista  no
ordenamento jurídico mineiro.

Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante
lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do art.
61, XIX, da Constituição Mineira.

Não  se  encontra,  ademais,  vício  no  que  tange  à  inauguração  do  processo
legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra arrolada entre
as de iniciativa privativa, previstas no art. 66 da Constituição do Estado.

Entretanto, entendemos que a redação da proposição deve ser aprimorada para
adequar-se, de modo sistematizado, às normas legais federais que versam sobre o
inquérito policial (Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941) e sobre o termo circunstanciado de ocorrência de delitos de menor potencial
ofensivo (art. 69 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995).

Assim, para sistematizar o tratamento da matéria,  adequando-a ao disposto nas
referidas normas federais, apresentamos, ao final do parecer, as Emendas nºs 1 e 2.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 4.472/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 2º do art. 1º a seguinte redação:
“§ 2º - Na hipótese do inciso II, a Polícia Militar providenciará o encaminhamento do

material arrecadado à delegacia de Polícia Civil competente, observado o disposto no
art. 6º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao inciso III do § 3º do art. 1º a seguinte redação:
“III - concluindo o delegado de polícia de plantão, fundamentadamente, que o fato

enseja  a  lavratura  de  termo  circunstanciado  de  ocorrência,  o  suposto  autor,  as
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testemunhas  e  a  vítima,  quando  existentes,  poderão  ser  liberados  mediante
compromisso  de  comparecimento  à  delegacia  de  polícia  civil  para  prestarem
depoimentos, caso em que o policial militar deverá obter, de imediato, a assinatura
dos envolvidos no referido termo, que deverá ser encaminhado para a delegacia de
Polícia Civil competente.”.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Dalmo  Ribeiro  Silva,  presidente  -  Bonifácio  Mourão,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Wander Borges.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/2/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 4.903 a 4.909/2014 - Requerimentos nºs 7.143 a
7.157/2014  -  Comunicações:  Comunicações  da  Comissão  da  Pessoa  com
Deficiência, das bancadas do PSDB e do PSD e das representações partidárias do
DEM, do PEN, do PPS, do PR, do PTdoB e do Solidariedade, da bancada do PV e
das representações partidárias do PP, do PTB, do PDT, do PSB, do Pros, do PMN, do
PSC, do PTC e do PTN, do Bloco Avança Minas e do deputado Bosco - Registro de
Presença - Oradores Inscritos: Discursos da deputada Luzia Ferreira, dos deputados
Antônio Carlos Arantes, Cabo Júlio e André Quintão e da deputada Liza Prado - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência
-  Leitura  de  Comunicações;  suspensão  e  reabertura  da  reunião;  Leitura  de
Comunicações - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

- Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Arlen
Santiago - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -
Inácio Franco -  João Leite -  João Vítor  Xavier -  Lafayette de Andrada -  Leonardo
Moreira -  Liza Prado -  Luzia Ferreira -  Marques Abreu -  Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h13min, 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 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 Glaycon Franco, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Aldimar Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevasf, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.375/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Alex Sandro Gonçalves Pereira, coordenador-geral do Gabinete do Ministro
do  Trabalho  e  Emprego,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
5.685/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Alvaro Toubes Prata, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  encaminhando  cópia  de  termo
aditivo  ao  Convênio  nº  701.371/2008,  firmado  entre  o  supracitado  ministério  e  o
Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, diretor executivo do Fundo Nacional de
Assistência Social, informando a liberação dos recursos financeiros que menciona,
destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  fundo.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Bruno Vasconcelos, juiz federal substituto, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.481/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Cap.  PM  William  Cesário  de  Souza,  comandante  da  Guarda  Municipal  de
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Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.383/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto, respondendo pelo Comando-Geral do CBMMG,
prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.394/2013,  do  deputado
Anselmo José Domingos.

Do  Cel.  BM  Osmar  Duarte  Marcelino,  Presidente  do  TJMMG,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.834/2013,  do  deputado  Sargento
Rodrigues.

Da Sra. Dagma Sebastiana Caixeta de Macedo, chefe da Assessoria de Relações
Institucionais  da  Anatel,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº
621/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Transporte. (- Anexe-se
ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Douglas Szefer, diretor (substituto) de Gestão Interna do Gabinete Pessoal
da Presidência da República (2), prestando informações relativas aos Requerimentos
n°s 6.653/2013, da Comissão de Política Agropecuária, e 6.850/2013, da Comissão
de Saúde.

Do  Sr.  Edney  Sanchez,  chefe  de  gabinete  do  diretor-presidente  da  Agência
Nacional  do  Cinema,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°
5.143/2013, da deputada Liza Prado, e 6.458/2013,  da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Do Sr. Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, e
outros  encaminhando  moção  de  apoio  à  nomeação  dos  aprovados  no  concurso
público para formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Da Sra. Eliane Parreiras, secretária de Cultura, indicando o Sr. Fernando Antônio
Freire Vieira para integrar o grupo de trabalho encarregado de proceder a estudos
sobre o desenvolvimento sustentável no Sinclinal Moeda.

Do  FNDE  (35)  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,
destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  fundo.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr.  José  do  Carmo Veiga  de  Oliveira,  presidente  da  10ª  Câmara  Cível  do
Tribunal  de  Justiça,  encaminhando  votos  de  congratulações  formulados  por  essa
câmara  pela  inauguração  do  Memorial  da  Assembleia  Legislativa.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Do  Sr.  José  Élcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando
informações relativas aos Requerimentos nos 6.208 e 6.340/2013, respectivamente
da Comissão da Pessoa com Deficiência e do deputado Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Júlio  Cezar  de  Andrade  Miranda,  presidente  da  Rede  Minas,  prestando
informações relativas ao Requerimento no 6.455/2013, da Comissão de Segurança
Pública.

Do Sr.  Lauri  Darci Gisch, diretor-geral da Unale, informando que o Sr.  Venâncio
Fonseca Filho renunciou à Presidência da referida entidade em favor do Sr. Sérgio
Leite, 1º-vice-presidente.

Do  Sr.  Lucas  Rolla,  promotor  de  justiça,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento no 6.637/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcos Antônio Borges, executivo de Relações Institucionais da Oi - Minas
Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Transporte
encaminhado por meio do Ofício nº 3.593/2013/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.339/2013, do deputado Anselmo José
Domingos, e 4.954, 6.209 e 6.570/2013, das Comissões de Transporte, de Política
Agropecuária e de Direitos Humanos, respectivamente.

Da Sra. Maria Sueli  de Oliveira Pires,  secretária  de Educação em exercício (3),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.585, 6.370 e 6.193/2013,
das  Comissões  de Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  de  Direitos  Humanos  e  da
Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Olavo Machado Junior, presidente da Fiemg, prestando informações relativas
ao requerimento da Comissão de Segurança Pública encaminhado por meio do Ofício
nº 3.595/2013/SGM.

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),
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encaminhando  a  relação  dos  convênios  celebrados  entre  esse  ministério,  por
intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o Estado. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Procópio  Celso  de  Freitas,  prefeito  municipal  de  Conceição  do  Pará,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com
Deficiência encaminhado por meio do Ofício nº 3.588/2013/SGM.

Do  Sr.  Renato  César  Jardim,  juiz  de  direito  auxiliar  da  Presidência  do  TJMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.418/2013,  da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr.  Rogério  Medeiros  Garcia  de  Lima,  desembargador  do  TJMG,  prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos
encaminhado por meio do Ofício nº 3.599/2013/SGM.

Da  Sra.  Rosilene  Aparecida  Barbosa,  corregedora  da  Guarda  Municipal  de
Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.383/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de
Minas Gerais solicitando a esta Casa a realização de reunião e de audiência pública
convocadas  pelas  Comissões  de  Cultura  e  de  Direitos  Humanos  para  discutir  a
atividade circense e suas necessidades. (- Às Comissões de Cultura e de Direitos
Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O 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 4.903/2014

Autoriza o Poder Executivo a desmembrar e doar ao Município de Inhapim 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 Inhapim terreno
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com  área  de  722,23m²  (setecentos  e  vinte  e  dois  vírgula  vinte  e  três  metros
quadrados),  a  ser  desmembrado  de  uma  área  de  5.000m²  (cinco  mil  metros
quadrados), registrada sob a matrícula nº 3.317, a fls. 51 do Livro 2-L, no Cartório de
Registro de Imóveis de Inhapim.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
implantação de uma creche.

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, 13 de fevereiro de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Inhapim de parte de

imóvel  de  propriedade  do  Estado  que  é  apenas  parcialmente  ocupado  por  uma
escola, restando ociosa área de quase 1.000m².

A proposição  visa  a  atender  ao  interesse público,  tendo em vista  que o  Poder
Executivo Municipal necessita de área para implantar creche, atendendo à demanda
da comunidade.

Assim, 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 4.904/2014
Declara de utilidade pública a Organização Dragão Vermelho de Artes Marciais,

com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Organização Dragão Vermelho de

Artes Marciais, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2014.
Liza Prado
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Justificação: A Organização Dragão Vermelho de Artes Marciais, fundada no dia 27
de outubro de 2010, é uma entidade civil  sem fins lucrativos ou econômicos, com
finalidade, formalizada no seu estatuto social, de ajudar socialmente a comunidade
com  projetos  na  área  de  educação,  saúde,  qualidade  de  vida,  esporte  e  lazer,
realizando os trabalhos na sua sede, no Município de Contagem.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  dispõe  que  as  atividades  dos
diretores e conselheiros, bem como as dos associados, serão inteiramente gratuitas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem.

Assim conto com o apoio dos meus colegas para a aprovação deste projeto de lei.
- 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 4.905/2014
Declara de utilidade pública o Grupo Teatral Amador Sol - Grutas -, com sede no

Município de Araguari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Teatral Amador Sol - Grutas -,

com sede no Município de Araguari.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2014.
Liza Prado
Justificação: O Grupo Teatral Amador Sol - Grutas - é uma associação civil sem fins

econômicos ou lucrativos com a finalidade, formalizada em seu estatuto social,  de
promover peças teatrais e outros espetáculos de artes cênicas. Tem por finalidade
também estimular o interesse pela arte, por meio de conferências, festivais, mostras,
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simpósios e eventos correlatos. Fundada em 1º de julho de 1983 e inscrita no CNPJ
sob o n° 21.243.035/0001-21, possui sede em Araguari.

Saliente-se  que  a  organização  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado  dirigida  por
pessoas  idôneas,  que  exercem  seus  mandatos  de  forma  não  remunerada.  É
importante ressaltar também que o Grutas já foi declarado de utilidade pública pela
Lei Municipal n° 2.317, de 3 de dezembro de 1986.

Com relação à legislação estadual, são os seguintes os requisitos exigidos pelo art.
1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, alterada pela Lei Estadual nº 15.430, de
2005, para que uma entidade possa ser declarada de utilidade pública:

“Art. 1° - As associações e fundações constituídas no Estado com o fim exclusivo de
servir desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade pública
mediante a comprovação de que:

I - adquiriram personalidade jurídica;
II - estão em funcionamento há mais de um ano;
III - os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - seus diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único - O atestado do cumprimento das exigências previstas nos incisos

II,  III  e  IV  do caput  deste artigo poderá ser firmado pelo Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social, por Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz,
Prefeito,  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Delegado  de  Policia,  ou  por  seus
substitutos legais, do Município ou da comarca em que a entidade for sediada”.

Pelo  exame  da  documentação  anexada  a  este  projeto,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções. Note-se que o estatuto constitutivo da instituição dispõe
que "todos os cargos de constituição e diretoria do Grutas não serão remunerados".

Assim, conto com o apoio dos nobres colegas 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.906/2014
Torna  obrigatório  afixar,  em  local  visível  aos  alunos  das  instituições  de  ensino

superior, informações sobre a gratuidade na emissão de diplomas e histórico escolar
final na forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As instituições de ensino superior, em observância ao estabelecido pelo

Ministério  da  Educação,  ficarão  obrigadas  a  afixar,  em  local  visível  aos  alunos,
informações sobre o conteúdo do art. 32, § 4º, da Portaria Normativa nº 40, de 12 de
dezembro de 2007,  com o seguinte texto: “A expedição do diploma e do histórico
escolar  final  considera-se  incluída  nos  serviços  educacionais  prestados  pela
instituição, não ensejando a cobrança de nenhum valor,  ressalvada a hipótese de
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais,
por opção do aluno.”.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei acarretará multa de 300 (trezentas) Unidades
Fiscais de Referência do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2014.
Arlen Santiago
Justificação:  Temos  sido  procurados  por  estudantes  que  informam  sobre

pagamento  exigido  por  instituições  de  ensino  superior,  para  liberarem  diploma e
histórico escolar final.

Nossa proposta objetiva obrigar o fiel cumprimento do que estabelece a Portaria
Normativa nº 40, de 12/12/2007, em seu art. 32, § 4º.

É o que submeto à apreciação de meus pares, a quem peço o indispensável apoio
a este 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 4.907/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  imóvel  que  especifica  ao  Município  de

Barbacena e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Barbacena o
imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, matriculado sob o nº 14.349 no
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena, constituído
de quatro áreas situadas ao longo da ferrovia da Rede Ferroviária Federal S.A., no
sentido da cidade de Barbacena à de Carandaí, com área total de 157.270 m² (cento
e cinquenta e sete mil duzentos e setenta metros quadrados) e descrição constante
ca escritura lavrada a fls. 91 do Livro nº 179 do Cartório do 7º Ofício de Notas da
Comarca de Belo Horizonte.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei destina-se à regularização
dos bairros existentes no local.

Art.  3º  -  O imóvel  de que se trata reverterá ao patrimônio  do Estado de Minas
Gerais se, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista
no art. 2.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O referido terreno, pertencente ao Estado, foi invadido há mais de 20

anos,  sendo nele  criados três  bairros,  a saber:  Floresta,  Novo Horizonte  e  Santa
Luzia, somando ao todo mais de mil residências.

É imperiosa a regularização dessas propriedades aos seus moradores, o que pode
ser feito com maior agilidade pela prefeitura municipal.

Assim sendo, saliento a importância do apoio dos nobres pares a este 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 4.908/2014

Proíbe a comercialização no Estado de rojões e outros artefatos explosivos com
potencial de produzir danos substanciais à saúde e a vida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida, em todos os estabelecimentos do Estado, a comercialização

de  rojões  e  de  outros  artefatos  explosivos  com  potencial  de  produzir  danos
substanciais à saúde e à vida.
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Art. 2º - O Poder Executivo, por meio de decreto, disporá sobre a quantidade de
pólvora e de outras substâncias que caracterizam o potencial de danos dos artefatos,
para fins de enquadrá-los na proibição disposta no art. 1º.

Art. 3º - As multas e punições para os estabelecimentos que descumprirem esta lei
serão as previstas na legislação pertinente.

Parágrafo 1º - Os valores serão acrescidos de R$20.000,00 (vinte mil  reais)  por
artefato proibido vendido.

Parágrafo 2º - Em caso de reincidência o estabelecimento poderá ser interditado.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2014.
Arlen Santiago
Justificação: Há artefatos ofensivos, como rojões e outros, vendidos livremente, que

podem causar sérios danos e até ceifar vidas, como foi o caso do trágico evento que
vitimou o cinegrafista Santiago Andrade.

A sociedade  tem  que  impor  controles,  medidas  e  fiscalização  para  impedir  a
banalização do uso desses artefatos que, por descuido ou por ação premeditada,
funcionam como autênticas armas mortíferas.

-  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 4.909/2014
Dispõe sobre a destinação de 6% da cota do ICMS de competência do Estado aos

municípios  da  área  de  abrangência  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e
Nordeste de Minas Gerais - Idene.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  Estado  destinará  6%  da  cota  do  ICMS  de  sua  competência  aos

municípios  da  área  de  abrangência  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e
Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2014.
Ana Maria Resende
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Justificação: Este projeto é de suma importância, pois visa amenizar a situação dos
municípios da área de abrangência do Idene, que sofrem as consequências da seca
que  assola  a  região.  A  medida  nele  proposta  contribuirá  efetivamente  para  o
desenvolvimento desses municípios, criando-se as condições para termos um estado
mais justo e solidário.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para 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.

REQUERIMENTOS
Nº 7.143/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Nedens Ulisses Freire Vieira por  sua eleição e
posse na Presidência da Associação Mineira do Ministério Público para o biênio 2014-
2016. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 7.144/2014, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Formoso  pelo  aniversário  de
emancipação desse município.

Nº 7.145/2014, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Claro dos Poções pelo aniversário de
emancipação desse município.

Nº 7.146/2014, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Botumirim  pelo  aniversário  de
emancipação desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.147/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, no dia 12 de fevereiro, em Contagem, que
resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de grande quantidade de drogas e
quantia em dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.148/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 15ª Companhia
Independente da Polícia Militar, por atuação em ocorrência, no dia 7 de fevereiro, em
Sabará, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de um menor e de
grande quantidade de drogas,  uma arma de fogo calibre 32,  munição,  dinheiro e
celular; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.149/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sgt.  BM  Alexandre  Lomes  Brandão,  do  1º  Batalhão  de
Bombeiros Militar, por ter impedido um assalto a um estabelecimento comercial, no
dia 11 de fevereiro, em Belo Horizonte, e apreendido dois adolescentes e duas armas
de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da CBMMG pedido de providências
para que seja concedida ao militar recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.150/2014,  do deputado Gustavo Valadares,  em que solicita  seja formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Rodrigo  Otávio  Andrade,  investigador  de  polícia
lotado  no  Deoesp,  pelos  relevantes  serviços  prestados  em  defesa  da  segurança
pública em Minas Gerais, com destaque para suas ações nos Municípios de Raul
Soares, Guaraciaba, Amparo da Serra, Ponte Nova, Oliveira e Belo Horizonte.

Nº 7.151/2014,  do deputado Gustavo Valadares,  em que solicita  seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr.  Luiz  Felipe  Pinheiro  dos  Santos,  diretor-geral  do
Presídio Dr. Nelson Pires, no Município de Oliveira, pela gestão séria e humanizada
desse  presídio,  que  está  com  300  presos,  quando  a  capacidade  é  de  120,  e
pouquíssimos agentes penitenciários,  e atende,  com a ajuda de sua equipe,  com
eficiência, os poderes jurisdicionais de diversas comarcas. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

Nº  7.152/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a instalação de
torre de telefonia móvel no Distrito de Barrocão, Município de Grão-Mogol.

Nº  7.153/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Anatel pedido de providências para que os recursos obtidos por meio
de multas e taxas de fiscalização sejam aplicados prioritariamente na expansão e
disponibilização de sinal de telefonia móvel para os distritos e povoados atualmente
sem cobertura.
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Nº  7.154/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidente da República pedido de providências para a edição de ato
normativo determinando a utilização de recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações para a instalação de antenas de telefonia celular nos
distritos  com  mais  de  mil  habitantes;  e,  havendo  impedimento,  para  que  outros
recursos federais sejam aplicados, a exemplo do que faz o Estado de Minas Gerais
por meio do programa Minas Comunica.

Nº  7.155/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Anatel  pedido de providências para inclusão, no próximo leilão de
frequência eletromagnética, da obrigatoriedade de cobertura de todos os distritos e
povoados.

Nº  7.156/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à doação de "vans" para o
transporte de pacientes nos Municípios de Campo Azul, Cristália, Cônego Marinho,
Itacambira, Mato Verde, Oliveira, Leme do Prado e Indaiabira.

Nº 7.157/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Maj. PM Marcos Serpa pela assunção do Comando da
161ª Cia. PM de Campo Belo.

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações da Comissão da Pessoa

com Deficiência, das bancadas do PSDB e do PSD e das representações partidárias
do DEM, do PEN, do PPS, do PR, do PTdoB e do Solidariedade, da bancada do PV e
das representações partidárias do do PP, do PTB, do PDT, do PSB, do Pros, do PMN,
do PSC, do PTC e do PTN, do Bloco Avança Minas e do deputado Bosco.

Registro de Presença
O presidente  -  Gostaria  de  registrar  a  presença,  em  Plenário,  do  nosso  ilustre

deputado federal Fabinho Liderança.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, a deputada Luzia Ferreira.
A deputada Luzia Ferreira - Caros deputados e deputadas, Sr. Presidente e todos

que  nos  assistem  pela  TV  Assembleia,  quero  começar  o  meu  pronunciamento
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fazendo  um  desagravo  ao  Tinga,  jogador  do  Cruzeiro,  que  ontem  estreou  na
Libertadores,  no  Peru.  Ele  foi  desacatado  pela  torcida  do  time  adversário,  numa
manifestação clara de racismo. O futebol é talvez o maior espetáculo do esporte e
não pode ser palco para o racismo e para o preconceito. Acho que a Fifa deveria
punir o time, inclusive eliminando o mando de campo do time do Peru, porque não
podemos conviver mais com isso num mundo em que, cada vez mais, as pessoas
exigem direitos e com razão. Estamos no séc. XXI, os tempos da Idade Média já
passaram, e  exatamente  no  séc.  XXI,  no  futebol,  que é  uma festa que move as
emoções de milhões de pessoas, assistimos ao racismo. Um jogador negro ser o
tempo todo achincalhado.

Portanto,  fica  aqui  o  meu  desagravo.  Há  uma  campanha  na  internet  para
manifestações de solidariedade ao Tinga, mas, mais do que solidariedade, estamos
aqui reafirmando o compromisso com a inclusão de todos, com o fim do preconceito e
da discriminação.  Nesse caso houve uma discriminação de raça,  que no Brasil  é
crime. Mesmo assim temos ainda muitas manifestações cotidianas de um racismo
velado, como sabemos. No caso do Tinga o racismo foi explícito, com milhares de
pessoas no campo ofendendo a sua dignidade, a sua cidadania.

Então,  quero  fazer  este  desagravo  e  dizer  que  em  alguns  momentos  há  essa
manifestação no Brasil, mas há a indignação dos brasileiros e, de resto, de todos os
torcedores do mundo. Atleticana que sou, ouso falar em nome da torcida do Atlético.
Neste momento, é preciso ser uma voz de todas as torcidas e de todos os brasileiros
para que o futebol não seja palco de cenas lamentáveis como essa a que assistimos
ontem.

Meu  respeito,  minha  admiração  e  solidariedade  ao  Tinga.  Mais  do  que  isso,
manifesto-me dizendo  que,  na  minha  atuação  cotidiana,  a  luta  contra  o  racismo
sempre fez parte da minha trajetória política.

O  deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Deputada  Luzia  Ferreira,  queria
cumprimentá-la por essa postura. Tínhamos também a intenção de usar este espaço
para mostrarmos a nossa indignação e até o nosso espanto, principalmente por estar
partindo  de  cidadãos  de  um  país  tão  próximo  do  Brasil.  Milhões  e  milhões  de
brasileiros visitam o Peru, país cuja civilização data de 700 anos antes de Cristo, que
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sofreu  muito  sob  o  arbítrio  dos  espanhóis  por  volta  do  ano  de  1500  e  iniciou  a
democracia  na  década  de  1980,  quando  o  então  presidente  da  República  não
permitiu  mais  que  se  fizesse  o  que  se  vinha  fazendo,  devolvendo os  órgãos  de
imprensa aos seus donos. Esse é um país irmão.

Ontem realmente fiquei chocado com o que vi: pessoas hostilizando um homem de
bem, um profissional correto, um cidadão cosmopolita que viveu na Europa, jogou
futebol e nunca passou por isso, como ele próprio disse. Deputada Luzia Ferreira,
além  de  demonstrarmos  tanto  espanto  como  estamos  demonstrando  e  esse
sentimento pelo qual esta Casa está passando, peço vênia a V. Exa. para propor a
elaboração de um documento escrito a ser encaminhado à CBF, à Conmebol e, por
que  não,  aos  dirigentes  do  Peru,  mostrando  a  indignação  do  povo  mineiro  com
tamanho ato abominável de covardia que aconteceu ontem.

Então, além da nossa indignação, gostaria de assinar com V. Exa. um documento
para  mostrarmos  a  postura  de  Minas  Gerais,  desta  Casa  Legislativa  e  do  povo
mineiro  em face de ato de  tamanha covardia contra  um cidadão brasileiro.  Muito
obrigado.

A deputada Luzia Ferreira - Muito obrigada, deputado Carlos Pimenta. Já aceito a
sua  sugestão  para  que,  em  nome da  Casa,  seja  ele  encaminhado,  porque  essa
manifestação  é  que  pode  coibir.  Os  próprios  órgãos  que  coordenam  o  futebol
mundialmente podem também tomar medidas para que isso não volte a acontecer.

O deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Deputada Luzia Ferreira, presidente,
deputados e deputadas desta Casa, gostaria de apoiar a proposta encaminhada pelo
deputado Carlos Pimenta, uma vez que é um absurdo passarmos por situações como
essa nos dias de hoje.

Primeiramente, desde que chegou ao Peru, o Cruzeiro foi hostilizado: as luzes do
campo de treinamento foram desligadas, e não havia água nos banheiros para os
jogadores tomarem banho. Realmente, é um absurdo que times mineiros saiam do
nosso estado para  sofrer  em outros  países enquanto disputam a Libertadores  da
América.  Hoje,  somos potência  no  futebol.  Temos o Atlético como o campeão da
Libertadores  e  o  Cruzeiro,  do  Campeonato  Brasileiro.  Certamente,  é  preciso  que
tenhamos mais respeito dos times lá fora. Esse documento dirigido à Conmebol, de
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muito  bom  grado  estaremos  também  aqui  apoiando  e  assinando.  Não  podemos
admitir  que um atleta, um jogador seja hostilizado dessa maneira por uma torcida.
Futebol  é  momento  de  alegria  e  entretenimento  e  não  pode  servir  para  xingar
jogadores dessa forma, muito menos, promover um ato de racismo como esse.

Gostaria também de parabenizar V. Exa., porque novamente está como presidente
do nosso partido, o PPS, e foi  eleita  por  unanimidade,  por aclamação.  Parabéns!
Sinto-me também honrado por  ser vice-presidente desse partido,  do qual  a gente
gosta tanto e no qual  iniciei  a  minha trajetória.  Hoje,  com muita satisfação,  estou
novamente no PPS com V.  Exa.,  como vice-presidente estadual.  Portanto, podem
contar com o nosso trabalho, o nosso apreço e ajuda, principalmente com toda a
região Centro-Oeste.

Quero também dizer que, no domingo, estivemos juntos em Divinópolis distribuindo
material esportivo para a equipe do Palmeiras e para vários times de Divinópolis e da
região, fruto de emenda de V. Exa. Ficamos felizes em compartilhar, em estarmos
juntos.  Parabéns pelo  trabalho,  pode contar  sempre conosco.  E também na vice-
presidência do PPS, pois vamos caminhar juntos pelo Estado afora para trazermos
grandes dividendos para o nosso grande partido. Muito obrigado, deputada Luzia, e
parabéns pela exposição de hoje.

A deputada  Luzia  Ferreira  -  Obrigada,  deputado  Fabiano.  Daqui  a  pouco  vou
conceder aparte ao deputado Rômulo Viegas, mas antes gostaria de comunicar a
todos os colegas deputados, a esta Casa que, no sábado, fui reeleita presidente do
Partido  Popular  Socialista  em Minas  Gerais  para  os  próximos três  anos,  tendo o
deputado  Fabiano  Tolentino,  que  já  tinha  um  vínculo  histórico  conosco  e
recentemente voltou ao PPS, como vice-presidente para mais três anos. Ao mesmo
tempo em que fico feliz em presidir um partido político com a história, a seriedade e a
coerência do PPS, um partido que sempre teve profundo vínculo e compromisso com
a  democracia,  com  as  liberdades,  com  os  direitos  sociais,  com  os  direitos  dos
trabalhadores, também fico, Rômulo, triste em constatar que, dos 30 partidos que há
em Minas Gerais, sou a única mulher a presidir um. Discutimos muito o porquê de as
mulheres terem tanta dificuldade em serem vitoriosas em suas campanhas, sejam
para vereadora, deputada ou os Executivos. Uma das coisas que faz com que haja
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dificuldade  é  exatamente  não  ter  presença  forte  nos  partidos  que  decidem  as
estratégias, fazem as coligações e montam as chapas.

Então,  esta  é  uma  realidade:  dos  30  partidos  do  Estado,  hoje  sou  a  única
presidente. Até recentemente a deputada Jô Moraes presidia o PCdoB, mas, no ano
passado,  ela  deixou  a  presidência  desse  partido.  Portanto,  quero  dizer  aos
companheiros que há uma função muito importante, neste ano, para nós que estamos
lá, Tolentino, você como vice-presidente: conduzir bem o partido nestas eleições para
que possamos ampliar as nossas bancadas federal e estadual; participar bem com os
nossos aliados na manutenção e ampliação das conquistas e direitos, no nível do
governo  do  Estado.  Já  definimos  que  vamos  apoiar  o  candidato  do  PSDB,  já
oficializado: o ex-prefeito, ex-ministro e ex-deputado Pimenta da Veiga. Então, fico
muito feliz em tê-lo ao nosso lado, sabendo que V. Exa. tem uma grande força no
Centro-Oeste. Assim, o PPS terá uma referência forte nessa região. Contem também
com o nosso apoio, o nosso trabalho em equipe, coletivo, como é a nossa tradição
em decisões, em que a participação é de todos, que acatam exatamente porque têm
direito de manifestar a opinião.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, deputada Luzia Ferreira.
Antes  de  iniciar,  gostaria  de  cumprimentar  o  presidente  da  Câmara Municipal  de
Santana  do  Jacaré,  vereador  Renato,  que  está  acompanhado  do  grande  líder
Kinderovo e demais amigos. Quero parabenizá-la pelo pronunciamento em todos os
aspectos. V. Exa. representa muito bem, como as demais colegas deste Parlamento,
o segmento da mulher na Assembleia Legislativa de Minas.

Não vou tomar muito o seu tempo. Quero apenas parabenizá-la por essa moção de
repúdio ao que aconteceu ontem com os ataques de racismo ao jogador do Cruzeiro.
Entendo que foi uma parcela pequena dos peruanos. Para essa parcela pequena de
peruanos, nós de Minas vamos encaminhar uma pergunta: serão eles descendentes
da raça ariana, serão eles descendentes de uma raça totalmente pálida, transparente
ou eles têm o sangue misturado como o nosso? Lamentamos isso profundamente.
Quero, mais uma vez, parabenizá-la. Apoio a moção de repúdio que será feita. Que V.
Exa. continue a trabalhar aqui no Parlamento como sempre tem feito.

A  deputada  Luzia  Ferreira  -  Muito  obrigado,  Rômulo.  Quero  aproveitar  para
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cumprimentar o Prof. Josias, do Cefet de Divinópolis, nossa querida Divinópolis, que
está nos visitando. Seja bem-vindo, professor.

Por último, Sr. Presidente, queria dizer que recentemente recebi, em meu gabinete,
uma manifestação das lideranças políticas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário
e  da  comunidade de  Brumadinho,  preocupados  com a  conversão do Presídio  de
Brumadinho em presídio especial, anunciada pela Secretaria de Defesa Social. Essa
reunião que aconteceu no dia 29 de janeiro contou com as presenças da magistrada
Dra. Juliana Beretta, representante do Judiciário;  da Dra. Maria Alice Alvim  Costa
Teixeira, do Ministério Público; do prefeito de Brumadinho, Sr. Antônio Brandão; da
presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Sra. Renata Mariliam Parreiras e
Soares; do presidente da OAB local, Dr. Ronan Gomes Nogueira; do procurador-geral
do município, Dr. Walter José de Matosinhos; da vereadora Alessandra Cristina de
Oliveira; e dos integrantes do conselho da comunidade, Sra. Keler Cristiane, Sr. David
Luiz Gonçalves e Sr. Vanderlei Lourenço. Essa reunião aconteceu porque eles têm a
preocupação de que haja essa conversão do Presídio de Brumadinho. Essa é uma
cidade pequena, hoje com forte tradição turística e cultural, porque lá está situado o
maior museu a céu aberto do mundo, o Inhotim, que atrai turistas de Minas Gerais, do
Brasil e do mundo inteiro. As pessoas estão preocupadas com o fato de perderem
essa tranquilidade, essa paz que hoje há na comunidade.

Além disso, pelo fato de o presídio ser local, recebe presos com menor potencial de
gravidade e com penas menores, e muitos são da cidade. A proximidade das famílias
dos presos facilita a reinserção social e mantém o vínculo familiar. Por tudo isso, a
comunidade convive bem com os presos e tem essa grande preocupação, ou seja,
que a transformação em presídio especial  leve presos que têm trajetória definida,
talvez de muita periculosidade; tire a tranquilidade dos moradores, afete o turismo e
as atividades culturais e, inclusive, ameace aqueles que visitam o museu Inhotim - e
são milhares todos os anos.

Então, fica aqui esta manifestação. Já encaminhamos ofício ao Sr. Rômulo Ferraz,
nosso secretário de Defesa Social, solicitando-lhe que reveja a decisão que ainda
está em estudos, já que há uma manifestação unânime da comunidade local e de
todos os órgãos públicos contra essa possibilidade. Desta tribuna, deixo este apelo
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reiterando o ofício já encaminhado e apoiando a vereadora Alessandra, que está ao
lado de toda a comunidade e que encaminhou a esta Casa, através de meu gabinete,
esse pedido de apoio junto ao governo do Estado para que o presídio continue sendo
local, e não, um presídio especial para abrigar presos de alta periculosidade. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas  e

telespectadores da TV Assembleia,  neste momento,  como brasileiro e cruzeirense
fanático,  gostaria  de  manifestar  também  o  meu  repúdio  pelo  racismo  que  vimos
ontem, pela televisão, com nosso jogador do Cruzeiro, o Tinga.

Neste  momento,  queria  também  manifestar  minha  satisfação  e  agradecer  ao
governador Anastasia. Nesta semana, depois de uma luta de cinco anos lá em nossa
região, na cidade de Machado, com os vereadores Paulinho da Ambulância e Alemão,
que nos  acionaram  várias  vezes,  estivemos  com o  secretário  Maurício,  o  próprio
governador e o secretário Rômulo Ferraz para construir um presídio em Machado.

Quando falo “presídio”, não é nada absurdo nem grande, não vai receber um monte
de  bandidos  de  outra  região.  É  apenas  para  receber  o  pessoal  de  Machado,
Campestre, Poço Fundo, e nesta semana o governador autorizou a sua construção
na zona rural do Município de Machado. Autorizou também a ampliação do presídio
de Alfenas, que já estava superlotado. Foi um pleito do prefeito de Alfenas à época,
Paulino, atual vice-prefeito, do Décio, do Zé Luiz e do atual prefeito Murilo Peloso. O
governador atendeu a esse pleito, apoiado pelo secretário de Obras, Carlos Melles.
Nossos agradecimentos ao nosso governador e ao secretário de Defesa Social, Dr.
Rômulo.

Falando de violência, quero manifestar minha preocupação com o Brasil. Ontem as
pesquisas mostraram que mais de 50% da população brasileira - há estado em que
chega a 57% - tem como maior preocupação a violência. Não poderia ser diferente. O
País tem investido muito pouco em segurança, principalmente em Minas Gerais, em
que  o  governo  federal  tem  segurado  os  recursos,  repassando  muito  pouco  em
relação ao crédito que o Estado tem, pelo que produz e desenvolve, pelas diferenças
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e  importância  que  tem.  O  governo  federal  tem  repassado  muito  pouco do  fundo
prisional para Minas Gerais. Isso é ruim, mas o governo do Estado tem feito a sua
parte.

Enquanto  mais  da  metade da população brasileira  poderia  pensar  em saúde e
educação, pensa em segurança. Isso é muito sério, haja vista o que tem acontecido
nas  periferias  e  nos  lugares  mais  longínquos.  É  na  nossa  porta.  Na  sexta-feira
passada,  a  menos  de  1km  desta  Casa,  no  Bairro  Gutierrez,  foi  assassinado  o
Mateuzinho  Salviano.  Ele  era  da  convivência  da  minha  família,  de  minha  filha,
estudante do Ibmec. Um menino de 21 anos, cheio de vida, menino do bem, que
nunca  teve  passagem  pela  polícia.  Era  um  cruzeirense  fanático  que  nunca  se
envolveu em briga. Era um homem do bem. Era um moço cheio de vida, de uma
família  pela  qual  temos  um  carinho  especial.  São  em  torno  de  20  jovens  que
frequentam os mesmos lugares sadios, a nossa casa, a casa do tio dele, o Bené.
Este foi superintendente do Banco do Brasil e agora veio ajudar o governo do Estado
na MGI e, para completar alguns cursos, pediu para sair porque pretende se formar
em direito. E sonhou tanto com o Mateuzinho, que seria um engenheiro nos próximos
anos, mas hoje é uma lembrança do passado.

Digo  isso  não  porque  seja  da  minha  convivência  familiar,  mas  porque  vemos
acontecer todos os dias. No mesmo dia morreu um outro jovem, e nestes dias morreu
um pai de família no Bairro Buritis, quando saía de uma academia. Matam por nada,
sem reação, o Mateuzinho levou três tiros. Sem reação, pouco antes das 22 horas de
uma sexta-feira, saindo da casa de um amigo que havia visitado por ter feito uma
cirurgia  ocular.  Os  bandidos  chegaram,  pegaram  seu  carro,  deram  três  tiros  e  o
mataram.

Isso se deve à sensação de impunidade.  Esse pessoal  sabe que, de cada 100
crimes no Brasil, aproximadamente 90 não são apurados, sendo mais uma vítima da
violência, enquanto os bandidos ficam soltos.

Temos de repensar o Brasil. Para isso, precisamos de um presidente que coloque
dinheiro nas mãos dos estados e dos municípios e cobre resultados. Ele não pode
querer fazer uma política de cima para baixo, com concentração de todo o dinheiro,
que não sabe gastar.  Se sabe, gasta com outros interesses. Gasta o dinheiro até
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mesmo em Cuba. Só lá foram gastos mais de R$1.000.000.000,00. Esse dinheiro
poderia ter sido investido nas favelas, para colocar a criança para estudar em tempo
integral, com escola de qualidade, com cultura e lazer na parte da tarde, para que
mães e pais pudessem trabalhar e levar dignidade para a família. O dinheiro público
foi gasto em Cuba e utilizado para fazer tantas coisas que não representam o melhor
para o cidadão.

Quero manifestar  minha grande preocupação,  neste momento,  com a seca que
assola o Brasil, o Estado e principalmente minha região do Sul de Minas, do Sudeste,
estendendo-se para a região produtora do Triângulo e Alto Paranaíba. Seca como
esta nunca houve na história,  pelo menos nos últimos 100 anos. Quem conhece,
sabe. O café, que no ano passado teve péssimo preço e quebrou muito produtor,
neste  ano,  quando  era  esperada  alguma  melhora,  teve  de  enfrentar  a  seca.  A
produtividade deste ano vai ser baixa porque o grão vai ficar pequeno. É ruim. No
próximo ano, a produção de café será baixa porque não está sendo adubado agora.
Não está sendo fertilizado por falta de umidade no solo. Nunca se perdeu milho em
nossa região. Este ano o milho começou a crescer, soltou boneca, soltou pendão,
mas  não  soltou  o  grão.  Soja  perdendo.  Foi  isso  o  que  aconteceu  neste  ano.  O
empobrecimento da região já era preocupante por causa das baixas do café e será
muito mais agora com esta seca.

Temos racionamento de água na cidade, não é, deputado Duarte? V. Exa. é muito
votado na cidade de Formiga, que começou a racionar água há três meses. Imagine a
situação hoje. Muitas e muitas cidades já estão em situação complicadíssima. E o
apagão  que  está  chegando? O apagão  chegará  por  causa  de  nossa presidenta.
Achávamos que ela  cuidaria  de energia,  já  que esta é sua especialidade.  Ela foi
ministra, veio da área de minas e energia. Houve um “apagão” na cabeça dela em
questão de energia, primeiro que o apagão que haverá agora. Ainda veio a seca para
contribuir.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Antônio Carlos Arantes, quero
partilhar com V. Exa. esse sentimento, essa preocupação, que já não é mais uma
possibilidade. São realidades colocadas a cada momento. Muitas delas poderiam ser
evitadas se houvesse apoio, se tivéssemos uma política correta do governo federal.
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Especialmente, deputado Antônio Carlos Arantes, quero compartilhar com V. Exa.
um sentimento que hoje toma conta dos produtores rurais da nossa região no Estado.
Nesta Casa, V. Exa. tem representado com muita capacidade e galhardia o segmento
da agricultura. V. Exa. tem sido, no último ano da atual legislatura, o presidente da
Comissão de Política  Agropecuária desta  Casa.  V.  Exa.  tem todo o  respaldo,  em
razão de sua capacidade e de sua vivência.

Neste momento do aparte, quero tão somente registrar que todos nós desta Casa
sabemos da luta de Antônio Carlos Arantes, da sua capacidade, de seu envolvimento
e  de  sua  preocupação.  Às  vezes,  não  conseguimos  realizar  tudo  para  irmos  no
caminho que planejamos, que queremos e que deve ser tomado. O que não pode ser
escondido é o trabalho, a dedicação que esse deputado tem para com a agricultura.

Vejo V. Exa., na tribuna, mais uma vez defendendo a agricultura. Quero dizer-lhe,
deputado, que dividimos votos em alguns municípios, mas minha opinião nunca será
dividida quanto à sua capacidade, à sua preocupação e ao seu trabalho em favor da
agricultura de Minas Gerais. É a maior autoridade desta Casa, nesse segmento. Sei
da preocupação que tem tomado conta de V. Exa. quando de seus trabalhos e de
suas idas e vindas.

Amanhã  V.  Exa.  visitará,  mais  uma vez,  cooperativas,  produtores  e  sindicatos,
levando apoio e novidades. Mas, se dependesse deste deputado, os caminhos para a
agricultura seriam outros.

As  políticas  do  governo  mineiro  têm  sido  tomadas  com  bastante  precaução,
maturidade e responsabilidade, mas dependemos da macropolítica, não dependemos
das políticas tão somente do nosso estado. E aí têm faltado a colaboração, a falta de
visão e a falta de compromisso do governo federal com a agricultura.

Receba deste parlamentar, mais uma vez, o reconhecimento pelo trabalho prestado
em favor  da agricultura, dos produtores de Minas Gerais.  Parabéns pelo brilhante
trabalho prestado nesta Casa.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. V.
Exa. também tem ouvido, com muita grandeza, o povo da cidade de Campo Belo e de
toda a  região.  Essa  região,  aliás,  passa por  uma seca que  assola  violentamente
nossos  produtores,  nossos  cidadãos  de  forma  geral.  Já  estou  oficiando  a  cada
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prefeitura para que decrete no seu município estado de emergência. Isso facilitará a
vida dos produtores quando forem a bancos, a entidades financeiras, cobrar apoio e
principalmente, seus seguros. Assim eles terão facilidade maior de justificarem suas
perdas. Será um decreto de emergência. Tenho certeza de que em minha região, com
mais de 200 cidades, não há uma cidade que não esteja passando por essa grave
crise.

Para  finalizar,  tivemos  no  ano  passado  a  iniciativa,  e,  coincidentemente,  está
acontecendo neste momento a aprovação. Ontem já foi aprovado na Comissão de
Fiscalização Financeira um projeto de minha autoria que incentiva a irrigação noturna
e o consumo de energia elétrica durante o período noturno. Esse tipo de irrigação é
ambientalmente  correta  porque  durante  a  noite  o  consumo de  água  é  menor,  a
evaporação é menor e a planta absorve a água com mais facilidade. Sem contar que
durante a noite o consumo de energia, de forma geral,  é menor. Você poderá ter
melhor distribuição de energia nas propriedades por custo menor, e até evitar grandes
prejuízos, como está acontecendo agora, em razão do advento da seca.

Peço aos  nobres  deputados,  presidente,  que coloquem  em regime de  urgência
nosso projeto para ser aprovado aqui em 1º e 2º turnos, para depois ir  ao nosso
governador para ser sancionado e recolocado em prática. Seria mais uma ação em
benefício  dos  produtores  rurais  e  do  meio  ambiente.  Peço  a  união  de  todos  os
parlamentares desta Casa.

Na  nossa  audiência  pública,  provocada  por  mim  e  por  nossos  parceiros,  os
deputados Inácio Franco e Romel Anísio estiveram presentes.  Tivemos também a
presença  em  nossa  comissão  do  deputado  Fabiano  Tolentino.  Teremos  uma
audiência pública na última quarta-feira deste mês para discutirmos os impactos da
seca  e  os  impactos  econômicos,  principalmente  nas  cooperativas,  que  em  sua
maioria estão passando por grave crise financeira devido à falta de pagamento dos
produtores. Eles não tiveram dinheiro para pagar às cooperativas, com o café em
baixa. Agora, se perderem sua safra, ficará pior. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O  deputado  Cabo  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  fui
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tomado de assombro esses dias por um grupo de deputados federais de determinado
partido que foram ao procurador-geral  da República propor  que ele tomasse uma
providência,  como chefe  do  Ministério  Público  Federal,  contra  uma jornalista  que
havia feito um comentário contra um marginal que havia cometido um crime que ela
noticiou  em  seu  jornal.  A jornalista  disse  que  aqueles  que  ficam  defendendo  os
bandidos  deveriam  adotá-los.  Obviamente  ironicamente,  mas  acredito  que
representando boa parte da população, ela disse que os que defendem os bandidos
deveriam levá-los para casa. Ela foi muito rechaçada por esse grupo partidário de
Brasília. Disseram que estava fazendo apologia ao crime e pediam providências ao
procurador-geral  da  República  relativamente  a  essa jornalista,  que reproduziu  tão
somente o que a população brasileira pensa.

Obviamente, qualquer cidadão, por mais marginal que seja, tem direito a não ter
seus direitos e garantias individuais violados. Mas, na prática, funciona da seguinte
forma: o bandido, o marginal vira coitadinho, e o cidadão que é assaltado ou o policial
que é preso é que viram marginais. Direitos humanos são uma garantia prevista na
Constituição  para  todos.  Mas,  em  primeiro  lugar,  deveria  ser  para  os  humanos
direitos. Está havendo uma inversão. Os bandidos estão ficando soltos.

Passo  no  Barreiro,  no  Bairro  Tirol,  onde  há  uma  avenida  com  algumas  lojas.
Chamou-me a atenção uma distribuidora de bebidas, de um moço simples, que mal
deve vender para comer. Ele trabalha com uma grade na porta da loja. Abre uma
portinhola e pergunta ao cliente o que deseja.  Atende seu cliente pela portinhola,
porque não aguenta mais ser assaltado.

Quando vejo uma ocorrência policial em que o policial é morto - graças a Deus, esta
Casa não tem esse discurso -, surgem alguns defensores dos direitos humanos só
dos bandidos,  porque parece que,  para  alguns, os  direitos  humanos são só para
bandido, para cidadão de bem não.

Alguns se dizem defensores dos direitos humanos. Fulano de tal é defensor dos
direitos humanos, fulana é defensora dos direitos humanos. Também sou defensor de
direitos humanos. Sou advogado. Tenho de trabalhar por garantias individuais. Mas
algumas pessoas levantaram bandeira neste país como se direitos humanos fossem
só do marginal,  do  traficante,  do  estuprador,  do  pedófilo.  Ninguém  se  lembra  do
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cidadão de bem, que é vítima desse marginal. O marginal tem 1,80m de altura, 110kg,
é “bombado” e vai te assaltar. Quando a polícia chega, ele fala: “Sou 'de menor'. Vou
sair primeiro que você”. Isso aconteceu comigo certa vez. Eu era policial e fui atender
uma ocorrência de estupro. O bandido correu, mas nós conseguimos pegá-lo. Ele
resistiu muito à prisão. Precisamos usar força, três policiais pularam em cima dele
para algemá-lo. Veio uma senhora e disse: “Ah, coitadinho... Não faz isso com ele,
não,  é  um  coitado”.  Eu  disse:  “Ele  deveria  ter  estuprado você,  porque  aí  não  o
chamaria de coitado. Ele acabou de estuprar uma senhora”.

Muitas vezes existe no Brasil a ideia de que os direitos humanos não alcançam os
humanos, não alcançam o policial que sai de casa e às vezes não volta porque morre
nas mãos de bandidos. Aí vêm os imbecis e dizem: “Isso faz parte da profissão, é
inerente ao risco”.  Eu não entrei  na polícia para morrer,  e sim para salvar a vida
alheia e a minha vida também. Não tenho a obrigação de morrer. Aí, quando surge
um embate, a polícia sobe o morro para combater o tráfico, acontece um tiroteio e
uma das munições atinge o cidadão comum, dizem que o tiro, a bala perdida é do
policial. Ninguém tem a coragem de dizer que ela é do bandido. Acusar a polícia é
mais  fácil,  mas  também  é  fácil  entender  que  os  policiais  não  são  violadores  de
direitos humanos.

Estou escrevendo um livro, que está pronto para ir à editora, sobre os direitos e as
garantias  individuais.  Começo  citando  o  caso  do  Fernandinho  Beira-Mar,  que  é
protegido pela Constituição, é marginal, é bandido e tem seus direitos, assim como
todos  têm  direitos.  Precisamos  mudar  essa  lógica  perversa.  Fiz  um  adendo
defendendo a jornalista quando ela lançou a campanha ironicamente. Você, que acha
que os direitos humanos são só para bandidos, faz o seguinte: esvazie as cadeias,
leve meia dúzia de presos para a sua casa. É muito fácil falar: ”Ah, coitado!”. Sabe
quem é coitado? É aquele cidadão que fica duas horas na fila do Banco do Brasil
para receber um salário mínimo de pensão ou de aposentadoria e, quando vai para
casa, alguém pula no seu pescoço, machucando-o, e leva o seu dinheiro. O outro não
é coitado, é bandido. Sabem quem é coitado? É aquele cidadão que trabalha o dia
inteiro, vai embora para casa levando sua cesta básica ou algo que comprou em loja,
e alguém pula no seu pescoço e rouba o que conseguiu com muito sacrifício. O outro
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não é coitado, é marginal, é bandido.
Precisamos diferenciar bandido e marginal de cidadão de bem. Estamos vivendo

uma inversão de valores. Hoje ficamos felizes ao ir a enterro de bandido que morreu
em confronto com a polícia, mas não vamos a enterro de cidadão que morreu na mão
do bandido, como se isso fosse algo normal. Estamos vivendo um tempo em que a
violência está sendo banalizada. Não chamamos mais a polícia porque é mais uma
vítima. Mais uma vítima porque não foi você.

Então, presidente, quero aqui defender essa jornalista e chamar de hipócritas os
que levantaram bandeira contra ela, que disse o que eu penso, o que todo o mundo
pensa: bandido é bandido, cidadão de bem é cidadão de bem. O bandido que ela
citou devia estar preso mesmo, e a vítima é que foi realmente a vítima do bandido.
Outro  dia  uma  pessoa  me  disse:  “Serei  candidato  a  deputado  federal,  e  minha
bandeira  será  defender  os  presos  de  Minas  Gerais.  Advogo  nas  áreas  penal  e
criminal e levantarei uma bandeira a favor deles”. Respondi: “Muito bem. É um bom
caminho.  O  senhor  já  é  meio  bandido  mesmo,  será  então  um  bandido  e  meio”.
Existem pessoas que pensam como ele. O nosso apelo é que os direitos humanos no
Brasil sejam extensivos a todos, incluindo o marginal. E a polícia não pode violá-los, o
Judiciário não pode violá-los, o sistema penal não pode violá-los, o juiz não pode
violá-los,  mas,  principalmente,  os  direitos  humanos  no  Brasil  têm  de  alcançar  o
cidadão que é vítima de bandido, marginal, assaltante, traficante.

Essa é a lógica invertida. O meu amigo Laudívio Carvalho, que tem um programa
na Itatiaia, tem um jargão muito interessante: “Tolerância zero. Lugar de bandido é na
cadeia”.  Porém,  ele  sofre  ameaça  por  causa  disso,  inclusive,  tem  de  trocar  de
telefone quase mensalmente por causa desse jargão. Ele pensa o que eu penso, mas
algumas pessoas acham que ele não deveria falar isso, por violar direitos. Não. Ele
está  defendendo as pessoas  no programa dele  ao  falar:  mais  um assalto  para  o
Bairro São Bento, mais um policial é baleado, mais um agente penitenciário morre
nas mãos dos bandidos.

Outro dia fui para Montes Claros acompanhar um colega, um agente penitenciário,
que foi fazer a escolta de um bandido que simulou estar passando mal para ir ao
hospital  de Francisco Sá. E,  no meio do caminho,  o policial  foi  abordado por  um
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monte de bandidos, que lhe deram um tiro de calibre 12 em seu peito. Perguntem se
a Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara Federal foi visitar esse policial. Não
foi e não vai. Perguntem se os pseudodefensores lá do Ministério da Justiça ligaram
para ele, se a ministra Maria do Rosário ligou, ou lhe mandou um telegrama dizendo:
“Senhor fulano de tal, quero ser solidária, porque o senhor foi baleado no exercício de
sua  profissão,  atuando  em  nome  do  Estado”.  Não,  mas  se  fosse  esse  agente
penitenciário que tivesse baleado alguém, certamente viria um avião de Brasília com
a ministra - ou quem quer que seja - e iria lá na casa do bandido dizer: “Coitado.
Iremos pedir providências enérgicas contra esse policial que baleou o senhor”. Ora,
temos de parar com essa pouca- vergonha, com essa hipocrisia, com essa idiotice de
ficar  visitando bandido,  quando está  no  confronto com a  polícia,  quando está  no
confronto com o Estado. Mas aqueles que são vítimas desse mesmo estado paralelo
não estão nem aí. Isso não dá voto, não é? Muitas vezes, o que dá voto é proteger
bandido, é falar que o Estado, que a polícia errou. Mas, e aí?

No mês passado, um policial estava chegando em casa com a sua esposa, às 4
horas da manhã, ali  em Contagem. Aí,  um bandido anunciou o assalto.  O policial
reagiu e baleou o bandido, que deu um tiro e acertou a esposa desse policial. Vemos
que, nessa relação, o coitadinho é o bandido que foi baleado. Ninguém se lembra da
esposa do policial. Portanto, presidente, às vezes, temos a polícia que merecemos
mesmo;  às  vezes,  temos o  sistema judiciário  que merecemos  mesmo. Quero ver
quando os pseudodefensores desses coitadinhos forem realmente vítimas deles.

Volto para o caso da semana retrasada. A minha cunhada estava chegando em
casa no Bairro Salgado Filho, quando um coitadinho de 1,90m colocou uma pistola no
ouvido dela e a levou até Contagem. Foi um sequestro-relâmpago. Isso aconteceu há
duas ou três semanas, mas até hoje ela não consegue andar sozinha, porque todas
as pessoas que ela vê na rua, imagina que é aquele bandido, que lhe disse assim:
“Se você olhar para o lado, eu te mato”. Ela não consegue descrevê-lo. Na verdade,
só quem, lamentavelmente, já passou por uma situação como essa sabe o que estou
dizendo. Aí, quando esse bandido, que ameaçou matá-la, entra no confronto com o
policial e é baleado por ele, dizem: “A polícia é muito violenta, ela não pode fazer
assim”.  Façam  o  seguinte,  defensores:  esvaziem  mesmo  o  presídio  e  levem  os
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presos para suas casas. Quem sabe lá vocês conseguirão ensinar o que a sociedade
não conseguiu.  Precisamos  parar  com essa hipocrisia,  com essa bandidagem de
empunhar  bandeira  em  defesa  de  bandido  que  está  estuprando  gente  na  rua.
Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O  deputado  André  Quintão*  -  Cumprimento  o  presidente,  os  deputados,  as

deputadas  e  os  telespectadores  que acompanham a TV Assembleia  de  todas  as
regiões de Minas.

O Minas Gerais de hoje traz em sua edição a publicação do Decreto nº 46.439, que
institui  formalmente  o  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de
Pessoas de Minas Gerais. Essa é uma temática pouco debatida, pouco conhecida,
mas muito relevante para o nosso estado e para o nosso país,  pois  milhares de
pessoas têm sido objeto do tráfico interno e externo em suas várias modalidades. O
que configura o tráfico de pessoas? O recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força
ou outras formas de coação, como rapto, fraude, engano ou mesmo o aproveitamento
de situação de vulnerabilidade. O tráfico pode ser interno ou externo. O interno é
quando o tráfico é intermunicipal ou interestadual, quando há pessoas saindo de um
município ou de um estado para outros. O externo é quando ele ocorre para outro
país.

Quais são as modalidades mais frequentes no tráfico de pessoas? A exploração
sexual; a exploração laboral, que nada mais é do que o trabalho escravo; a adoção
ilegal; o trabalho infantil ou o tráfico para fins de remoção de órgãos. São submetidos
ao trabalho escravo no mundo 2.400.000 pessoas. O que muita gente não sabe é que
o tráfico de pessoas se configura como uma das mais lucrativas indústrias do mundo.
Movimenta, deputado Rômulo Viegas, U$S32.000.000.000,00. É o orçamento total do
Estado de Minas Gerais.  Isso com trabalho escravo, com exploração sexual,  com
doação ilegal e remoção de órgãos. É uma realidade complexa de ser enfrentada,
são redes instituídas que praticam esse crime de maneira absolutamente estruturada,
planejada, e, o pior, atingindo pessoas em situação de absoluta vulnerabilidade. No
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caso  da  exploração  sexual,  o  tráfico  com  essa  finalidade  principalmente  envolve
mulheres solteiras, na faixa entre 18 e 29 anos e com baixa escolaridade. Mulheres
que são enganadas, que são recrutadas achando que vão participar de concurso de
moda, que vão ser modelo, que vão trabalhar em alguma repartição, em algum órgão,
e  que  muitas  vezes  são  posteriormente  submetidas  a  cárcere  privado,  algumas
carregando até a chamada servidão de dívida: elas precisam ficar onde estão para
pagar o deslocamento que fizeram de um país para o outro.

Hoje eu estava aqui  ouvindo atentamente o  pronunciamento  da  deputada Luzia
Ferreira, ao qual me associo como cidadão. De fato, o episódio envolvendo o jogador
Tinga foi lamentável, para dizer o mínimo.

Em 2014, ouvimos aquelas manifestações de parte da torcida peruana. Em 2014,
ainda há trabalho escravo, há racismo, há tráfico de pessoas de um país para outro
para trabalho escravo. Onde, deputado? Aqui em Minas, no nosso estado, em setores
poderosos. Há,obviamente, longe de generalizar, senão cometeria uma leviandade,
em  todos  segmentos,  comportamentos  inadequados.  É  assim  em  todas  as
instituições.  Há  grandes  propriedades  rurais  que  ainda  se  utilizam  de  trabalho
escravo.  Há atividades  poderosas,  como a  minerária,  que se utilizam do trabalho
escravo.  Às  vezes  é  um  trabalho  escravo  travestido,  com  má remuneração,  com
cárcere quase induzido, do qual a pessoa não consegue sair,  remontando-nos ao
nosso Brasil colonial, ou pouco depois da Proclamação, na época dos coronéis.

Esta é a realidade que existe: homens, mulheres, adolescentes, jovens que migram,
enganados e submetidos às condições de privação de liberdade. O que fazer diante
dessa  realidade?  Precisamos  de  políticas  públicas.  Hoje  estou  resgatando  esse
decreto  do  governador,  que  praticamente  oficializa  um  grupo  que  já  estava  em
trabalho no Estado. Destaco o papel da Sra. Ariane, que coordena boa parte dessas
ações,  vinculadas  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social.  Precisamos  de  um
programa estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, precisamos dinamizar o
núcleo  de atendimento  a essas pessoas e também precisamos de iniciativas que
envolvam a sociedade.

O  enfrentamento  do  tráfico  de  pessoas  tem  um  tripé.  Primeiro,  precisamos  de
campanha de prevenção, para que as pessoas não sejam ludibriadas, enganadas,
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iludidas. Segundo, as vítimas precisam ser resgatadas, e às vezes é resgate mesmo,
físico, além do resgate da alma de uma pessoa que foi submetida a essa condição. E
para se ter essa identificação, precisamos da denúncia, do disque 180, do disque
100. E, terceiro, para essa investigação andar, precisamos de um serviço integrado
de inteligência, envolvendo um conjunto de órgãos públicos estaduais, federais e até
internacionais, para que haja punição. Envergonha-me, por exemplo, a impunidade
da chacina de Unaí, onde havia uma fiscalização de trabalho degradante. Então, é
preciso  haver  punição  dos  envolvidos.  Esse  tripé  tem  contado  com  o  apoio  da
Assembleia.  No ano passado,  a Assembleia realizou  audiência pública  para  tratar
dessa matéria, e o deputado João Leite integra o comitê estadual.

No PPAG, recebemos duas propostas dessas entidades, as quais foram acolhidas.
Uma  delas  diz  respeito  a  realizar  campanha  de  prevenção  massiva  neste  ano
estratégico em que a Copa é realizada. Tanto na África do Sul quanto na Alemanha,
principalmente no primeiro, foram milhares de situações de tráfico, deputado Almir
Paraca. Então conseguimos colocar para este ano R$450.000,00 para esse programa
de  enfrentamento.  Queria  dar  aqui  essa  notícia.  Além  disso,  conseguimos
R$100.000,00 para um posto de atendimento humanizado no Aeroporto de Confins.

Não adianta vir à tribuna diagnosticar a situação, fazer observações conceituais, e o
telespectador nos perguntar o que estamos fazendo. Estamos garantindo recursos,
ainda que talvez não totais para o programa, mas para que ele dê o seu passo mais
célere este ano.

O deputado Almir Paraca (em aparte)* - Inicialmente, parabenizo e cumprimento o
nobre deputado André Quintão pelo trabalho de excelência que vem fazendo nesta
Casa,  o qual  honra  e  dignifica a  bancada do Partido dos  Trabalhadores,  e pelas
reflexões que traz à tribuna.

As eleições estão se aproximando, com o destino do Brasil para ser tratado. Acho
que a tensão e o bate-boca tendem a estar presentes, mas precisamos melhorar a
qualidade  do  diálogo,  da  avaliação,  para  que estejamos  à  altura  do  que  o  povo
brasileiro espera. Entram então algumas questões de valores, de solidariedade, de
colaboração, de cooperação, para distribuirmos o conjunto da responsabilidade com a
sociedade.  Os  entes  públicos,  políticos,  devem  dividir  com  a  sociedade  a
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responsabilidade pelas transformações e mudanças que o mundo está a exigir.  O
Brasil, este ano, vai ter a oportunidade de tratar a questão no seu território, dentro de
casa.

Parabenizo-o, desejando-lhe boa sorte no pleito que se aproxima. Que consigamos
intervir  com  mais  propriedade  e  com  mais  capacidade  no  cenário  estadual.  Um
grande abraço.

O  deputado  André  Quintão*  -  Muito  obrigado,  deputado  Almir  Paraca,  nosso
representante maior não só do Noroeste mineiro, mas também da cultura mineira, tão
valorizada pelo seu mandato.

Deputado Almir Paraca, ontem tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a
questão da violência. Em determinados assuntos, não temos o direito de, em nome
de bandeiras ideológicas ou de curto prazo eleitoral, tratar de maneira superficial ou
dirigida  determinados  desafios.  A questão da violência  é  de  toda  a  sociedade.  A
questão das drogas não é culpa dos governos federal e estadual. O consumidor tem
uma  parte  grande  de  responsabilidade.  Quem  adquire  a  droga  alimenta  essa
indústria.

Então, ao se pensar uma política pública como essa, para enfrentar o tráfico de
pessoas, vamos precisar da colaboração não só da Polícia Federal, internacional, dos
estados, mas também da sociedade, com as denúncias, do Ministério Público, dos
conselhos tutelares, do Ministério Público do Trabalho e das secretarias. Muitas vezes
a migração para o trabalho se faz em condições degradantes. Muitas vezes quem vai
não tem condições de voltar e acaba se perdendo uma família. Então precisamos de
ações integradas e republicanas.

Se depender de mim, este ano quero subir  à tribuna desta Casa para tratar de
política  pública.  A disputa  eleitoral  vamos  travar,  de  preferência,  nos dois  meses,
agosto e setembro, com a população nas ruas. Aqui temos de ter a responsabilidade
de  construir  política  pública.  É  preciso  deixar  o  clichê,  a  demagogia,  o  discurso
retórico, a personalização da disputa para trás.

Concordo com V. Exa. Fica esse alerta do tema. Muitas vezes passa uma novela
que  trata  do  assunto,  e  a  população  fica  ligada.  Passam  dois  meses,  e  ela  se
esquece do que foi tratado. Não pode ser assim, pois esse é um assunto grave, que
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pode se acentuar na Copa. Por isso faço esse pronunciamento. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Liza Prado.
A deputada  Liza  Prado*  -  Boa  tarde.  Querido  deputado  André  Quintão,  quero

compartilhar  a  luta  em  que  somos  parceiros  há  muitos  anos.  Também  quero
parabenizá-lo pelo trabalho constante que V. Exa. tem desenvolvido nesta Casa.

Deputado Almir Paraca, juntamente com os meus queridos deputados desta Casa,
se não houver  política de estado -  entra governo e sai  governo -  que possa dar
prosseguimento a essas políticas, não conseguiremos eliminar a violência contra a
mulher,  o  desaparecimento  de  crianças e  de  adolescentes,  bem como vamos  ter
dificuldade  de  combater  a  pedofilia.  É  preciso  uma  sociedade  mobilizada  e  um
Parlamento atuante, que, neste caso, há aqui.

O  deputado  Rômulo  Viegas  está  muito  indignado  e  quer  apresentar  algumas
sugestões em relação a esse tema, por isso concedo aparte.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputada Liza Prado, muito obrigado.
Ouvi  atentamente  o  pronunciamento  do  deputado  André  Quintão.  Entendo  que
realmente há necessidade de colocarmos na pauta do Plenário discussões de âmbito
nacional,  esquecendo as responsabilidades dos estados, municípios  e União,  mas
somando  com  a  sociedade,  no  sentido  de  olharmos  e  fazermos  uma  reflexão
profunda sobre o que está acontecendo. Não é justo jogar tudo de ruim que acontece
somente nos ombros da classe política ou dos governos.

Tenho  a  impressão  de  que há um sério  caminho  para  um  caos  extremamente
generalizado.  Isso  vem  de  onde?  Cara  deputada,  isso  está  vindo  da  falta  de
sensibilidade do ser humano, da falta de valorização dos ensinamentos cristãos. Hoje
estamos  vendo  as  famílias  totalmente  desestruturadas.  Os  jovens  estão  sendo
levados  cada  vez  mais  facilmente  para  o  tráfico  de  drogas.  Parte  expressiva  da
sociedade  está  totalmente  marginalizada.  Como  bem  foi  dito  aqui:  há  tráfico  de
pessoas, drogas, agressões por meio do racismo, desrespeito à ordem.

A deputada Liza Prado* - Vimos o que aconteceu com o Tinga.
O deputado Rômulo Viegas* - Justamente.
A deputada  Liza  Prado*  -  Fica  minha  solidariedade  a  ele,  bem  como  o  nosso
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repúdio por esse tipo de comportamento preconceituoso.
O  deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Penso  que  os  77  deputados  que

compõem a Assembleia Legislativa de Minas são favoráveis às manifestações de rua.
Todos queremos críticas, seja para aperfeiçoar os nossos trabalhos, seja para termos
mais soluções para os problemas públicos. Mas isso deve acontecer com respeito ao
próximo. Por exemplo, eu, como professor, já fiz greve. Eu devo fazer greve. Qual é a
minha atividade de professor? Dar aula. Então, se eu for fazer greve, o que devo
fazer? Parar de dar aula. Não posso, em vista da minha greve, ir às ruas impedir o
trânsito  das  pessoas,  impedir  um pai  de  levar  sua filha  ou  sua mãe ao hospital,
impedir  quem está chegando cansado do trabalho de chegar em casa, não posso
atear fogo em pneu. Por exemplo, quero fazer greve e sou da Polícia Federal. Tudo
bem, mas não posso impedir o direito de ir e vir das pessoas. Quando a população
vai  às  ruas  fazer  manifestação,  a  maioria  faz  de  maneira  honesta  e  pacífica.
Infelizmente essa desvalorização que existe, essa quebra de respeito à ética e ao
próximo vem se avolumando. E não acontece só nas periferias. Podemos observar
que  muitas  vezes  são jovens  de classe média,  jovens  que,  segundo a  imprensa
denuncia, deputado Almir Paraca, estão sendo financiados por partidos. Isso vira uma
bola de neve, pois coloca todo o mundo no mesmo balaio.

Já disse na tribuna que a imprensa e a sociedade têm de entender que existem
políticos sérios em todos os partidos, como lamentavelmente também há os que não
o são. Não se pode generalizar. Não se pode fazer o que está acontecendo no Brasil.
Vou ser rápido, pois o deputado Almir Paraca quer usar a palavra. A mídia divulgou
muito - e lamentamos profundamente - a morte do jornalista Santiago, mas quase
mataram um comandante, um coronel da polícia no Rio de Janeiro. Nós o vimos ser
arrastado, e não foi feito todo esse estardalhaço.

Teve  gente  que  levou  tiro  de  borracha  no  olho,  e  não  foi  feito  todo  esse
estardalhaço. Acho que temos de ter muito cuidado. Juntos, a classe política, a classe
civil e toda a sociedade, devemos procurar resgatar valores morais e cristãos. Muito
obrigado. Cumprimento a deputada pelo pronunciamento.

A deputada Liza Prado* - Sou eu quem agradece ao deputado Rômulo Viegas o
aparte.
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Percebemos  que,  numa sociedade  mobilizada na defesa  de  nossas  crianças  e
adolescentes, é importante que combatamos o tráfico de pessoas, e esse decreto do
Estado  foi  fundamental  para  isso.  Creio  que  ele  é  fruto  de  um  trabalho  que  o
deputado  André  Quintão  desenvolve  nesta  Casa,  que  também  tem  trabalhado
constantemente  na  questão.  Portanto,  acho  que  a  Assembleia  tem  participação
fundamental nesse aspecto, com a elaboração de leis para combatermos esse crime
e,  agora,  como disse o deputado,  destinar  recursos e monitorar  os  programas.  É
assim que poderemos combater efetivamente esse mal. Concedo aparte ao deputado
Almir Paraca.

O deputado Almir Paraca (em aparte)* - Obrigado. Gostaria de parabenizar pelo
trabalho  que realiza  a  deputada Liza  Prado,  mulher  brava e  guerreira  das  Minas
Gerais,  em  particular  do  Triângulo  e  da  família  Prado,  que  já  tem  participação
histórica na política deste Estado.

Sobre a questão dos valores, a deputada levanta a discussão da necessidade de
uma política  de  Estado,  e  o  deputado Rômulo  Viegas,  a da  sensibilidade do ser
humano. Gostaria de ressaltar que a sensibilidade humana é a sensibilidade solidária.
No cenário atual,  se é para pensarmos de maneira corresponsável na questão da
violência e de uma série de problemas associados a ela, seja no Brasil, seja em todo
o mundo, já que vivemos em uma sociedade global, temos de considerar, sim, esse
aspecto. Digo isso porque aquele ser que não se sensibiliza com o outro, que não se
compadece, que não sente a dor do outro, que não se coloca no lugar do outro, abala
toda a noção de alteridade que está no fundamento da sociedade civilizada.

É por isso que pedimos que o debate se eleve nesta Casa. E que, para além das
questões do PSDB, de um lado, e do PT, de outro -  cujas discussões, na minha
opinião, vão novamente se polarizar nas sucessões brasileiras, federal ou estaduais,
como em Minas -,  consigamos também contribuir  qualitativamente com o  debate.
Quero reconhecer que a deputada trabalha nesse sentido e que, além de todas as
proposições  que  já  apresentou,  é  uma  militante  dessa  bandeira,  sempre
apresentando  temas  pertinentes  e  acompanhando,  fiscalizando  e  monitorando  as
ações para que a coisa efetivamente aconteça. Obrigado, deputada.

A deputada Liza Prado* -  Sou eu quem agradece ao deputado Almir  Paraca,  a
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quem  também  cumprimento  pelo  trabalho  que  tem  desenvolvido.  Quero  dizer,
deputado, que somos nós que vamos conseguir  mudar esse debate dando-lhe um
tom mais elevado e fazendo com que fique no campo das ideias e na divulgação das
nossas  ações.  Embora  a  tendência  natural  seja  que  as  bandeiras  partidárias
polarizem  o  debate,  como  bem  lembrou  o  deputado,  tenho  certeza  de  que
poderemos, os deputados e deputadas desta Casa, trabalhar para que o debate se
faça de forma politizada e em pontos importantes como o que diz respeito a crianças
e adolescentes que são estrupadas, assediadas e maltratadas. É preciso que nos
estruturemos e ganhemos o coração das pessoas para essa causa. A pedofilia é uma
vergonha para o mundo. Então, é preciso que realmente combatamos esse mal de
forma rigorosa e, para isso, é preciso também estruturar e capacitar  os conselhos
tutelares, para que tenham um trabalho efetivo e imediato, para que não se prolongue
o sofrimento dessas crianças.

O deputado  Almir  Paraca  (em  aparte)*  -  Acabei  me esquecendo de dizer,  mas
gostaria de relatar que, no sentido da ação propositiva, o governo do Estado está
deslocando para Paracatu a Secretaria de Defesa Social, na pessoa da subsecretária
Cássia,  com  a  missão  de  se  reunir  com  a  sociedade  e  seus  representantes
constituídos e debater a violência na cidade. Assusta-nos o aumento da violência não
só em Paracatu, mas também em Unaí e em toda a região, o que, infelizmente, não é
diferente  do  que  acontece  em  Minas  Gerais  e  na  grande  maioria  das  regiões  e
estados brasileiros. Mas acho que, ao menos em termos locais, é importante que as
pessoas se reúnam, discutam e pensem na questão. Então, espero que a sociedade
de Paracatu esteja alerta para participar da reunião que se realizará na próxima terça-
feira, dia 18, pela manhã, em local ainda a ser divulgado. Muito obrigado.

A deputada Liza Prado* -  Considero  importante,  deputados  Almir  Paraca,  André
Quintão, Rômulo Viegas, Duarte Bechir,  Sargento Rodrigues, que possamos nesta
Casa,  presidente  Ivair  Nogueira,  discutir.  A Comissão  de  Segurança  Pública  tem
debatido e apresentado propostas para coibir a violência que está assustando o povo
mineiro. A população está assustada. Já temos o problema gravíssimo e crônico da
violência contra a mulher. No dia 13 de março, às 14 horas, haverá nesta Casa o
lançamento do Plano de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em alusão ao Dia
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Internacional da Mulher.  Como nós trabalhamos de forma permanente, a bancada
feminina, com apoio da Mesa, na pessoa do deputado Dinis Pinheiro, estaremos aqui
no  dia 13,  às  14 horas,  discutindo também essa política,  mas permanentemente.
Precisamos dar  um basta.  Aproveitamos a alusão ao Dia Internacional  da Mulher
justamente para realizar um debate e apresentar prestação de contas do que foi feito.

Convidamos  todos  a  estar  presentes  aqui  no  dia 13,  às  14  horas,  participando
desse evento, em que faremos algumas homenagens, mas o foco principal é o Plano
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Eu gostaria de falar um pouco da Polícia Civil, dos trabalhos que temos feito, mas
vou deixar para o próximo pronunciamento.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O 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.

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  7.152 a 7.155/2014,
da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  7.156/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  e
7.157/2014, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião pelas bancadas do PSDB e do PSD e pelas representações partidárias do
DEM,  do  PEN,  do  PPS,  do  PR,  do  PTdoB  e  do  Solidariedade  -  informando  a
constituição do Bloco Transparência e Resultado - BTR (Ciente. Publique-se.).

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  15  minutos  para
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entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela bancada do PV e pelas representações partidárias do PP, do PTB,
do PDT, do PSB, do  Pros,  do  PMN,  do  PSC, do PTC e do  PTN - informando a
constituição do Bloco Avança Minas - BAM -; pelo BAM - indicando o deputado Inácio
Franco para líder do referido bloco; e pela Comissão da Pessoa com Deficiência -
aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 13/2/2014, do Requerimento nº 6.355/2013,
da deputada Liza Prado (Ciente. Publique-se.).

Encerramento
O 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 terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 18/2/2014.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/2/2014

Às  9  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Duarte Bechir, membros da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João
Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do
deputado Sargento Rodrigues, 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. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Maura Nascimento dos Santos, solicitando
o  apoio  desta  comissão  para  encontrar  a  filha,  Cláudia  Nascimento  do  Santos,
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desaparecida desde outubro de 2012; e dos Srs. Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor de
polícia do Estado, encaminhando denúncia do Sr. Ronaldo Diniz Rezende, ex-cabo
PM, o qual relata que foi excluído ilegalmente do quadro de pessoal da Polícia Militar
através de um ato de exclusão com baixa a pedido, durante o movimento grevista de
1997-1998; e encaminhando, para conhecimento, o artigo de sua autoria com o título
“Direito à Segurança”, publicado no jornal O Tempo, em dezembro de 2013; Cristiano
dos Santos, encaminhando sugestão de projeto de lei que obriga a afixação de fotos
de desaparecidos em postos de gasolina e de cartazes informativos sobre a lei seca
em restaurantes e lanchonetes existentes em rodovias estaduais; do deputado Cabo
Júlio, presidente da Comissão Especial para Indicação do Nome de Fábio Caldeira
Castro Silva para o cargo de ouvidor-geral do Estado, informando que a Ouvidoria-
Geral  disponibilizará  suas  ouvidorias  setoriais  de  temas  Ambiental,  Educacional,
Fazenda,  Patrimônio e Licitação, Polícia,  Saúde e Sistema Penitenciário para que
realizem prestações de contas semestrais nas comissões temáticas desta Casa; e do
Sr.  André  Luiz Ferreira  Sales,  presidente  do  Conselho Comunitário  de  Segurança
Pública de Andradas, encaminhando cópia de abaixo-assinado em que os cidadãos
andradenses  solicitam  a  elevação  da  163ª  Cia.  PM para  Cia.  Independente  e  a
solução urgente dos problemas de efetivo policial do plantão regionalizado da Polícia
Civil;  e  e-mails da Sra.  Bruna Cristina da Silva Hudson e do Sr.  Davyd Dias  dos
Santos, solicitando o apoio desta comissão para que sejam convocados todos os
excedentes do concurso para a Polícia Militar; e do Sr. Thales Bruno da Silva Oliveira,
solicitando o apoio desta comissão para que a lei de ingresso aos cargos de oficial da
Polícia Militar e oficial do Corpo de Bombeiros Militar seja reformulada no tocante ao
limite  máximo  de  idade.  A  presidência  comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo  nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil e de
Relações Institucionais; do Sr. Cylton Brandão da Matta, chefe da Polícia Civil (2); do
Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da Polícia
Militar;  e  dos  Srs.  Jeferson  Botelho  Pereira,  superintendente  de  Investigações  e
Polícia  Judiciária;  e  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social
(19/12/2013);  da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento  e  Gestão;  dos
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Policiais Civis  do Estado;  e dos Srs. Marcos José Mendes de Carvalho,  chefe de
Gabinete da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e Leandro Guimarães Guedes,
chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Justiça (25/1/2014); e dos Srs. Rick
F. R.Mazzinchy, candidato excedente ao Curso de Formação de Soldados da Polícia
Militar;  Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social;  Bruno Selmi Dei
Falci, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, e do Cel. PM
Marco  Antônio  Badaró  Bianchini  (2),  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  Polícia
Militar (30/1/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende
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
6.856, 6.857, 6.867, 6.868, 6.870 a 6.874, 6.920 a 6.926 e 6.931/2013. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 8.878/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  implantação  de  delegacia
eletrônica no Estado;

nº  8.879/2014,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Gustavo  Valadares,  Sávio
Souza  Cruz,  Bonifácio  Mourão,  Tiago  Ulisses,  Pompílio  Canavez  e  Lafayette  de
Andrada, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de
providências para a convocação de todos os excedentes do concurso público para o
Curso de Formação de Soldado BM 2014;

nº 8.880/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  e  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de
providências para que sejam revistas as decisões prolatadas em face dos pedidos
dos policiais militares de retroação das datas de promoção;

nº 8.881/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que a 163ª Cia. PM, no
Município de Andradas, seja elevada a Cia. Independente;

nº  8.882/2014, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita seja encaminhado a
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que a 163ª Cia. PM, no
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Município de Andradas, seja elevada a Cia. Independente;
nº 8.883/2014, dos deputados João Leite, Duarte Bechir, Cabo Júlio e Lafayette de

Andrada, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida pedido de providências para a apuração do desaparecimento
de Cláudia Nascimento dos Santos;

nº 8.884/2014, dos deputados Lafayette de Andrada, Duarte Bechir, Cabo Júlio e
João Leite, em que solicitam seja realizada visita desta comissão a uma farmácia
assaltada por criminosos no Bairro Sion;

nº 8.885/2014, dos deputados Lafayette de Andrada, Cabo Júlio, Duarte Bechir e
João Leite, em que solicitam seja realizada reunião desta comissão para debater, em
audiência  pública,  as  medidas  de  combate  ao  tráfico  de  pessoas,  especialmente
durante a realização da Copa do Mundo Fifa 2014;

nº 8.886/2014, dos deputados Lafayette de Andrada, Cabo Júlio e João Leite, em
que  solicitam  seja  realizada  reunião  desta  comissão  para  discutir,  em  audiência
pública,  as  medidas  de  segurança  e  o  seu  cumprimento  no  Estado,  as  vagas
existentes no setor e a necessidade de aumento delas;

nº 8.887/2014, dos deputados Lafayette de Andrada, Duarte Bechir e João Leite,
em que solicitam seja realizada visita desta comissão ao secretário de Defesa Social
para discutir as medidas de segurança a serem adotadas no Estado por ocasião da
Copa do Mundo e para discutir o plantão regionalizado da Polícia Civil;

nº 8.888/2014, dos deputados Lafayette de Andrada, Duarte Bechir, Cabo Júlio e
João Leite, em que solicitam seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedido de
informações sobre os valores e procedimentos adotados pela polícia no pagamento
de honorários a seus servidores por sua participação em bancas examinadoras, com
especificação  sobre  os  critérios  para  seleção de  servidores  que compõem  essas
bancas, a carga horária de trabalho dos selecionados e a lotação deles em outras
funções, investigativas ou administrativas.

É  dado  por  prejudicado  o  Requerimento  nº  8.889/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar
pedido  de  providências  para  elevar  a  163ª  Cia.  PM  para  Cia.  Independente,  no
Município  de  Andradas.  É  rejeitado  o  Requerimento  nº  8.890/2014,  do  deputado
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Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões
de Segurança Pública e de Direitos Humanos para discutir, em audiência pública, a
possível prática de atos criminosos pelo Sr. Marcos Aurélio Flores Carone, inclusive a
intimidação de testemunhas em processo movido contra o site Novo Jornal, de sua
propriedade, a prática de supostos delitos contra a honra, em associação com o Sr.
Nilton Monteiro, atualmente preso na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, a
possível violação de direitos humanos relativa à prisão de ambos e a sua segurança
no sistema penitenciário estadual.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 4/2/2014

Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Paulo Lamac e Pompílio  Canavez,  membros da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, 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 da pauta e a deliberar sobre proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada
no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parêntesis:  ofícios dos Srs.
José Abud Neto, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont (19/12/2013),
José Elcio dos Santos Monteze, diretor-geral do DER-MG, e Marcelo Mattar Diniz,
promotor de Justiça (12/12/2013);  da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, secretária de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, e do Sr. Carlos Melles, secretário
de Estado de Transportes e Obras Públicas (25/12/2013); dos Srs. Júlio César dos
Santos  Esteves,  secretário  em exercício  de  Estado da Casa Civil  e  de  Relações
Institucionais (2), e Josué Costa Valadão, secretário de Governo de Belo Horizonte
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(30/1/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende 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
6.313, 6.508, 6.575, 6.616 a 6.620, 6.672, 6.674, 6.775, 6.785, 6.797, 6.799, 6.800,
6.802, 6.858 a 6.865, 6.927 a 6.929 e 6.934/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 8.900/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião de
audiência  pública  no  Município  de  Conselheiro  Lafaiete,  para  debater  as
circunstâncias que envolvem a demolição do Estádio do Alto da Vista Alegre;

nº 8.901/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião de
audiência pública para debater o tráfico de pessoas nos municípios mineiros durante
a Copa do Mundo de 2014;

nº 8.902/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião de
audiência pública para debater a Resolução nº 4.131, da ANTT, de 3/7/2013, que
autoriza  a  erradicação  de  cerca  de  1.760km  de  linhas  ferroviárias  na  área  de
concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, bem como para esclarecer o impacto dessa
norma no patrimônio histórico ferroviário do Município de Viçosa e região;

nº 8.903/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião de
audiência pública para debater o projeto de acessibilidade do BRT;

nº  8.904/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
BHTrans pedido de informações sobre a ausência dos itens de acessibilidade nas
obras do BRT;

nº 8.905/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado às
empresas  que  exploram  os  serviços  de  telefonia  móvel  no  Estado  pedido  de
providências  pela instalação de telefonia móvel  nos Bairros  Cidade Jardim, Santa
Maria e Eucaliptos, do Município de Três Pontas;

nº 8.906/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  documento  contendo  reivindicação  dos  moradores  do
Município de Grão Mogol, pela instalação de uma torre de telefonia móvel no Distrito
de Barrocão;
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nº 8.907/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Associação  Mineira  de  Municípios  pedido  de  informações  sobre  os  distritos  e
povoados mineiros que não dispõem de sinal de telefonia celular;

nº 8.908/2014, do deputado Carlos Pimenta e da deputada Luzia Ferreira, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Anatel  pedido  de  providências  para  que  seja
estabelecida, no próximo leilão de frequência eletromagnética, a obrigatoriedade de
cobertura de todos os distritos e povoados,

nº  8.909/2014,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  informações  sobre  todos  os
recursos  aplicados  no  Hospital  Metropolitano  do  Barreiro,  inclusive  aqueles
decorrentes de parcerias ou convênios, informando-se a empresa que eventualmente
tenha sido destinatária de tais recursos;

nº 8.910/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  dar  prosseguimento  aos  debates  sobre  as  obras  do  Hospital
Metropolitano do Barreiro;

nº  8.911/2014,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  visita
Hospital  Metropolitano do Barreiro  para acompanhamento da  retomada das  obras
dessa instituição, prevista para ocorrer no início de 2014;

nº 8.912/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião com convidados para debater a implantação de gasoduto em Uberaba, que
tem a previsão de atender uma unidade de fertilizantes fostatados conhecida como
Fábrica de Amônia da Petrobras;

nº 8.913/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizada reunião
de audiência pública para debater o cumprimento da lei federal que possibilita aos
familiares de taxistas falecidos continuar explorando o serviço de táxi pelo mesmo
prazo original da outorga;

nº 8.914/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
presidente  da  República  pedido  de  providências  para  a  edição  de  ato  normativo
determinando a utilização de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações na instalação de antenas de telefonia  celular  nos distritos  com
mais  de mil  habitantes ou, havendo possibilidade de atender  a tal  pedido,  para a
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aplicação de outros recursos federais com o mesmo fim;
nº 8.915/2014, da deputada Luzia Ferreira,  em que solicita  seja encaminhado à

Anatel pedido de providências para que os recursos obtidos por meio de multas e
taxas  de  fiscalização  sejam  aplicados  prioritariamente  na  expansão  do  sinal  de
telefonia  móvel,  de  modo  a  atender  aos  distritos  e  povoados  atualmente  sem
cobertura;

nº 8.916/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Congonhas por seus 75 anos de emancipação
política;

nº 8.917/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Santa  Bárbara  por  seus  259  anos  de
emancipação política;

nº 8.918/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Cachoeira  da  Prata  por  seus  51  anos  de
emancipação política;

nº 8.919/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Nova Serrana por seus 59 anos de emancipação
política;

nº 8.920/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Araxá  por  seus  148  anos  de  emancipação
política;

nº 8.921/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Santa Maria por seus 70 anos de emancipação
política;

nº 8.922/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Belo Vale por  seus 74 anos de emancipação
política;

nº 8.923/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Santana  do  Deserto  por  seus  50  anos  de
emancipação política;

nº 8.924/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  o  Município  de  Presidente  Juscelino  por  seus  51  anos  de
emancipação política;

nº 8.925/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Piedade de Ponte Nova por seus 51 anos de
emancipação política;

nº 8.926/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Morada Nova de Minas por seus 70 anos de
emancipação política;

nº 8.927/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Catas Altas por seus 310 anos de emancipação
política;

nº 8.928/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Crucilândia por seus 65 anos de emancipação
política;

nº 8.929/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Nova União por seus 51 anos de emancipação
política;

nº 8.930/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Lagoa Santa por seus 275 anos de emancipação
política;

nº 8.931/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com o  Município  de  São Joaquim de Bicas  por  seus  18  anos  de
emancipação política;

nº 8.932/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Sarzedo  por  seus  18  anos  de  emancipação
política;

nº 8.933/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Aricanduva por seus 18 anos de emancipação
política;

nº 8.934/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Barão  de  Cocais  por  seus  70  anos  de
emancipação política;
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nº 8.935/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com o  Município  de  Perdigão  por  seus  60  anos  de  emancipação
política;

nº 8.936/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Carmópolis  de  Minas  por  seus  65  anos  de
emancipação política;

nº 8.937/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Mateus Leme por seus 75 anos de emancipação
política;

nº 8.938/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Senador Modestino Gonçalves por seus 51 anos
de emancipação política;

nº 8.939/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Capim Branco por seus 60 anos de emancipação
política;

nº 8.940/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Moeda  por  seus  60  anos  de  emancipação
política;

nº 8.941/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Belo  Horizonte  por  seus  116  anos  de
emancipação política;

nº 8.942/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Ribeirão  das  Neves  por  seus  60  anos  de
emancipação política;

nº 8.943/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Faria Lemos por seus 50 anos de emancipação
política;

nº 8.944/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Caiana  por  seus  51  anos  de  emancipação
política;

nº 8.945/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Município de Ponte Nova por seus 243 anos de emancipação
política;

nº 8.946/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Ouro Branco por seus 60 anos de emancipação
política;

nº 8.947/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Município de Rio Manso por seus 51 anos de emancipação
política;

nº 8.948/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Confins  por  seus  18  anos  de  emancipação
política.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Fábio Cherem - Rogério Correia.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM
5/2/2014

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses
Gomes, João Leite, Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Sargento
Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do deputado Ulysses Gomes, 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 o relatório final
da comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
dos  Srs.  Edson  Silva  Pereira,  solicitando  apuração  de  denúncia  feita  contra  a
operadora Oi;  Fuvio Luziano Serafim,  prefeito  municipal  de Catuji,  solicitando que
seja requerido à operadora Oi a manutenção do orelhão desse município; e Joaquim
Neres  Xavier  Dias,  prefeito  municipal  de  Salinas,  encaminhando  questionário
respondido  sobre  os  problemas  da  telefonia  nesse  município.  Os  parlamentares
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tecem  comentários  sobre  os  trabalhos  da  comissão,  conforme  consta  nas  notas
taquigráficas.  O  relator,  deputado  João  Leite,  requer  seja  distribuído  avulso  do
relatório  final.  O presidente defere o pedido do relator e solicita à assessoria que
encaminhe a cópia do relatório aos membros da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
requerimentos do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja prorrogado o
prazo de funcionamento da CPI da Telefonia por 30 dias; e do deputado João Leite
em que solicita sejam convidadas as operadoras de telefonia móvel para participar da
reunião de apreciação do relatório final da CPI da Telefonia. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Ulysses Gomes, presidente - Sargento Rodrigues - João Leite - Romel Anízio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/2/2014
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Duarte Bechir (substituindo a deputada Ana Maria Resende, por indicação
da liderança do BTR) e Elismar Prado (substituindo o deputado Almir  Paraca, por
indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Elismar Prado, 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. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo, em  30/01/2014:  dois  ofícios  do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário
municipal de governo do Município de Belo Horizonte. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 6.766, 6.878 e 6.880/2013. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
seguintes requerimentos:

nº 8.975/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião da
comissão, para debater, em audiência pública, o Estatuto da Pessoa com Deficiência;

nº 8.976/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita sejam ouvidas na Comissão
de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência as pessoas presentes na 1ª
Reunião Ordinária realizada no dia 6/2/14.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2014.
Liza Prado, presidente - Almir Paraca - Glaycon Franco.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/2/2014

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,
Duarte  Bechir  e  Paulo  Guedes  (substituindo  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  por
indicação  da  liderança  do  BMSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, 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
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da
seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas
entre parênteses: ofícios da Sra. Elizabeth Cristina Gosling Stehling, coordenadora
distrital  de Saúde Indígena do Distrito Sanitário  Especial Indígena Minas Gerais e
Espírito  Santo,  e  dos  Srs.  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da
Assessoria Institucional da PMMG; Cássio Azevedo Fontenelle, juiz de direito auxiliar
da Presidência do Tribunal de Justiça (28/11/2013); da Sra. Maria Coeli Simões Pires,
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secretária  de  Casa  Civil,  e  do  Sr.  Eduardo  Dalbosco,  chefe  da  Assessoria
Parlamentar  e  Federativa  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à
Fome (29/12/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, e do
Sr.  Cássio  Soares,  secretário  de  Desenvolvimento  Social  (7/12/2013);  e  da  Sra.
Raimunda Helena Nahum Gomes, chefe de gabinete do Incra (30/1/2014). Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº
8.977/2014,  do  deputado  André  Quintão,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater, em audiência pública, a
tentativa de homicídio dos coordenadores da Escola Família Agrícola de Jacaré, em
Itinga, e apoiar o projeto político e pedagógico dessa escola. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 13/2/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. Nilo Veríssimo Carvalho,

ocorrido em 11/2/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade de Mário Campos pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 6.313/2013, do deputado Ivair Nogueira);
de congratulações com a comunidade de Piracema pelos 60 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 6.508/2013, do deputado Duarte Bechir);
de congratulações com a comunidade de Extrema pelo fato de esse município ter-

se  colocado  em  1º  lugar,  no  Estado,  no  ranking do  Índice  Mineiro  de
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Responsabilidade Social, da Fundação João Pinheiro, para 2010 (Requerimento nº
6.575/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Taiobeiras  pelo  aniversário  de
emancipação desse município (Requerimento nº 6.616/2013, da deputada Ana Maria
Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Vargem  Grande  do  Rio  Pardo  pelo
aniversário  de  emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  6.617/2013,  da
deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Serranópolis de Minas pelo aniversário de
emancipação desse município (Requerimento nº 6.618/2013, da deputada Ana Maria
Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Indaiabira  pelo  aniversário  de
emancipação desse município (Requerimento nº 6.619/2013, da deputada Ana Maria
Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Josenópolis  pelo  aniversário  de
emancipação desse município (Requerimento nº 6.620/2013, da deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade de Pirajuba pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 6.672/2013, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Conceição das Alagoas pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 6.674/2013, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com a  comunidade de Dores  de  Campos  pelos  75  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  6.797/2013,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Córrego do Bom Jesus pelos 60 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  6.799/2013,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Sapucaí-Mirim  pelos  76  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  6.800/2013,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Heliodora pelos 65 anos de emancipação
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desse município (Requerimento nº 6.802/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);
de congratulações com a comunidade de Campo Florido pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 6.858/2013, do deputado Tony Carlos);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nova  Ponte  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.859/2013, do deputado Tony Carlos);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Juliana  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.860/2013, do deputado Tony Carlos);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itapagipe  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.861/2013, do deputado Tony Carlos);
de congratulações com a comunidade de Campina Verde pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 6.862/2013, do deputado Tony Carlos);
de congratulações com a comunidade de Perdizes pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 6.863/2013, do deputado Tony Carlos);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Indianópolis  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.864/2013, do deputado Tony Carlos);
de congratulações com a comunidade de Liberdade pelo aniversário de 74 anos

desse município (Requerimento nº 6.865/2013, do deputado Fábio Cherem);
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 12 de dezembro, em Ervália, que
resultou  na  prisão de  uma pessoa e  na  apreensão de armas,  munições,  drogas,
celulares  e  quantia em dinheiro  (Requerimento nº  6.867/2013,  do  deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão
de Polícia Militar, pela apreensão, em 12/12/2013, em Uberaba, de 300 mil maços de
cigarros  contrabandeados  e  pela  prisão  de  cinco  pessoas  (Requerimento  nº
6.868/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19º
Companhia Independente de Polícia Militar,  pela recuperação, em 12/12/2013, em
Pará de Minas, de um carro roubado e pela prisão de cinco homens (Requerimento nº
6.870/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  18º
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Companhia Independente de Polícia Militar, pela apreensão, em 12/12/2013, na zona
rural de Areado,  de 25kg de maconha (Requerimento nº 6.871/2013, do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  13/12/2013,  no
Bairro  Jardim  Canadá,  de  10  armas  de  fogo  e  munição  de  diversos  calibres
(Requerimento nº 6.872/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados no Deoesp, pela
prisão  de  um  homem  e  pela  apreensão  de  uma  carga  de  celulares  roubada
(Requerimento nº 6.873/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 19ª Delegacia
Regional de Polícia Civil, pela prisão, em 10/12/2013, em Várzea da Palma, de um
homem  e  pela  apreensão  de  três  armas  e  grande  volume  de  munições
(Requerimento nº 6.874/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso à Fundação Hilton Rocha-Soebras pela comemoração da marca de 500
mil atendimentos realizados sob a gestão da Soebras (Requerimento nº 6.879/2013,
da deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 12ª Cia. PM/41º BPM,
pela  apreensão de um adolescente  de  15 anos  que conduzia  uma motocicleta e
transportava  drogas,  em  Belo  Horizonte,  em  17/12/2013  (Requerimento  nº
6.920/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia de Polícia
Civil,  pela descoberta de um laboratório  de refino de drogas em São Joaquim de
Bicas (Requerimento nº 6.921/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de Polícia
Civil-Sul, pela prisão de Manoel Raimundo de Abreu, de 37 anos, considerado chefe
de uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo na região Sul de Belo
Horizonte (Requerimento nº 6.922/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares da 29ª Companhia de Polícia Militar
que menciona, pela atuação na ocorrência, em 15 de dezembro, em Manhumirim, em
que apreenderam cinco armas de fogo, documentos e um cheque no valor de R$
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25.000,00 (Requerimento nº 6.923/2013, do deputado Cabo Júlio);
de congratulações com os policiais militares da 13ª Companhia de Meio Ambiente e

Trânsito da Polícia Militar que menciona, pela apreensão no Bairro Santa Cecília, em
Barbacena,  de  26  pássaros  da  fauna  silvestre  que  estavam  em  cativeiro
(Requerimento nº 6.924/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar
que menciona, pela apreensão de drogas na ocupação William Rosa, em Contagem,
que culminou na detenção de nove homens e na apreensão de drogas (Requerimento
nº 6.925/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o 2º-Sgt. PM Luiz Maximiano Sampaio, do 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16 de dezembro, nas proximidades do
Bairro  Ribeiro  de  Abreu,  em  Belo  Horizonte,  na  qual  impediu  um  assalto
(Requerimento nº 6.926/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Planura pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 6.927/2013, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Abadia dos Dourados pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 6.928/2013, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Pratinha pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 6.929/2013, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência  no  Bairro  Ermelinda,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de droga, balança de precisão e material para
embalagem de drogas e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 6.931/2013, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Moema pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 6.934/2013, do deputado Bosco).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.051/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de
Arcos, com sede no Município de Arcos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/4/2012  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.051/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de Arcos, com sede
no Município de Arcos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 20/11/2013), o art. 67 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere  ou  assistencial,  com
personalidade jurídica, com sede e atividades no Município de Arcos; e o art. 68 veda
a remuneração de seus diretores e conselheiros.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.051/2012 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Cabo Júlio - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.560/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à ponte sobre o Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010,  no
Município de Lagoa Santa.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 3/10/2013 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 22/10/2013, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que o órgão enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.560/2013 tem por escopo dar a denominação de Delma Pinto
Coelho de Oliveira à ponte sobre o Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010, no
Município de Lagoa Santa.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.



645
____________________________________________________________________________

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  nota  técnica  de
31/10/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão da proposição
em análise.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 4.560/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio  de Castro - André Quintão - Cabo

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.653/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236, com sede no
Município de Lavras.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.653/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica Vinte de Julho nº 236, com sede no Município de Lavras, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
promoção da solidariedade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações em benefício da comunidade,
como o  empréstimo de camas  hospitalares,  cadeiras  de  rodas e muletas;  realiza
doações de equipamentos e agasalhos, material de limpeza e de higiene arrecadados
nas campanhas efetuadas pelos membros jovens; entre outras.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a
comunidade  do  Município  de  Lavras,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.653/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.680/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Vem-Ser  de  Proteção  e  Assistência  à
Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Patos de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.680/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Vem-Ser  de  Proteção  e  Assistência  à  Criança  e  ao  Adolescente,  com  sede  no
Município de Patos de Minas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

A  instituição  desenvolve  ações  de  proteção  e  promoção  de  crianças  ou
adolescentes que tenham sofrido violação de direitos ou que tenham praticado ato
infracional.

O foco do atendimento é a proteção social especial às crianças e adolescentes e a
suas famílias, assistindo-os e apoiando-os durante e após o cumprimento de medidas
socioeducativas, com o fim de reconstituir e fortalecer os vínculos familiares.

Além disso, a entidade promove e participa de campanhas educativas e preventivas
a fim de que crianças e adolescentes não reiterem a prática de atos infracionais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela associação em defesa da
infância e da juventude, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1,
dando nova redação ao art. 1º da proposição para adequar o nome da entidade ao
disposto no art. 1º de seu estatuto, medida com a qual concordamos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.680/2013 em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.730/2013
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom Jardim, com
sede no Município de Ipatinga.
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma
apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.730/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Mulheres do Bom Jardim, com sede no Município de Ipatinga. Seu estatuto social
estipula  que se  trata  de  associação civil  sem fins  econômicos,  constituída  com a
finalidade de integrar seus associados no contexto social e político da comunidade,
da cidade e da região,  sem distinção,  para ingresso em seus quadros e em seu
atendimento, de cor, religião, partido político, ideologia ou nacionalidade. O estatuto
também dispõe sobre a área de atuação da associação,  a saber:  o Município de
Ipatinga e a Região Metropolitana do Vale do Aço.

Os  objetivos  institucionais  detalhados  no  estatuto  revelam  a  relevância  da
Associação  Mulheres  do  Bom  Jardim,  entre  eles  destacando-se:  integrar  seus
associados  na  luta  pelos  direitos  humanos,  em  defesa  da  justiça  social,
proporcionando  crescimento  social  por  meio  da  promoção  de  encontros,  cursos,
conferências,  debates,  entre outras  atividades;  promover  cursos de formação pré-
profissionalizantes; lutar pela melhoria da qualidade de vida de seus associados no
que diz  respeito  à  moradia,  vida  social,  lazer,  alimentação,  nutrição,  saúde,  meio
ambiente e urbanismo, bem como complementação de renda; zelar e defender os
cidadãos nos assuntos referentes a habitação em sua área de atuação. Nota-se um
amplo escopo, que aborda questões importantes e presentes na agenda das políticas
públicas atuais, em particular considerando-se o disposto no parágrafo único, ao final
do capítulo II do referido estatuto: a associação atenderá à população carente ou de
baixa renda no desenvolvimento de suas atividades.

A outorga  do  título  de  utilidade  pública  significará  o  reconhecimento  oficial  dos
serviços  prestados  pela  Associação  de  Mulheres  do  Bom  Jardim,  conferindo-lhe
credibilidade. Ademais, de posse do título, ficará aberta a possibilidade para que se
reivindiquem benefícios restritos às entidades declaradas de utilidade pública, como
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certas  isenções  e  imunidade  tributárias.  Isso  poderá  vir  a  colaborar  para  a
continuação de suas atividades, aqui já caracterizadas como importantes, viabilizando
sua manutenção e funcionamento. Dessa forma, consideramos meritória a iniciativa
de outorgar o título de utilidade pública à Associação de Mulheres do Bom Jardim.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.730/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.799/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Amigos de Bueno Brandão - AABB -, com sede no
Município de Bueno Brandão.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.799/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos de Bueno Brandão - AABB -, com sede no Município de Bueno
Brandão.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  31  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 35 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.799/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Cabo  Júlio  -  Duilio  de

Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.803/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública a Associação Atlética Asas, com sede no Município de Lagoa
Santa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.803/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Asas, com sede no Município de Lagoa Santa.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 71
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere, constituída no Estado e declarada de utilidade pública; e o art.
84 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.803/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Cabo Júlio - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.814/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de Sítio, com sede no Município de
Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.814/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Mulheres Rurais de Sítio, com sede no Município de Porteirinha.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  51,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere sem fins lucrativos e econômicos, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 52, que as
atividades  de  suas  diretoras  e  conselheiras  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes
vedado o recebimento de qualquer lucro, vantagem ou benefício, por qualquer forma
ou título.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.814/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Cabo  Júlio  -  Duilio  de

Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.838/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade pública o Instituto de Ação Social Projeto Restaurando Vidas, com sede no
Município de Sarzedo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.838/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto  de  Ação  Social  Projeto  Restaurando  Vidas,  com  sede  no  Município  de
Sarzedo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  25  veda  a
remuneração  de seus  dirigentes;  e  o  art.  43  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  instituição  congênere,
legalmente constituída e com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.838/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Cabo Júlio - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.984/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.
Publicada no Diário  do Legislativo de 26/4/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Na  reunião  de  14/5/2013,  a  relatoria  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado ao Departamento de Estradas de
Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -,  autarquia  que  detém  a
propriedade do imóvel, para que esse órgão informasse esta Casa sobre a situação
efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.984/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
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de Pimenta o imóvel com área de 3.000m², conforme matrícula nº 49.459, de 9 de
março de 2009, registrado na folha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
de Formiga.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de
bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser
precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e
contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida
autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a
essa determinação,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição destina  o  bem  à
construção de uma unidade básica de saúde, uma academia de saúde e uma creche
pró-infância.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar  que o DER-MG, por  intermédio  da  Nota Técnica  de 30/10/2013,
posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio.

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer,  o Substitutivo nº 1,
com a finalidade de autorizar o DER-MG, que detém o título de domínio do imóvel, a
efetivar a doação pretendida e adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.984/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG  -  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Pimenta  o  imóvel  com  área  de
3.000m² (três mil metros quadrados), situado nesse município e registrado sob o nº
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49.459,  a  fls.  1  do  Livro  2,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de
Formiga.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de
unidade básica de saúde, academia de saúde e creche pró-infância.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Cabo Júlio - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Mato Dentro o trecho rodoviário que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado
Regimento.

Na reunião de 8/10/2013, esta relatoria solicitou o encaminhamento da proposição,
nos  termos  do art.  301  do  Regimento  Interno,  ao  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este se manifestasse
sobre a viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.518/2013 de autorizar o Poder Executivo a desafetar o
bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-010, entre os Kms 162 e 165.
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Além  disso,  a  proposição  autoriza  a  doação  do  referido  trecho  ao  Município  de
Conceição do Mato Dentro para a instalação de via urbana. Estabelece, ainda, que,
se o donatário não der ao bem a finalidade prevista no projeto no prazo de cinco anos
contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  o  trecho  reverterá  ao
patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que  as  rodovias  são  bens  de uso comum  do  povo,  pois  destinam-se ao  uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
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Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

É  importante  ressaltar  que,  para  a  doação  de  bem  imóvel  do  Estado,  é
imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. No caso
de bens de uso comum, como na proposição em tela, essa desafetação deve ser feita
de maneira explícita, na própria lei que autoriza a transferência do bem, para, logo em
seguida, determinar sua afetação como via pública. Assim, a natureza jurídica do bem
não será comprometida pela alienação.

Em decorrência disso,  a doação do referido  trecho da Rodovia  MG-010 para  o
Município de Conceição do Mato Dentro não implicará alteração em sua natureza
jurídica, pois o imóvel continuará inserido na categoria de bem de uso comum do
povo, uma vez que o percurso será integrado ao perímetro urbano como via pública.
A modificação  básica  incidirá  sobre  a  sua  titularidade,  que  passará  a  integrar  o
domínio  municipal  e,  consequentemente,  será  o  município  que  assumirá  a
responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

Cabe destacar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica de
17/12/2013, declarando-se favorável à pretensão do projeto em exame. Entretanto,
solicitou  sua  alteração,  para  especificar  que  o  trecho  da  Rodovia  MG-010  a  ser
considerado deve ser o compreendido entre o Km 162 e o Km 166 + 400m, na ponte
sobre o Córrego João Henrique, uma vez que é esse o trecho com características
urbanas.

Em  decorrência  disso,  com  o  propósito  de  adequar  a  redação  do  art.  1º  da
proposição em análise, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.518/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica desafetado o trecho de rodovia compreendido entre o Km 162 e o Km
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166  +  400m  da  Rodovia  MG-010,  situado  no  Município  de  Conceição  do  Mato
Dentro.”.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Cabo Júlio - Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/2/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 613 a 623/2014 (encaminhando o Projeto de Lei nº
4.910/2014;  exposições  de  motivos  da  Secretaria  de  Fazenda  a  respeito  da
concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS aos contribuintes
mineiros dos segmentos econômicos de fabricação de artefatos de borracha e de
fabricação e montagem de bicicletas e triciclos não motorizados e motocicletas; os
Convênios  ICMS  nºs  189/2013  e  9/2014,  celebrados  no  âmbito  do  Confaz;
exposições de motivos da Secretaria de Fazenda a respeito da concessão de regime
especial de tributação em matéria de ICMS a contribuintes mineiros dos segmentos
econômicos  de  fabricação  de  resinas  termoplásticas,  da  indústria  de  produtos
químicos e de fabricação de resinas termoplásticas; o Convênio ICMS nº 191/2013,
celebrado no âmbito do Confaz; exposições de motivos da Secretaria de Fazenda a
respeito  da concessão de regime especial  de  tributação em matéria  de  ICMS ao
contribuinte  mineiro  dos  setores  de  fabricação  de  cosméticos  e  produtos  de
perfumaria e de higiene pessoal e de fabricação de celulose, papel e produtos de
papel,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.911 a 4.922/2014 -
Projetos  de  Resolução  nºs  4.923  a  4.928/2014  -  Requerimentos  nºs  7.158  a
7.173/2014 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública e
de  Direitos  Humanos  e  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Oradores  Inscritos:
Discursos  dos  deputados  Lafayette  de  Andrada,  Doutor  Wilson  Batista,  Ulysses
Gomes, Gustavo Valadares e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Questão de Ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos
Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Deiró Marra
- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon
Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes
- Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo
Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h11min, 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 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário 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 613/2014*
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2014.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de Elias Kalil ao
viaduto situado no km 3,2 da MG-424.

O  projeto  tem  por  objetivo  prestar  justa  homenagem  à  memória  de  Elias  Kalil,
nascido em 30 de janeiro de 1930 e falecido em 1993. Elias Kalil, de nacionalidade
brasileira, era filho dos imigrantes sírios Moisés Kalil e Amélia Salum Kalil e pai de
Gisele Kalil e Alexandre Kalil, atual presidente do Clube Atlético Mineiro.

O  homenageado  foi  empresário  do  setor  de  construções,  tendo  fundado  as
empresas Erkal e Fergikal Engenharia Ltda., que, desde a década de 1960, prestam
serviços no ramo.

Elias Kalil foi Diretor do Clube Atlético Mineiro, de 1965 a 1967, e seu Presidente,
de 1980 a 1985. No exercício da liderança máxima da agremiação esportiva mineira,
o homenageado idealizou e lançou as bases do Centro de Treinamento do Atlético,
conhecido como Cidade do Galo e considerado, por especialistas do esporte, como o
melhor centro esportivo do País. O referido Centro de Treinamento deu a Vespasiano
grande projeção e confirmou a vocação do Município e do Vetor Norte da Região
Metropolitana de Belo Horizonte para o desenvolvimento, o que foi antevisto por Elias
Kalil, reconhecido, por isso mesmo, como um desbravador da região.

Na  oportunidade,  em  face  do  disposto  no  art.  3º  da  Lei  nº  13.408,  de  21  de
dezembro de 1999, esclareço a Vossa Excelência que não existe, no Município de
Vespasiano, outro estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

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.

PROJETO DE LEI Nº 4.910/2014
Dá a denominação de Viaduto Elias Kalil ao viaduto situado no km 3,2 da MG-424,

no Município de Vespasiano.
Art. 1º - Fica denominado Viaduto Elias Kalil o viaduto situado no km 3,2 da MG-
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424, trecho Entrº MG-010, no Município de Vespasiano.
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

Transporte,  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 614/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
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 da fabricação de artefatos de borracha.

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 Art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo art. 4º da Lei 19.979/2011.
Fabricação de Artefatos de Borracha
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 a Lei Complementar:
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(…)
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 benefício 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). (grifo
nosso).

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
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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 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, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos
artigos  32-A  a  32-I,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para
determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime
especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de
Minas Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor
equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na
Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de
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13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,
clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas
fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de
contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da
administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o
diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de
forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por
cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,
de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por
cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;
c) papelão ondulado;
IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto
debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a
contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%
(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas
a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%
(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos
relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado
ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),
aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de
polpa e extrato de tomate;
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b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de
concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons
gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos
produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº
19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com
potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à
prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por
cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito
presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a
3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o
Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do
ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e
de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por
cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de
alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão
do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
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farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por
estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição
1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a
que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão
estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de
produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a
conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de
peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o
varejista, observado o diposto no § 2º do art.  75 do Decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%
(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de
carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída
de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,
desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos
bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual
de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,
observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,
especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -
ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos
com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado
com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio
eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do
ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos
do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de
serviços.
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Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de
venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente
subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a
distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição
desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições
previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não
sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento
econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar
e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário
de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e
acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da
mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critérios distintos do que decorreria do disposto no art. 13,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por
cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de
quaisquer outros créditos.

§ 1º - O regime especial a que se refere o caput:
I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;
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II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo
distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício
financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio
recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a
proporcionalidade em relação as oscilações nos volumes quantitativos das operações
realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte
beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova
nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores a data de sua
vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do
imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,
acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em
parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para
os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito
ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências
interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime
especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º , inclusive em relação às
hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;
II - não implica, por parte do contribuinte:
a) confissão de débito;
b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,
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envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em
relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa
do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do
regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o  caput poderá prever o diferimento do
imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os
créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de
serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro
definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do
débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  créditos  presumidos
previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - CONFAZ - que expressamente autorize sua manutenção.”

Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos
abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da
publicação da Lei:

“Art.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia
mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela
Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de
publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;
II - nos § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”
Importante salientar que, apesar de constantes da legislação mineira, as medidas

em comento serão concedidas mediante regime especial a todo o setor, porém de
forma individualizada, analisada a requerimento do contribuinte, podendo ainda, dar
ensejo a cargas tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois 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, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
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não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o
contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,
em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido
benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às  empresas fabricantes de
artefatos  de  borracha signatárias  de  Protocolos  de  Intenções,  que  somam
aproximadamente R$2 milhões de reais em investimentos e 72 empregos diretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:
-  crédito  presumido,  de  modo  que  a  carga tributária  efetiva  seja  de  3,5% (três

inteiros  e  cinco  décimos  por  cento),  nas  vendas  dos  produtos  industrializados
relacionados em Protocolo de Intenções, desde que o conteúdo de importação seja
menor ou igual a 40% (quarenta por cento).

§  1º  -  Para  os  produtos  industrializados  pela  INDÚSTRIA  com  conteúdo  de
importação superior a 40% (quarenta por cento), o crédito presumido será:

I  -  de  5% (cinco inteiros  por  cento)  sobre o valor  da operação,  nas saídas em
operações internas;

II - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação, nas
saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento).

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido a
todo  o  setor,  mas  desde  que  as  empresas  beneficiadas  sejam  signatárias  de
Protocolo de Intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar
empregos no Estado de Minas Gerais.  Desta forma,  o regime especial  concedido
obedecerá ao disposto no Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A
definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício oferecido por
outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no art. 225-A, 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 empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais
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concedidos no 3º trimestre de 2013.
Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor de fabricação de artefatos de borracha foi publicado no “Diário do Legislativo”,
de 20.2.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 615/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
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  prejudicado  ou  impedido  de  instalar-se  em  Minas  Gerais  do
segmento  econômico  de  fabricação  e  montagem  de  bicicletas  e  triciclos  não
motorizados e motocicletas.

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 19.979/11.
Fabricação e montagem de bicicletas e triciclos não motorizados e motocicletas
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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 a 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 benefício 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). (grifo
nosso).

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.
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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”. (grifo nosso)
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 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 benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro,
para as empresas estabelecidas naquela unidade da Federação, instituído pela Lei nº
5.636,  de  06  de  janeiro  de  2010,  cujas  vantagens  proporcionadas  são
operacionalizadas, principalmente, por meio de concessão de crédito presumido do
imposto.
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A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta
unidade da Federação, resultado 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 estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado do
Rio de Janeiro em face do benefício fiscal oferecido por este, tais como: perda de
investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além 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.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra 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 de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial de Tributação (RET) para o setor de fabricação e montagem de
bicicletas  e  triciclos  não  motorizados  e  motocicletas, que  comprovadamente
estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial de tributação a todo o setor, porém de forma individualizada, analisada a
requerimento de cada contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias
diversas.
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Isto se deve, pois 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, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se
burlar  as Ações de Inconstitucionalidade eventualmente propostas.  Desta forma, a
base legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de
Minas  Gerais  possa  se  adaptar  à  nova  realidade,  qual  seja,  a  publicação  de
legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § 1º, do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, com o qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos
os RETs até então concedidos, instituindo:

- crédito presumido de forma que a carga tributária efetiva resulte em 3,0% (três
inteiros  por  cento)  na  saída  das  mercadorias  de  sua  produção,  destinadas  a
contribuinte do imposto, desde que o conteúdo de importação seja menor ou igual a
40% (quarenta por cento).

Para  os  produtos  industrializados  com conteúdo  de importação superior  a  40%
(quarenta por cento), o crédito presumido será de:

I - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação, nas
saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento);

II - 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação, nas saídas internas.
Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral
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com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BICICLETAS E TRICICLOS NÃO MOTORIZADOS
E MOTOCILETAS

* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do
setor  de  fabricação  e  montagem  de  bicicletas  e  triciclos  não  motorizados  e
motocicletas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.2.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 616/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa,  o Convênio ICMS nº 189,  de 17 de dezembro de
2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio, publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de dezembro de
2013, dispõe sobre isenção de ICMS nas operações relacionadas ao Programa Fome
Zero.

O encaminhamento que ora se faz está fundamentado no disposto no § 5º do art. 8º
da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  e  no  art.  1º,  caput, da  Lei
Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 189, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013
Altera o Convênio ICMS 18/03, que dispõe sobre isenção de ICMS nas operações

relacionadas ao Programa Fome Zero.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  em  sua  211ª  reunião



678
____________________________________________________________________________

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 17 de dezembro de 2013, tendo em
vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar
o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula primeira - O § 5º da cláusula primeira do Convênio ICMS 18/03, de 4 de

abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 5º - Ficam os Estados do Amazonas, Bahia, Paraíba e Minas Gerais autorizados

a  conceder  isenção  nas  saídas  internas  em  decorrência  das  aquisições  de
mercadorias  efetuadas  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à
Fome, destinadas ao atendimento do Programa intitulado Fome Zero, conforme termo
de  adesão  ou  convênio  firmado  com  órgãos  da  administração  pública  municipal
direta.”.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua
ratificação nacional,  produzindo efeitos, em relação ao Estado de Minas Gerais,  a
partir da data prevista em decreto do respectivo Poder Executivo.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito
Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José
Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder
Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -
José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -
Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio
Silvano Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  Renato  Augusto Zagallo  Villela  dos
Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto
Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel
de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro
Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio  Carneiro
Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 617/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  9,  de  27  de  janeiro  de  2014,
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 48, de 12 de junho de 2013, que
institui o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional
- RECOPI NACIONAL - e disciplina, para as unidades federadas que especifica, o
credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel  destinado  à
impressão de livro, jornal ou periódico. A alteração promovida consiste na mudança
de redação da alínea “b” do inciso II da cláusula vigésima terceira.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º
e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 9, DE 27 DE JANEIRO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 48/13, que institui o Sistema de Registro e Controle das

Operações com o Papel Imune Nacional - RECOPI NACIONAL e disciplina, para as
unidades  federadas  que  especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize
operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  213ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 27 de janeiro de 2014, tendo em vista
o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 26 de outubro
de 1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula  primeira  -  A alínea  “b”  do  inciso  II  da  cláusula  vigésima  terceira  do

Convênio ICMS 48, de 12 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“b)  1º  de janeiro de 2014,  para os  contribuintes  sediados nas demais unidades
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federadas,  exceto  para  os  estados  de  Minas  Gerais,  do  Rio  de  Janeiro,  do  Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina, de Goiás e do Distrito Federal, cujo prazo será o
estabelecido em suas respectivas legislações.”.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no
Diário Oficial da União.

Presidente  do  CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira  p/Guido  Mantega;  Acre  -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito
Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José
Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder
Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -
José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -
Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio
Silvano Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  Renato  Augusto Zagallo  Villela  dos
Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto
Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel
de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro
Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio  Carneiro
Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 618/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
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 da fabricação de resinas termoplásticas.
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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 19.979/11.
Fabricação de Resinas Termoplásticas
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 a 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 benefício 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
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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). (grifo
nosso).

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”. (grifo nosso)
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 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
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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 benefícios fiscais pelos Estados do Rio de Janeiro
e  da  Bahia,  para  as  empresas  estabelecidas  naquelas  unidades  da  Federação,
instituídos  pela  Lei  nº  5.636/2010  e  Lei  nº  7.980/2001  respectivamente,  cujas
vantagens  proporcionadas  são  operacionalizadas,  principalmente,  por  meio  de
concessão de crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta
unidade da Federação, resultado 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 estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de
Janeiro e na Bahia em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como: perda
de investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais, além 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.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.
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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 de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial de Tributação (RET) para as  indústrias fabricantes de resinas
termoplásticas que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua
competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios
concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial de tributação a todo o setor, porém de forma individualizada, analisada a
requerimento de cada contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias
diversas.

Isto se deve, pois 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, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer
tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar
as  Ações de Inconstitucionalidade eventualmente  propostas.  Desta  forma,  a  base
legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas
Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação de legislação de
idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou,  ainda,  publicação de legislação ainda mais
benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, com o qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos
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os RETS até então concedidos, instituindo:
-  crédito  presumido,  de  modo  que  o  recolhimento  efetivo  seja  de  3% (três  por

cento),  na  venda  interna  e  interestadual  dos  produtos  industrializados  pela
INDÚSTRIA, cujo conteúdo de importação seja menor ou igual a 40% (quarenta por
cento), de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do Senado Federal
nº 13, de 25 de abril de 2012, e atos destinados a sua regulamentação, vedado o
aproveitamento  de  quaisquer  créditos  relacionados  a  estas  operações,  inclusive
aqueles já escriturados nos livros fiscais.

Caso o conteúdo de importação seja superior a 40%, fica assegurado, nas vendas
de mercadorias industrializadas pelo estabelecimento:

I - em operações interestaduais destinadas a contribuintes, sujeitas à alíquota de
4%, crédito presumido de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor
da operação;

II - em operações internas destinadas a contribuintes, crédito presumido de:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação, pas as mercadorias tributadas

pela alíquota de 25% (vinte e cinco por cento); e
b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação, para as demais mecadorias

tributadas com alíquotas inferiores a 25% (vinte e cinco por cento).
- crédito presumido:
I - de forma que a carga tributária efetiva seja de 3,5% (três inteiros e cinco décimos

por cento) nas vendas internas destinadas a contribuintes;
II  -  de  forma que a  carga  tributária  efetiva  seja  de  3,5% (três  inteiros  e  cinco

décimos por cento) nas vendas interestaduais destinadas a contribuintes; não sujeitas
à alíquota interestadual estabelecida pela Resolução do Senado Federal nº 13/2012;

III - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação,
nas vendas interestaduais destinadas a contribuintes, sujeitas à alíquota interestadual
estabelecida pela Resolução do Senado Federal nº 13/2012.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral
com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
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De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

FABRICAÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor de fabricação de resinas termoplásticas foi publicado no “Diário do Legislativo”,
de 20.2.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 619/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
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 da indústria de produtos químicos.

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 Art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo Art. 4º da Lei 19.979/2011
Indústria de Produtos Químicos
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.
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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 a 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 benefício 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). (grifo
nosso).

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;
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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 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, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos
artigos  32-A  a  32-I,  da  Lei  nº  6.763,75,  tratamento  tributário  diferenciado  para
determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime
especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de
Minas Gerais.

“Art.  32-A.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  crédito  presumido  do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:
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I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor
equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na
Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de
13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,
clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas
fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de
contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da
administração  pública,  suas  fundações  e  autarquias,  dos  produtos  recebidos  o
diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de
forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por
cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,
de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por
cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;
c) papelão ondulado;
IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto
debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a
contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%
(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas
a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%
(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos
relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado
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ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),
aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de
polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de
concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons
gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos
produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº
19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com
potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à
prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por
cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito
presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a
3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o
Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do
ICMS.

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e
de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por
cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de
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alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;
III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão

do dia promovidas por estabelecimento fabricante;
IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por
estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição
1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a
que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão
estabelecidos em regulamento.

Art.  32-C - Fica o Poder Executivo, obervados os prazos, a forma, a relação de
produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a
conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de
peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o
varejista, observado o diposto no § 2º do art.  75 do Decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%
(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de
carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída
de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,
desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32 D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos
bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual
de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,
observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,
especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -
ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos
com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado
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com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio
eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do
ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos
do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de
serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de
venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente
subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a
distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição
dese produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições
previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não
sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento
econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar
e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário
de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e
acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da
mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critérios distintos do que decorreria do disposto no art. 13,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por
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cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de
quaisquer outros critérios.

§ 1º - O regime especial a que se refere o caput:
I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;
II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício
financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  interior  ao  valor  médio
recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a
proporcionalidade em relação as oscilações nos volumes quantitativos das operações
realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte
beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores;  promova
nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores a data de sua
vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do
imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,
acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em
parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
compreendidos nos cinco anos anteriores a data de vigência do regime especial para
os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança relativo as transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito
ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências
interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime
especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º , inclusive em relação as
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hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º.
I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;
II - não implica, por parte do contribuinte:
a) confissão de débito;
b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em
relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa
do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do
regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o caput poderá prever o diferimento do
imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os
créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de
serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro
definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do
débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput não  se  aplica  aos  créditos  presumidos
previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - CONFAZ - que expressamente autorize sua manutenção.”

Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos
abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da
publicação da Lei:

“Art.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia
mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela
Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de
publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;
II - nos § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”
Importante salientar que, apesar de constantes da legislação mineira, as medidas

em comento serão concedidas mediante regime especial a todo o setor, porém de
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forma individualizada, analisada a requerimento de cada contribuinte, podendo ainda,
dar ensejo a cargas tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois 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, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o
contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,
em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido
benefícios.

Nestes  termos,  foram  concedidos  regimes  especiais  às  Indústrias  de  Produtos
Químicos, signatárias de Protocolos de Intenções, que somam R$45,2 milhões de
reais em investimentos e 291 empregos diretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:
-  crédito presumido de modo que a carga tributária efetiva seja de 3% (três por

cento)  para  o  ICMS  devido  nas  vendas  a  não  contribuintes  dos  produto
industrializados relacionados em Protocolo de Intenções e nas vendas interestaduais,
desde  que  o  conteúdo de  importação seja  menor  ou  igual  a  40% (quarenta  por
cento);

-  crédito  presumido,  de  modo que a  carga tributária  efetiva  seja  de  3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) para o ICMS devido nas vendas dos produtos
industrializados relacionados em Protocolo de Intenções, desde que o conteúdo de
importação seja menor ou igual a 40% (quarenta por cento);

- crédito presumido implicando carga tributária efetiva de 3% (três por cento), para
o ICMS devido nas vendas do produto industrializado relacionados em Protocolo de
Intenções, realizadas pela INDÚSTRIA, destinadas exclusivamente a contribuintes do
imposto para utilização como matéria-prima.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido a
todo  o  setor,  mas  desde  que  as  empresas  beneficiadas  sejam  signatárias  de
Protocolo de Intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar
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empregos no Estado de Minas Gerais.  Desta forma,  o regime especial  concedido
obedecerá ao disposto no Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A
definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício oferecido por
outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no art. 225-A, 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 empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais
concedidos no 3º trimestre de 2013.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação da

indústria de produtos químicos foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.2.2014.
-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

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

“MENSAGEM Nº 620/2014*
Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
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-A 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 da fabricação de resinas termoplásticas.

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

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei 6.763/75, com
a redação dada pelo Art. 4º da Lei 19.979/2011

Fabricação de Resinas Termoplásticas
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 a 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 benefício 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). (grifo
nosso).
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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”. (grifo nosso)
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.
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Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos
artigos  32-A  a  32-I,  da  Lei  nº  6.763,75,  tratamento  tributário  diferenciado  para
determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime
especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de
Minas Gerais.

“Art.  32-A.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  crédito  presumido  do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor
equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na
Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de
13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,
clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas
fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de
contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da
administração  pública,  suas  fundações  e  autarquias,  dos  produtos  recebidos  o
diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de
forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por
cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,
de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por
cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;
c) papelão ondulado;
IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto
debitado;
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V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a
contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%
(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas
a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%
(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos
relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado
ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),
aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de
polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de
concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons
gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos
produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº
19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com
potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à
prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por
cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito
presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a
3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o
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Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do
ICMS.

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e
de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por
cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de
alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão
do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por
estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição
1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a
que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão
estabelecidos em regulamento.

Art.  32-C - Fica o Poder Executivo, obervados os prazos, a forma, a relação de
produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a
conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de
peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o
varejista, observado o diposto no § 2º do art.  75 do Decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%
(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de
carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída
de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,
desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos
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bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual
de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,
observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,
especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -
ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos
com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado
com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio
eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do
ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos
do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de
serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de
venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente
subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a
distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição
dese produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições
previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não
sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento
econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar
e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário
de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e
acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da
mercadoria for isenta do imposto.
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Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critérios distintos do que decorreria do disposto no art. 13,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por
cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de
quaisquer outros créditos.

§ 1º - O regime especial a que se refere o caput:
I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;
II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício
financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  interior  ao  valor  médio
recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a
proporcionalidade em relação as oscilações nos volumes quantitativos das operações
realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte
beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova
nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores a data de sua
vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do
imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,
acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em
parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
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compreendidos nos cinco anos anteriores a data de vigência do regime especial para
os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança relativo as transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito
ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências
interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime
especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º , inclusive em relação as
hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º.

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;
II - não implica, por parte do contribuinte:
a) confissão de débito;
b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em
relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa
do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do
regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o  caput poderá prever o diferimento do
imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os
créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de
serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro
definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do
débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput  não  se  aplica  aos  créditos  presumidos
previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - CONFAZ - que expressamente autorize sua manutenção.”

Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos
abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da
publicação da Lei:
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“Art.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia
mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela
Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de
publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;
II - nos § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”
Importante salientar que, apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial  a  todo  o  setor,  de  forma
individualizada, analisada a requerimento de cada contribuinte, podendo ainda, dar
ensejo a cargas tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois 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, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precidido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o
contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,
em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido
benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às  empresas fabricantes de
resinas  termoplásticas,  signatárias  de  Protocolos  de  Intenções,  que  somam  R$2
milhões de reais em investimentos e 66 empregos diretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:
- crédito presumido de forma que a carga tributária resulte em 3,0% (três por cento)

nas  operações  de  saída  de  produtos  industrializados  recebidos  da  INDÚSTRIA,
desde  que  o  conteúdo de  importação seja  menor  ou  igual  a  40% (quarenta  por
cento).

§  1º  -  Para  os  produtos  industrializados  pela  INDÚSTRIA,  com  conteúdo  de
importação superior a 40% (quarenta por cento), o crédito presumido será:

I  -  de 5% (cinco  inteiros  por  cento)  sobre o valor da  operação,  nas saídas em
operações internas;
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II - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação,
nas saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento).

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido a
todo  o  setor,  mas  desde  que  as  empresas  beneficiadas  sejam  signatárias  de
Protocolo de Intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar
empregos no Estado de Minas Gerais.  Desta forma,  o regime especial  concedido
obedecerá ao disposto no Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A
definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício oferecido por
outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no art. 225-A, 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 empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais
concedidos no 3º trimestre de 2013.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

FABRICAÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor de fabricação de resinas termoplásticas foi publicado no “Diário do Legislativo”,
de 20.2.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 621/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa,  o Convênio ICMS nº 191,  de 17 de dezembro de
2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio, publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de dezembro de
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2013, prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.
O encaminhamento que ora se faz está fundamentado no disposto no § 5º do art. 8º

da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  e  no  art.  1º,  caput, da  Lei
Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 191, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013
Prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  211ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 17 de dezembro de 2013, tendo em
vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar
o seguinte

CONVÊNIO
Cláusula  primeira -  Ficam prorrogadas até  31  de  maio de  2015 as disposições

contidas nos convênios a seguir indicados:
I  -  Convênio  ICMS  24/89,  de  28  de  março  de  1989,  que  isenta  do  ICMS  as

operações  de  entrada  de  mercadoria  importadas  para  a  industrialização  de
componentes e derivados de sangue, nos casos que especifica;

II - Convênio ICMS 104/89, de 24 de outubro de 1989, que autoriza a concessão de
isenção do ICMS na importação de bens destinados a ensino, pesquisa e serviços
médico-hospitalares;

III - Convênio ICMS 03/90, de 30 de maio de 1990, que concede isenção do ICMS
às saídas de óleo lubrificante usado ou contaminado;

IV  -  Convênio  ICMS  23/90,  de  13  de  setembro  de  1990,  que  dispõe  sobre  o
aproveitamento dos valores pagos a título de direitos autorais, artísticos e conexos
como crédito do ICMS;

V - Convênio ICMS 74/90, de 12 de dezembro de 1990, que autoriza os Estados
que menciona a conceder isenção do ICMS nas operações relativas às saídas de
rapadura de qualquer tipo;

VI -  Convênio ICMS 16/91,  de 25 de junho de 1991,  que autoriza  o Estado de
Roraima a conceder isenção do ICMS nas operações que especifica;
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VII - Convênio ICMS 38/91, de 7 de agosto de 1991, que dispõe sobre a concessão
de isenção do ICMS nas aquisições de equipamentos e acessórios destinados às
instituições que atendam aos portadores de deficiência física, auditiva, mental, visual
e múltipla;

VIII - Convênio ICMS 39/91, de 7 de agosto de 1991, que autoriza os Estados que
menciona a conceder isenção do ICMS nas operações que especifica;

IX - Convênio ICMS 41/91, de 7 de agosto de 1991, que autoriza os Estados e o
Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  na  importação,  pela  APAE,  dos
remédios que especifica;

X - Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991, que concede redução da
base  de  cálculo  nas  operações  com  equipamentos  industriais  e  implementos
agrícolas;

XI -  Convênio ICMS 57/91, de 26 de setembro de 1991, que autoriza o Distrito
Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS,  decorrente  da  aplicação  do  diferencial  de
alíquota, nas aquisições que especifica;

XII - Convênio ICMS 58/91, de 26 de setembro de 1991, que dispõe sobre isenção
do ICMS nas saídas de bulbos de cebola;

XIII  -  Convênio  ICMS 75/91,  de  26  de  setembro  de  1991,  que dispõe sobre  a
concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de aeronaves, peças,
acessórios e outras mercadorias que especifica;

XIV - Convênio ICMS 02/92, de 26 de março de 1992, que autoriza os Estados do
Ceará,  Maranhão  e  Rio  Grande  do  Norte  a  conceder  crédito  presumido  aos
estabelecimentos extratores de sal marinho;

XV - Convênio ICMS 03/92, de 26 de março de 1992, que autoriza os Estados que
menciona a conceder isenção do ICMS nas operações de saídas de algaroba e seus
derivados;

XVI - Convênio ICMS 04/92, de 26 de março de 1992, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a conceder isenção nas operações com produtos típicos de artesanato;

XVII - Convênio ICMS 20/92, de 3 de abril de 1992, que autoriza os Estados e o
Distrito  Federal  a  isentar  do  ICMS  a  importação  do  exterior  de  reprodutores  e
matrizes caprinas;
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XVIII - Convênio ICMS 55/92, de 25 de junho de 1992, que autoriza o Estado da
Bahia a isentar  do ICMS os produtos típicos comercializados pela Fundação Pró-
TAMAR;

XIX - Convênio ICMS 78/92, de 30 de julho de 1992, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a não exigir o imposto nas doações de mercadorias, por contribuintes
do imposto, à Secretaria da Educação;

XX - Convênio ICMS 97/92, de 25 de setembro de 1992, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas de pó de alumínio;

XXI - Convênio ICMS 123/92, de 25 de setembro de 1992, que autoriza os Estados
e o Distrito Federal a conceder isenção às operações internas e interestaduais com
pós-larva de camarão;

XXII - Convênio ICMS 142/92, de 15 de dezembro de 1992, que autoriza o Estado
do Paraná a conceder isenção do ICMS à União dos Escoteiros do Brasil - Região
Paraná;

XXIII - Convênio ICMS 147/92, de 15 de dezembro de 1992, que autoriza o Estado
de Santa Catarina a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de mexilhão,
marisco, ostra, berbigão e vieira;

XXIV - Convênio ICMS 09/93, de 30 de abril de 1993, que autoriza os Estados que
menciona e o Distrito Federal a conceder redução da base de cálculo do ICMS no
fornecimento  de  refeição  promovido  por  bares,  restaurantes  e  estabelecimentos
similares;

XXV - Convênio ICMS 29/93, de 30 de abril de 1993, que autoriza os Estados que
menciona  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  prestações  internas  de  serviço  de
transporte de calcário a programas estaduais de preservação ambiental;

XXVI - Convênio ICMS 50/93, de 30 de abril de 1993, que autoriza os Estados que
menciona a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de
tijolos e telhas cerâmicos;

XXVII - Convênio ICMS 61/93, de 30 de abril de 1993, que autoriza o Estado do
Paraná  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  com  mercadorias
destinadas à construção de casas populares;

XXVIII - Convênio ICMS 132/93, de 9 de dezembro de 1993, que autoriza o Estado
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do Rio de Janeiro a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas operações
que especifica;

XXIX - Convênio ICMS 138/93, de 9 de dezembro de 1993, que autoriza os Estados
do Pará e de Pernambuco a conceder crédito presumido do ICMS aos fabricantes de
sacaria de juta e malva;

XXX - Convênio ICMS 13/94, de 29 de março de 1994, que autoriza o Estado do
Rio de Janeiro a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas
de pedra britada e de mão;

XXXI - Convênio ICMS 55/94, de 30 de junho de 1994, que autoriza o Estado de
Minas  Gerais  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  saídas  de  cadernos  escolares
personalizados, nas condições que especifica;

XXXII - Convênio ICMS 59/94, de 30 de junho de 1994, que autoriza o Estado da
Bahia a reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas internas e interestaduais de N-
Dipropilamina (D.P.A.);

XXXIII - Convênio ICMS 42/95, de 28 de junho de 1995, que autoriza os Estados e
o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS na entrada de bens para integrar o
ativo fixo das Companhias Estaduais de Saneamento;

XXXIV - Convênio ICMS 82/95, de 26 de outubro de 1995, que autoriza os Estados
e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  às  doações  de  mercadorias
efetuadas ao Governo do Estado, para distribuição a pessoas necessitadas;

XXXV - Convênio ICMS 20/96, de 22 de março de 1996, que autoriza o Estado do
Paraná  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  saídas  promovidas  pelo  Programa do
Voluntariado do Paraná - PROVOPAR, na forma que especifica;

XXXVI - Convênio ICMS 29/96, de 31 de maio de 1996, que autoriza o Estado do
Rio  Grande  do  Norte  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  prestações  internas  de
serviços de transporte de hortifrutigranjeiros;

XXXVII - Convênio ICMS 33/96, de 31 de maio de 1996, que autoriza os Estados
que menciona a reduzir  a  base de cálculo  do ICMS nas operações internas com
ferros e aços não planos comuns;

XXXVIII - Convênio ICMS 75/97, de 25 de julho de 1997, que dispõe sobre isenção
do ICMS nas operações com Coletores Eletrônicos de Voto (CEV), e suas partes e
peças;
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XXXIX  -  Convênio  ICMS  84/97,  de  26  de  setembro  de  1997,  que  autoriza  os
Estados e o Distrito  Federal  a conceder  isenção do ICMS na comercialização de
produtos destinados a órgãos ou entidades da administração pública;

XL - Convênio ICMS 100/97, de 4 de novembro de 1997, que reduz a base de
cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários que especifica, e dá outras
providências;

XLI - Convênio ICMS 123/97, de 12 de dezembro de 1997, que concede isenção do
ICMS nas operações que destinem mercadorias ao Programa de Modernização e
Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica das IFES e HUS;

XLII - Convênio ICMS 125/97, de 12 de dezembro de 1997, que autoriza o Estado
do Paraná a isentar do ICMS as operações que especifica;

XLIII  -  Convênio  ICMS  136/97,  de  12  de  dezembro  de  1997,  que  autoriza  os
Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco a reduzir a base de
cálculo  do  ICMS  nas  operações  internas  com  as  mercadorias  que  menciona,
destinadas ao emprego na construção de imóveis populares, sob a coordenação da
COHAB;

XLIV - Convênio ICMS 04/98, de 18 de fevereiro de 1998, que autoriza o Estado do
Rio  de  Janeiro  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  transporte
ferroviário;

XLV - Convênio ICMS 05/98, de 20 de março de 1998, que autoriza os Estados que
menciona a conceder isenção na importação de equipamento médico-hospitalar;

XLVI  -  Convênio ICMS 47/98, de 19 de junho de 1998,  que isenta do ICMS as
operações  que indica,  relativas  à  Empresa Brasileira de  Pesquisa  Agropecuária  -
EMBRAPA;

XLVII - Convênio ICMS 57/98, de 19 de junho de 1998, que isenta do ICMS as
saídas  de  mercadorias  doadas  a  órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e
indireta para distribuição às vítimas da seca;

XLVIII - Convênio ICMS 76/98, de 18 de setembro de 1998, que autoriza a conceder
isenção do  ICMS às  operações  internas  e  interestaduais  de  pirarucu e  tambaqui
criados em cativeiro;

XLIX - Convênio ICMS 77/98, de 18 de setembro de 1998, que autoriza o Estado de
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Minas  Gerais  a  conceder  isenção  do  ICMS  no  recebimento  de  mercadorias
importadas do exterior pelo SENAI;

L - Convênio ICMS 91/98, de 18 de setembro de 1998, que autoriza os Estados de
Santa Catarina, do Distrito Federal, do Espírito Santo e do Pará a conceder isenção
do  ICMS  nas  operações  internas  com  veículos  automotores  adquiridos  por
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

LI  -  Convênio ICMS 33/99, de 23 de julho de 1999, autoriza o Estado de Mato
Grosso a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas devido nas
operações realizadas pela FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil;

LII - Convênio ICMS 05/00, de 24 de março de 2000, que autoriza os Estados do
Rio de Janeiro e Minas Gerais  a conceder  isenção do ICMS nas importações de
insumos destinados à fabricação de vacinas e de acessórios de uso exclusivo em
laboratórios realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Ezequiel Dias;

LIII - Convênio ICMS 33/00, de 26 de abril de 2000, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a celebrar transação, a não constituir crédito ou a desconstituí-lo, nos
casos e condições que menciona;

LIV - Convênio ICMS 63/00, de 15 de setembro de 2000, que autoriza os Estados
de  Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais,  Maranhão,  Paraíba,
Pernambuco, Piauí,  Rio de Janeiro, e Rio Grande do Norte a isentar do ICMS as
operações com leite de cabra;

LV - Convênio ICMS 96/00, de 15 de setembro de 2000, que autoriza os Estados do
Amazonas  e  Roraima  a  conceder  isenção  nas  operações  internas  com  pescado
regional, exceto Pirarucu;

LVI - Convênio ICMS 33/01, de 6 de julho de 2001, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas saídas de bolas de aço forjadas
classificadas no código 7326.11.00 da NBM/SH;

LVII  -  Convênio  ICMS 41/01,  de 6 de julho de 2001,  que autoriza  o Estado do
Paraná a conceder isenção do ICMS nas operações internas com equipamento de
monitoramento automático de energia elétrica;

LVIII - Convênio ICMS 49/01, de 6 de julho de 2001, que autoriza o Estado do Rio
de  Janeiro  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  vacina  contra  a
tuberculose;
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LIX - Convênio ICMS 59/01, de 6 de julho de 2001, que autoriza o Estado de Minas
Gerais a conceder crédito presumido nas operações internas com leite fresco;

LX - Convênio ICMS 78/01, de 6 de julho de 2001, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas prestações de
serviço de acesso à Internet dá outras providências;

LXI - Convênio ICMS 116/01, de 7 de dezembro de 2001, que autoriza os Estados
de  Mato  Grosso  do  Sul,  Santa  Catarina  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  crédito
presumido do ICMS no fornecimento de refeição promovido por bares, restaurantes e
estabelecimentos similares;

LXII - Convênio ICMS 117/01, de 7 de dezembro de 2001, que autoriza o Estado de
São Paulo a conceder isenção do ICMS às saídas de mercadorias doadas ao Fundo
Social de Solidariedade do Palácio do Governo do Estado de São Paulo;

LXIII - Convênio ICMS 125/01, de 7 de dezembro de 2001, que autoriza os Estados
do Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro a conceder isenção do ICMS
relativo à importação de obras de arte destinadas à exposição pública;

LXIV - Convênio ICMS 140/01, de 7 de dezembro de 2001, que concede isenção do
ICMS nas operações com medicamentos;

LXV - Convênio ICMS 11/02, de 15 de março de 2002, que autoriza o Estado de
Mato  Grosso  do  Sul  a  conceder  isenção  de  ICMS  sobre  parcela  do  serviço  de
transporte de gás natural;

LXVI - Convênio ICMS 19/02, de 15 de março de 2002, que autoriza o Estado de
São Paulo a conceder isenção do ICMS na importação de mercadorias destinadas a
construção de usina produtora de energia elétrica;

LXVII - Convênio ICMS 31/02, de 15 de março de 2002, que autoriza os Estados da
Bahia,  Mato  Grosso,  Pará,  Paraná,  Piauí,  Santa  Catarina  e  o  Distrito  Federal  a
conceder isenção do ICMS na importação de bens destinados a ensino e pesquisa;

LXVIII - Convênio ICMS 40/02, de 15 de março de 2002, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e a
reduzir a base de cálculo;

LXIX - Convênio ICMS 58/02, de 26 de junho de 2002, que autoriza o Estado de
São  Paulo  a  conceder  isenção  do  ICMS relativo  ao  diferencial  de  alíquotas  e  à
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importação,  bem  como  a  conceder  redução  da  base  de  cálculo  nas  operações
internas, relativamente a fornecimento de mercadorias a usinas produtoras de energia
elétrica;

LXX - Convênio ICMS 63/02, de 28 de junho de 2002, que autoriza o Estado de
Mato  Grosso a  conceder  isenção  do  ICMS devido  nas  importações  destinadas  a
construção,  operação,  exploração e conservação em seu território,  da FASE-II  da
estrada de ferro FERRONORTE;

LXXI - Convênio ICMS 64/02, de 28 de junho de 2002, que autoriza o Estado da
Paraíba  a  conceder  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS  nas  operações  com
mercadorias  e  bens  destinados  à  construção,  operação  e  manutenção  das
instalações  de  transmissão  de  energia  elétrica,  da  empresa  INABEMSA BRASIL
LTDA.;

LXXII - Convênio ICMS 66/02, de 28 de junho de 2002, que autoriza o Estado do
Paraná a conceder isenção do ICMS no recebimento de mercadorias importadas do
exterior pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC;

LXXIII - Convênio ICMS 72/02, de 28 de junho de 2002, que autoriza os Estados da
Bahia e Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas saídas de blocos catódicos de
grafite;

LXXIV - Convênio ICMS 74/02, de 28 de junho de 2002, que autoriza o Estado da
Bahia  a  conceder  isenção do ICMS nas  aquisições  de mercadorias  destinadas  à
implantação do Sistema de Trens Metropolitanos de Salvador (Metrô);

LXXV - Convênio ICMS 87/02, de 28 de junho de 2002, que concede isenção do
ICMS  nas  operações  com  fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da
Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal;

LXXVI - Convênio ICMS 117/02, de 20 de setembro de 2002, que autoriza o Estado
de Goiás  a  conceder  isenção do ICMS nas  importações  de soro conservante  de
córnea pela Fundação Banco de Olhos de Goiás;

LXXVII - Convênio ICMS 133/02, de 21 de outubro de 2002, que reduz a base de
cálculo  do  ICMS  nas  operações  interestaduais  realizadas  por  estabelecimento
fabricante  ou  importador,  sujeitos  ao  regime  de  cobrança  monofásica  das
contribuições para o  PIS/PASEP e  da COFINS, a que se refere a Lei  Federal  nº
10.485, de 03.07.2002;
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LXXVIII  -  Convênio ICMS 150/02,  de 13 de  dezembro de 2002,  que Autoriza o
Estado  do  Tocantins  a  conceder  isenção  do  ICMS,  para  alimentação  alternativa
(multimistura);

LXXIX - Convênio ICMS 02/03, de 17 de janeiro de 2003, que autoriza o Estado da
Bahia a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel;

LXXX - Convênio ICMS 08/03, de 4 de abril de 2003, que autoriza os Estados do
Espírito  Santo,  Maranhão,  Mato  Grosso do Sul,  Minas Gerais,  Paraná,  Piauí,  Rio
Grande do Sul,  Rio de Janeiro,  Santa Catarina, São Paulo,  Tocantins e o Distrito
Federal a conceder crédito presumido na saída de adesivo hidroxilado produzido com
material resultante da moagem ou trituração de garrafa PET;

LXXXI - Convênio ICMS 14/03, de 4 de abril de 2003, que Autoriza os Estados de
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro a conceder isenção do ICMS na
importação de mercadorias que especifica;

LXXXII - Convênio ICMS 18/03, de 4 de abril de 2003, que dispõe sobre isenção de
ICMS nas operações relacionadas ao Programa Fome Zero;

LXXXIII - Convênio ICMS 22/03, de 4 de abril de 2003, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas operações internas promovidas pelo
Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS);

LXXXIV - Convênio ICMS 34/03, de 4 de abril de 2003, que autoriza o Estado de
Santa  Catarina  a  isentar  as  saídas  de  mercadorias  destinadas  à  Secretaria  da
Articulação Nacional de Santa Catarina;

LXXXV - Convênio ICMS 62/03, de 4 de julho de 2003, que concede benefícios
fiscais  a  operações  relacionadas  com  o  Projeto  Integrado  de  Exploração
Agropecuária e Agroindustrial do Estado de Roraima;

LXXXVI - Convênio ICMS 65/03, de 4 de julho de 2003, que autoriza os Estados do
Mato Grosso e Rio Grande do Sul a conceder redução da base de cálculo do ICMS
no fornecimento de refeição promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos
similares;

LXXXVII  -  Convênio  ICMS  74/03,  de  10  de  outubro  de  2003,  que  autoriza  os
Estados do Amapá, Maranhão, Paraíba e Paraná a conceder crédito presumido do
ICMS aos contribuintes enquadrados em programa estadual de incentivo à cultura;
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LXXXVIII - Convênio ICMS 81/03, de 10 de outubro de 2003, que autoriza o Estado
de  Minas  Gerais  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  o  produto
"dispositivo simulador de glândula mamária humana feminina;

LXXXIX - Convênio ICMS 87/03, de 10 de outubro de 2003, que autoriza o Estado
do Amapá a conceder  isenção do ICMS nas operações internas promovidas pelo
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA;

XC - Convênio ICMS 89/03, de 10 de outubro de 2003, que Autoriza o Estado da
Paraíba  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  com  água
dessalinizada;

XCI - Convênio ICMS 90/03, de 10 de outubro de 2003, que autoriza os Estados da
Paraíba e Rio Grande do Norte a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de
fibra de sisal efetuadas por estabelecimento produtor;

XCII - Convênio ICMS 125/03, de 17 de dezembro de 2003, que autoriza o Estado
de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e à
importação e  redução  da base de  cálculo  do  ICMS nas  operações  internas  com
mercadorias  e  bens  destinados  à  aplicação  no  Programa  de  Eletrificação  Rural
vinculado ao Programa Nacional de Universalização denominado “Programa Luz no
Campo” do Ministério de Minas e Energia;

XCIII  -  Convênio  ICMS 133/03,  de  17  de  dezembro  de  2003,  que  autoriza  os
Estados do Rio Grande do Sul e Rondônia a isentar do ICMS as saídas internas de
mercadorias promovidas por cooperativas sociais;

XCIV - Convênio ICMS 02/04, de 30 de janeiro de 2004, que autoriza o Estado do
Espírito Santo a isentar do ICMS as saídas internas de mercadorias e bens doados a
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta estaduais e municipais;

XCV - Convênio ICMS 04/04, de 2 de abril de 2004, que autoriza os Estados que
menciona  a  conceder  isenção  do  ICMS  à  prestação  de  serviço  de  transporte
intermunicipal de cargas;

XCVI -  Convênio ICMS 07/04, de 2 de abril  de 2004, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e à
importação e  redução  da base de  cálculo  do  ICMS nas  operações  internas  com
mercadorias e bens destinados à aplicação no Programa de Governo ao Noroeste
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Mineiro adquiridos pela CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais;
XCVII - Convênio ICMS 13/04, de 2 de abril de 2004, que autoriza o Estado do

Paraná  a  conceder  isenção  de  ICMS  nas  operações  ou  prestações  internas
destinadas à Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR;

XCVIII - Convênio ICMS 15/04, de 2 de abril de 2004, que autoriza o Estado de
Goiás a conceder isenção do ICMS nas saídas internas, em doação, de mercadorias
e bens destinados a Organização das Voluntárias do Estado de Goiás - OVG;

XCIX - Convênio ICMS 16/04, de 2 de abril de 2004, que autoriza o Estado do Piauí
a conceder isenção do ICMS nas saídas, por doação, promovidas pelas empresas
parceiras na Campanha “Nota da Gente”, da Secretaria da Fazenda do Estado;

C -  Convênio  ICMS 44/04,  de 18 de junho de 2004,  que autoriza  o  Estado do
Amapá a conceder isenção do ICMS nas operações internas com castanha-do-brasil;

CI - Convênio ICMS 66/04, de 18 de junho de 2004, que autoriza o Estado de Santa
Catarina a isentar doações de mercadorias para a Fundação Nova Vida;

CII - Convênio ICMS 70/04, de 24 de setembro de 2004, que autoriza o Estado do
Amazonas  a  conceder  isenção  do  ICMS  relativo  ao  diferencial  de  alíquotas  nas
operações  com  bens  adquiridos  para  doação  a  órgãos  e  entidades  vinculados  à
administração pública direta estadual;

CIII - Convênio ICMS 128/04, de 10 de dezembro de 2004, que autoriza o Estado
de  São  Paulo  a  conceder  isenção  do  ICMS às  saídas  internas  das  mercadorias
médico-hospitalares;

CIV - Convênio ICMS 129/04, de 10 de dezembro de 2004, que autoriza unidades
federadas  a  conceder  isenção  nas  saídas  de  bens  e  mercadorias  recebidas  em
doação,  efetuadas  pela  organização  não-governamental  “AMIGOS  DO  BEM  -
Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria no Sertão Nordestino”;

CV - Convênio ICMS 137/04, de 10 de dezembro de 2004, que autoriza o Estado do
Amapá a conceder  isenção nas saídas internas com os produtos comercializados
pelas Cooperativas de Oleiros;

CVI  -  Convênio  ICMS  153/04,  de  10  de  dezembro  de  2004,  que  autoriza  as
unidades federadas a concederem benefícios fiscais na modalidade redução de base
de cálculo do ICMS;
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CVII - Convênio ICMS 23/05, de 1º de abril  de 2005, que autoriza o Estado de
Santa Catarina a reduzir a base de cálculo nas saídas de laboratório didático móvel;

CVIII - Convênio ICMS 28/05, de 1º de abril de 2005, que autoriza os Estados do
Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins
a  conceder  isenção  do  ICMS  relativo  à  importação  de  bens  destinados  à
modernização de Zonas Portuárias do Estado;

CIX - Convênio ICMS 32/05, de 1º de abril de 2005, que autoriza o Estado de Goiás
a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  saídas  em  doação  de  arroz,  feijão  e  carne
destinados à instituição filantrópica “Vila São José Bento Cottolengo”;

CX - Convênio ICMS 40/05, de 1º de abril de 2005, que autoriza o Estado do Pará a
conceder isenção do ICMS nas operações internas com equipamentos de informática
destinados a micro e pequenas empresas vinculadas ao Projeto Empreender;

CXI -  Convênio ICMS 41/05,  de 1º  de abril  de 2005,  que autoriza o Estado do
Espírito Santo a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas
de areia, lavada ou não;

CXII - Convênio ICMS 44/05, de 1º de abril  de 2005, que autoriza o Estado de
Goiás a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas prestações de serviços
de comunicação;

CXIII - Convênio ICMS 45/05, de 1º de abril  de 2005, que autoriza o Estado de
Goiás a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas com
energia elétrica;

CXIV - Convênio ICMS 46/05, de 1º de abril de 2005, que autoriza o Estado de
Goiás a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas com
gasolina e álcool carburante;

CXV -  Convênio  ICMS 51/05,  de  30  de  maio  de  2005,  que  autoriza  o  Distrito
Federal a conceder isenção de ICMS nas operações de importação efetuadas pelas
fundações de apoio à Fundação Universidade de Brasília;

CXVI - Convênio ICMS 65/05, de 1º de julho de 2005, que autoriza o Estado do Rio
de Janeiro a conceder isenção do ICMS nas operações e prestações relacionadas
com transporte ferroviário;
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CXVII - Convênio ICMS 79/05, de 1º de julho de 2005, que concede isenção do
ICMS às operações destinadas aos Programas de Fortalecimento e Modernização
das Áreas de  Gestão,  de Planejamento  e de Controle  Externo dos Estados e do
Distrito Federal;

CXVIII - Convênio ICMS 85/05, de 1º de julho de 2005, que autoriza o Estado de
Santa Catarina a conceder crédito presumido para a execução do Programa Luz para
Todos;

CXIX - Convênio ICMS 122/05, de 30 de setembro de 2005, que autoriza o Distrito
Federal  a  conceder  isenção  de  ICMS  na  importação  do  exterior,  efetuada  pela
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, ou por sua conta e
ordem, de equipamentos ferroviários que especifica, e dá outra providência;

CXX - Convênio ICMS 130/05, de 16 de dezembro de 2005, que autoriza o Estado
de São Paulo a conceder isenção nas saídas de aviões;

CXXI  -  Convênio  ICMS  131/05,  de  16  de  dezembro  de  2005,  que  autoriza  os
Estados do Acre, Alagoas, Paraná e São Paulo a conceder isenção nas operações
internas com farinha de mandioca não temperada;

CXXII - Convênio ICMS 140/05, de 16 de dezembro de 2005, que autoriza o Estado
do  Piauí  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  saídas  internas,  em  doação,  de
mercadorias e bens destinados a Sociedade de São Vicente de Paulo;

CXXIII  -  Convênio  ICMS  155/05,  de  16  de  dezembro  de  2005,  que  autoriza  o
Estado São Paulo a conceder crédito outorgado do ICMS na intervenção técnica de
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;

CXXIV  -  Convênio  ICMS 161/05,  de  16  de  dezembro  de  2005,  que  autoriza  o
Estado da Bahia a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de cisternas para
captação de água de chuva;

CXXV - Convênio ICMS 170/05, de 16 de dezembro de 2005, que autoriza o Estado
do Amapá a conceder isenção do ICMS na importação de óleo diesel nas condições
que especifica;

CXXVI - Convênio ICMS 03/06, de 24 de março de 2006, que concede isenção do
ICMS incidente nas saídas internas de bens destinados à modernização de Zonas
Portuárias das unidades federadas;
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CXXVII - Convênio ICMS 09/06, de 24 de março de 2006, que concede isenção do
ICMS  nas  transferências  de  bens  destinados  à  manutenção  do  Gasoduto  Brasil-
Bolívia;

CXXVIII - Convênio ICMS 19/06, de 24 de março de 2006, que autoriza os Estados
de  Goiás  e  do  Rio  de  Janeiro  a  conceder  isenção  do  ICMS  correspondente  ao
diferencial  de alíquotas na operação de entrada de equipamentos e componentes
para o aproveitamento da energia solar que especifica;

CXXIX - Convênio ICMS 27/06, de 24 de março de 2006, que autoriza os Estados
do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio
de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal a conceder crédito outorgado do ICMS
correspondente ao valor do ICMS destinado pelos seus respectivos contribuintes a
projetos culturais credenciados pelas respectivas Secretarias de Estado da Cultura;

CXXX - Convênio ICMS 30/06, de 7 de julho de 2006, que concede isenção do
ICMS  na  operação  de  circulação  de  mercadorias  caracterizada  pela  emissão  e
negociação  do  Certificado  de  Depósito  Agropecuário  -  CDA  e  do  Warrant
Agropecuário -  WA, nos mercados de bolsa e  de balcão como ativos financeiros,
instituídos pela Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004;

CXXXI - Convênio ICMS 31/06, de 7 de julho de 2006, que autoriza os Estados do
Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS
nas operações com cimento asfáltico de petróleo, denominado “asfalto ecológico” ou
“asfalto de borracha”;

CXXXII - Convênio ICMS 32/06, de 7 de julho de 2006, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a conceder isenção do ICMS na importação de locomotiva e trilho
para estrada de ferro;

CXXXIII - Convênio ICMS 35/06, de 7 de julho de 2006, que autoriza o Estado de
Pernambuco  e  de  Mato  Grosso  a  conceder  isenção  do  ICMS  incidente  nas
prestações internas de serviço de transporte ferroviário de cargas;

CXXXIV - Convênio ICMS 44/06, de 7 de julho de 2006, que autoriza o Estado do
Espírito Santo a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de residuos rochosos
doados ao Município de Conceição da Barra;

CXXXV - Convênio ICMS 51/06, de 7 de julho de 2006, que autoriza os Estados do
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Amapá e do Amazonas a conceder isenção do ICMS nas operações internas com
quelônios criados em cativeiro;

CXXXVI - Convênio ICMS 74/06, de 3 de agosto de 2006, que autoriza os Estados
do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins a parcelar e a dispensar juros e multas de
débitos  fiscais  nas  operações  realizadas  por  contribuinte  que  participe  de  evento
promocionais destinados a promover incremento nas vendas a consumidor final, por
meio da concessão de descontos sobre o preço dos produtos;

CXXXVII  -  Convênio  ICMS 80/06,  de  1º  de  setembro  de  2006,  que autoriza  o
Estado do Amazonas a conceder isenção do ICMS nas operações internas de saída
de energia elétrica;

CXXXVIII - Convênio ICMS 82/06, 6 de outubro de 2006, que autoriza o Estado do
Paraná a permitir  a  compensação de créditos fiscais  para abatimento do imposto
incidente nas operações interestaduais com sucata;

CXXXIX - Convênio ICMS 85/06, 6 de outubro de 2006, que autoriza o Estado do
Piauí a conceder isenção do ICMS nas saídas internas promovidas pelos projetos
sociais desenvolvidos pela Ação Social Arquidiocesana - ASA;

CXL - Convênio ICMS 95/06, 6 de outubro de 2006, que autoriza o Estado do Pará
a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de materiais escolares e didáticos;

CXLI - Convênio ICMS 97/06, 6 de outubro de 2006, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a conceder dispensa do pagamento do diferencial de alíquotas na
aquisição interestadual de bens destinados à modernização de Zonas Portuárias;

CXLII  -  Convênio  ICMS  113/06,  6  de  outubro  de  2006,  que  dispõe  sobre  a
concessão de redução na base de cálculo do ICMS devido nas saídas de biodiesel
(B-100);

CXLIII - Convênio ICMS 130/06, de 15 de dezembro de 2006, que autoriza o Estado
de Mato Grosso do Sul a conceder isenção do ICMS na importação de bens efetuada
pela Rede Mato-Grossense de Televisão e na subseqüente transferência de parte
desses bens ao Estado de Mato Grosso;

CXLIV -  Convênio  ICMS 133/06,  de  15  de dezembro de 2006,  que autoriza  os
Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  na  importação  de
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máquinas,  aparelhos e equipamentos industriais,  bem como suas partes  e peças,
destinados  a  integrar  o  ativo  imobilizado  do  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem
Industrial - SENAI -, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - e do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR;

CXLV - Convênio ICMS 144/06, de 15 de dezembro de 2006, que autoriza o Estado
do Rio de Janeiro a isentar do ICMS a saída interna de mercadorias efetuada pelo
Instituto Nacional do Câncer - INCA;

CXLVI - Convênio ICMS 09/07, de 30 de março de 2007, que autoriza os Estados a
conceder isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais e na importação
de  medicamentos  e  equipamentos  destinados  a  pesquisas  que  envolvam  seres
humanos, inclusive em programas de acesso expandido;

CXLVII - Convênio ICMS 10/07, de 30 de março de 2007, que autoriza os Estados e
o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  de  ICMS  na  importação  de  máquinas,
equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de radiodifusão;

CXLVIII - Convênio ICMS 23/07, de 30 de março de 2007, que isenta o ICMS na
saída  de  reagente  para  diagnóstico  da  doença de  chagas  destinada  a  órgão  ou
entidade da administração pública direta, suas autarquias e fundações;

CXLIX - Convênio ICMS 53/07, de 16 de maio de 2007, que isenta do ICMS as
operações  com  ônibus,  micro-ônibus,  e  embarcações,  adquiridos  pelos  Estados,
Distrito  Federal  e  Municípios,  no  âmbito  do  Programa  Caminho  da  Escola,  do
Ministério da Educação - MEC;

CL - Convênio ICMS 57/07, de 5 de junho de 2007, que autoriza o Estado de São
Paulo a conceder isenção do ICMS nas operações internas com bens e mercadorias
destinados à implantação da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metropolitano de
São Paulo - METRÔ;

CLI - Convênio ICMS 66/07, de 6 de julho de 2007, que autoriza os Estados de
Alagoas, Amazonas, Bahia, Pará, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina a conceder
créditos  presumido  nas  aquisições  de  equipamento  medidor  de  deslocamento  de
fluxo volumétrico de combustíveis;

CLII - Convênio ICMS 89/07, de 6 de julho de 2007, que autoriza os Estados do
Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí e
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do Rio Grande do Sul, a isentar do ICMS o fornecimento de alimentação e bebidas
não  alcoólicas  realizados  por  restaurantes  populares  integrantes  de  programas
específicos instituídos pela União, Estado ou Municípios;

CLIII  -  Convênio ICMS 92/07, de 6 de julho de 2007, que autoriza o Estado de
Minas  Gerais  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  com  bens  e
mercadorias  destinados  à  construção  de  Centro  Administrativo  do  Governo  do
Estado;

CLIV - Convênio ICMS 04/08, de 4 de abril de 2008, que autoriza os Estados do
Piauí  e  do  Rio  Grande do Norte  e  São Paulo  a  conceder  isenção  do ICMS nas
operações e prestações destinadas às entidades que relaciona;

CLV - Convênio ICMS 05/08, de 4 de abril de 2008, que autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de munições destinadas às
Forças Armadas;

CLVI - Convênio ICMS 07/08, de 4 de abril de 2008, que autoriza o Estado de Santa
Catarina a conceder isenção do ICMS nas operações internas e nas correspondentes
prestações de serviços de transportes destinadas a Cruz Azul no Brasil;

CLVII  - Convênio ICMS 08/08, de 4 de abril  de 2008, que autoriza o Estado de
Santa  Catarina  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  e  nas
correspondentes  prestações  de  serviços  de  transportes  destinadas  ao  Centro  de
Recuperação Nova Esperança - CERENE;

CLVIII - Convênio ICMS 16/08, de 4 de abril de 2008, que autoriza os Estados de
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo a conceder redução da
base de cálculo nas operações que especifica;

CLIX - Convênio ICMS 88/08, de 4 de julho de 2008, que autoriza o Estado do
Amazonas  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  com  sacolas
ecológicas confeccionadas em fibras vegetais pela Associação das Donas de Casa
do Estado do Amazonas;

CLX - Convênio ICMS 108/08, de 26 de setembro de 2008, que autoriza os Estados
e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas operações com mercadorias e
bens destinados à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios a
serem utilizados na Copa do Mundo de Futebol de 2014;
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CLXI - Convênio ICMS 134/08, de 5 de dezembro de 2008, que autoriza o Estado
de Goiás a conceder redução da base de cálculo do ICMS na operação interestadual
com bovino proveniente dos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno - RIDE -, para ser abatido no Distrito Federal;

CLXII  -  Convênio  ICMS 159/08,  de  17  de  dezembro  de  2008,  que  autoriza  os
Estados que menciona a reduzir a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais
de Etilenoglicol (MEG) e Polietileno Tereftalato (Resina PET);

CLXIII - Convênio ICMS 08/09, de 3 de abril de 2009, que autoriza o Estado do
Piauí  a  conceder  isenção de ICMS nas operações  de  importação  efetuadas  pela
fundação de apoio à Fundação Universidade Federal do Piauí;

CLXIV - Convênio ICMS 20/09, de 3 de abril de 2009, que autoriza o Estado do
Maranhão  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  saídas  internas  de  geladeiras  e
borrachas de geladeiras realizadas no âmbito do Projeto Doação e Troca de Borracha
de Geladeira para comunidade de baixa renda;

CLXV - Convênio ICMS 26/09, de 3 de abril de 2009, que estabelece disciplina em
relação às operações com partes e peças substituídas em virtude de garantia, por
empresa  nacional  da  indústria  aeronáutica,  por  estabelecimento  de  rede  de
comercialização de produtos aeronáuticos, por oficina reparadora ou de conserto e
manutenção de aeronaves;

CLXVI - Convênio ICMS 34/09, de 3 de abril de 2009, que autoriza o Estado do
Pará e do Piauí a conceder isenção de ICMS, relativo ao diferencial de alíquota, na
entrada de bens e mercadorias pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
e pela Empresa Águas e Esgotos do Piauí S.A. - AGESPISA;

CLXVII - Convênio ICMS 76/09, de 3 de julho de 2009, que autoriza as unidades
federadas que menciona a conceder  crédito presumido do ICMS na aquisição de
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, com requisito  de Memória de Fita-
detalhe - MFD para fins de substituição de equipamento sem requisito de MFD;

CLXVIII - Convênio ICMS 14/10, de 26 de março de 2010, que autoriza o Estado de
Santa Catarina a conceder crédito presumido para a execução do Programa Luz para
Todos;

CLXIX - Convênio ICMS 16/10, de 26 de março de 2010, que autoriza o Estado de
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Goiás a conceder redução de base de cálculo do ICMS na operação interna com
madeira produzida em regime de reflorestamento e destinada à industrialização, à
utilização como lenha ou à transformação em carvão vegetal;

CLXX - Convênio ICMS 26/10, de 26 de março de 2010, que autoriza o Estado de
Sergipe  a  isentar  o  ICMS  devido  na  operação  relativa  à  aquisição  de  produtos
agropecuários decorrente do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta
Local  da  Agricultura  Familiar,  produzidos  por  agricultores  familiares  que  se
enquadrem  no  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  -
PRONAF  e  que  se  destinem  ao  atendimento  das  demandas  de  suplementação
alimentar e nutricional dos programas sociais do Estado de Sergipe;

CLXXI - Convênio ICMS 39/10, de 26 de março de 2010, que autoriza os Estado de
Alagoas e Bahia a conceder isenção do ICMS nas saídas de cisternas para captação
de água de chuva;

CLXXII - Convênio ICMS 45/10, de 26 de março de 2010, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas saídas de locomotivas;

CLXXIII - Convênio ICMS 47/10, de 26 de março de 2010, que autoriza o Estado do
Paraná  a  conceder  isenção  na  saída  interna  de  mercadoria  promovida  pela
Associação dos Amigos do MON - Museu Oscar Niemeyer;

CLXXIV - Convênio ICMS 73/10, de 3 de maio de 2010, que concede isenção do
ICMS nas operações com medicamento destinado ao tratamento dos portadores de
Gripe A (H1N1);

CLXXV - Convênio ICMS 74/10, de 3 de maio de 2010, que autoriza o Estado do
Piauí a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de geladeiras realizadas no
âmbito do Projeto Doação e Troca de Geladeira para comunidade de baixa renda;

CLXXVI - Convênio ICMS 80/10, de 27 de maio de 2010, que autoriza o Estado de
Alagoas a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de geladeira, decorrentes
de doação efetuada pela Companhia Energética de Alagoas - CEAL, bem como nas
operações  de  remessa  da  sucata  de  geladeira  com  destinação  a  reciclagem  no
âmbito dos programas Agente CEAL e Caravana da Energia;

CLXXVII - Convênio ICMS 85/10, de 30 de junho de 2010, que autoriza os Estados
e o Distrito Federal a isentar as doações de mercadorias para socorro e atendimento
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às  vítimas  das  calamidades  climáticas  recentemente  ocorridas  nos  Estados  de
Alagoas e Pernambuco, bem como os serviços de transportes relativos às doações;

CLXXVIII - Convênio ICMS 89/10, de 9 de julho de 2010, que autoriza os Estados a
isentar do ICMS a importação do exterior de pós-larvas de camarão e reprodutores
SPF, para fins de melhoramento genético, e as saídas internas e interestaduais com
reprodutores de camarão marinho;

CLXXIX - Convênio ICMS 106/10, de 9 de julho de 2010, que autoriza os Estados e
o Distrito Federal a isentar do ICMS a comercialização de sanduíches denominados
“Big Mac” efetuada durante o evento “McDia Feliz”;

CLXXX - Convênio ICMS 118/10, de 9 de julho de 2010, que autoriza os Estados da
Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo a reduzir a base
de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de Para-Xileno (PX) e Ácido Tereftálico
Purificado (PTA);

CLXXXI - Convênio ICMS 138/10, de 24 de setembro de 2010, que autoriza os
Estados de Pernambuco e Roraima a conceder isenção do ICMS nas saídas internas
de geladeiras no âmbito do Programa de Eficiência Energética;

CLXXXII - Convênio ICMS 07/11, de 1º de abril de 2011, que autoriza o Estado do
Rio Grande do Sul a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e
à  importação,  bem  como a  conceder  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS nas
operações internas com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, suas partes
e peças, destinados à implantação da Usina Termelétrica MPX Sul;

CLXXXIII - Convênio ICMS 50/11, de 8 de julho de 2011, que autoriza o Estado de
Minas  Gerais  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  mercadorias
destinadas à construção, ampliação, reforma ou modernização do Estádio Raimundo
Sampaio (Estádio Independência) a ser utilizado na Copa do Mundo de Futebol de
2014;

CLXXXIV - Convênio ICMS 72/11, de 15 de julho de 2011, que autoriza os Estados
e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS nas  operações  internas  e  em
relação  ao  diferencial  de  alíquotas,  incidente  nas  aquisições  de  mercadorias
destinadas  à  construção,  ampliação,  reforma  ou  modernização  dos  Centros  de
Treinamentos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014;
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CLXXXV - Convênio ICMS 73/11, de 15 de julho de 2011, que autoriza as unidades
federadas que menciona a conceder isenção do ICMS nas operações internas e em
relação  ao  diferencial  de  alíquotas,  incidente  nas  aquisições  de  mercadorias
destinadas às obras de mobilidade urbana, no contexto da preparação da Copa do
Mundo de Futebol FIFA 2014;

CLXXXVI-  Convênio  ICMS  98/11,  de  30  de  setembro  de  2011,  que  autoriza  o
Estado do Amapá a conceder benefícios fiscais à indústria localizada no Estado do
Amapá, nas condições que especifica;

CLXXXVII  -  Convênio  ICMS 105/11,  de  30  de  setembro  de  2011,  que concede
isenção do ICMS nas saídas de arroz beneficiado destinadas à Companhia Nacional
de Abastecimento e à União, dentro do Programa Mundial de Alimentos das Nações
Unidas - PMA;

CLXXXVIII - Convênio ICMS 134/11, de 16 de dezembro de 2011, que autoriza a
concessão de isenção do ICMS nas operações de importação e, relativamente ao
diferencial de alíquotas, nas entradas provenientes de outras unidades da Federação
de locomotivas, vagões, trilhos, máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e
peças, desde que sejam destinados a empreendimentos de mobilidade urbana, no
contexto da preparação da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014;

CLXXXIX - Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012, que concede isenção
do ICMS nas  saídas de  veículos  destinados  a  pessoas  portadoras de deficiência
física, visual, mental ou autista;

CXC - Convênio ICMS 46/12, de 16 de abril de 2012, que autoriza o Estado de São
Paulo a conceder crédito outorgado e anistia nas aquisições de materiais refratários
por empresas siderúrgicas;

CXCI - Convênio ICMS 91/12, de 16 de abril de 2012, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a conceder redução da base de cálculo do ICMS no fornecimento de
refeição promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, e dispõe da
exclusão dos entes federados que cita, das disposições do Convênio ICMS 09/93;

CXCII - Convênio ICMS 95/12, de 28 de setembro de 2012, que dispõe sobre a
concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de veículos militares,
peças, acessórios e outras mercadorias que especifica;
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CXCIII  -  Convênio  ICMS 129/12,  de  17  de  dezembro  de  2012,  que  autoriza  o
Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção de ICMS nas operações de importação
de mercadorias destinadas à Fundação Museu da Imagem e do Som - MIS;

CXCIV  -  Convênio  ICMS 147/12,  de  17  de  dezembro  de 2012,  que  autoriza  o
Estado  do Acre  a  conceder  isenção do  ICMS nas  saídas  internas  de  geladeiras,
decorrentes  de  doação  efetuada  pela  Companhia  de  Eletricidade  do  Acre  -
ELETROACRE no âmbito do Programa Eletrobrás na Comunidade;

CXCV - Convênio ICMS 24/13, de 5 de abril de 2013, que autoriza os estados do
Espírito Santo, Minas Gerais,  Rio de Janeiro e São Paulo a conceder isenção do
ICMS na importação de locomotiva por operador de transporte multimodal de cargas;

CXCVI - Convênio ICMS 30/13, de 11 de abril de 2013, que autoriza o Estado de
São Paulo a conceder isenção do ICMS incidente na importação de tesseras para
mosaico,  realizadas  pelo  Santuário  Nacional  de  Nossa  Senhora  da  Conceição
Aparecida;

CXCVII - Convênio ICMS 31/13, de 11 de abril de 2013, que concede isenção do
ICMS nas aquisições  de  equipamentos,  partes  e peças destinadas ao Projeto do
Centro Capixaba de Monitoramento Hidrometeorológico;

CXCVIII - Convênio ICMS 58/13, de 26 de julho de 2013, que autoriza o Estado do
Acre,  Bahia,  Ceará,  Paraíba,  Rondônia  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  crédito
outorgado de ICMS às empresas que utilizem mão-de-obra carcerária e de egressos
do sistema prisional;

CXCIX - Convênio ICMS 62/13, de 26 de julho de 2013, que autoriza os Estados do
Paraná e Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas saídas de produtos que
especifica,  resultantes  da  utilização  de  pneus  inservíveis  de  caminhões  fora-de-
estrada;

CC - Convênio ICMS 96/13, de 26 de julho de 2013,  que autoriza o Estado do
Paraná a  conceder  isenção de ICMS na importação de máquinas,  equipamentos,
partes e acessórios destinados a empresa de radiodifusão;

CCI - Convênio ICMS 113/13, de 11 de outubro de 2013, que autoriza o Estado do
Paraná  a  conceder  isenção de ICMS nas  saídas  e  importação  de  equipamentos,
aparelhos e instrumentos, suas respectivas partes, peças e acessórios, destinadas ao
Instituto Tecnológico SIMEPAR;
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CCII - Convênio ICMS 126/13, de 11 de outubro de 2013, que autoriza o Estado do
Acre a reduzir a base de cálculo nas operações com bovinos destinados aos Estados
de Amazonas e Rondônia;

CCIII - Convênio ICMS 147/13, de 18 de outubro de 2013, que autoriza o Estado do
Maranhão  a  reduzir  a  base  de  cálculo  do  ICMS  em  operações  realizadas  pelos
contribuintes  que  indica  para  implantação  do  Terminal  de  Grãos  do  Maranhão  -
TEGRAM;

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação da sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito
Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José
Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder
Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -
José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -
Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio
Silvano Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  Renato  Augusto Zagallo  Villela  dos
Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto
Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel
de Melo, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro
Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio  Carneiro
Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 622/2014*

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de
dezembro de 2011, 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 setor de fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e
de higiene pessoal.

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 Art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo Art. 4º da Lei 19.979/2011
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
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 a 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 benefício fiscal em tema de ICMS:
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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). (grifo
nosso).

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”. (grifo nosso)
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
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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, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos
artigos  32-A  a  32-I,  da  Lei  nº  6.763,75,  tratamento  tributário  diferenciado  para
determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime
especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de
Minas Gerais.

“Art.  32-A.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  conceder  crédito  presumido  do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor
equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na
Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de
13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,
clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas
fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de
contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da
administração  pública,  suas  fundações  e  autarquias,  dos  produtos  recebidos  o
diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido
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submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de
forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por
cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,
de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por
cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;
c) papelão ondulado;
IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto
debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a
contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%
(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas
a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%
(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos
relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado
ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),
aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de
polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de
concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons
gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos
produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
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firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº
19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com
potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à
prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por
cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito
presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a
3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o
Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do
ICMS.

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e
de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por
cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de
alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão
do dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por
estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição
1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a
que  se  refere  o  caput  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão
estabelecidos em regulamento.
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Art.  32-C - Fica o Poder Executivo, obervados os prazos, a forma, a relação de
produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a
conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de
peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o
varejista, observado o diposto no § 2º do art.  75 do Decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%
(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de
carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída
de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,
desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32 D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos
bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual
de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,
observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,
especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -
ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos
com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado
com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio
eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do
ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos
do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de
serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de
venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente
subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a
distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição
dese produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições
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previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não
sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento
econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar
e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário
de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e
acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da
mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critérios distintos do que decorreria do disposto no art. 13,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por
cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de
quaisquer outros critérios.

§ 1º - O regime especial a que se refere o caput:
I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;
II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício
financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  interior  ao  valor  médio
recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a
proporcionalidade em relação as oscilações nos volumes quantitativos das operações
realizadas.
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§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte
beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores;  promova
nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores a data de sua
vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do
imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,
acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em
parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
compreendidos nos cinco anos anteriores a data de vigência do regime especial para
os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança relativo as transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito
ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências
interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime
especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º , inclusive em relação as
hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º.

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;
II - não implica, por parte do contribuinte:
a) confissão de débito;
b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em
relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa
do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do
regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o caput poderá prever o diferimento do
imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.
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Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os
créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de
serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro
definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do
débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica aos créditos presumidos:
I  -  previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - que expressamente autorize sua manutenção;
II - concedidos nos termos do § 2º do art. 29.
§ 2º - O regulamento definirá as condições e a forma em que a parcela do crédito

presumido excedente deverá ser estornada.”.
Art.  32-K -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS de até  100% (cem por  cento)  do  imposto  devido nas  operações de saída,
desde  que  a  medida  adotada  seja  adequada,  necessária  e  proporcional  para
assegurar a isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência, enquanto
perdurarem  os  efeitos  decorrentes  da  presunção  de  constitucionalidade  de  ato
normativo de outra unidade da Federação que conceda benefício ou incentivo fiscal
ou  financeiro-fiscal  não  previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado nos
termos da legislação específica.

§  1º  -  A  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  enviará  à  Assembleia  Legislativa
expediente com exposição de motivos para adoção da medida a que se refere o
“caput”, podendo a concessão retroagir à data da situação que lhe tiver dado causa.

§ 2º -  A Assembleia Legislativa, no prazo de noventa dias contados da data do
recebimento  do  expediente  a  que  se  refere  o  §  1º,  deverá  ratificar,  por  meio  de
resolução, a medida adotada.

§ 3º - Decorrido o prazo previsto no § 2º sem a ratificação legislativa, a medida
adotada permanecerá em vigor até que a Assembleia Legislativa se manifeste.

§ 4º - A medida adotada perderá sua eficácia:
I - cessada a situação de fato ou de direito que lhe tenha dado causa ou quando se

mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda Pública;
II - com sua rejeição pela Assembleia Legislativa, hipótese em que não poderá ser
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adotada nova medida, ainda que permaneça a situação que a tenha motivado.
§ 5º - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia

Legislativa a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas
incidiram, na forma deste artigo.

§ 6º -  A medida prevista no “caput”  poderá ser substituída por  outro tratamento
tributário que se mostre, em razão de caso específico, mais adequado, hipótese em
que sua adoção deverá ser justificada no expediente referido no § 1º.

Art. 32-L - Os estabelecimentos signatários de protocolo de intenção com o Estado
de  Minas  Gerais  deverão,  preferencialmente,  contratar  serviços  do  setor  de
comunicações de empresas situadas neste Estado.

Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos
abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da
publicação da Lei:

“Art.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia
mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela
Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de
publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;
II - nos § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”
Importante salientar que, apesar de constantes da legislação mineira, as medidas

em comento serão concedidas mediante regime especial a todo o setor, de forma
individualizada, analisada a requerimento de cada contribuinte, podendo ainda, dar
ensejo a cargas tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois 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, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o
contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,
em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido
benefícios.
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Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às  empresas fabricantes de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, signatárias de Protocolos
de  Intenções,  que  geram  novos  investimentos  e  empregos  diretos  e  indiretos  no
Estado de Minas Gerais.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:
- crédito presumido de forma que o recolhimento efetivo seja de 3% (três por cento)

para  o  ICMS  devido  nas  vendas  dos  produtos  industrializados  relacionados  na
Cláusula primeira do Protocolo de Intenções e no Anexo Único deste Regime.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido a
todo  o  setor,  mas  desde  que  as  empresas  beneficiadas  sejam  signatárias  de
Protocolo de Intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar
empregos no Estado de Minas Gerais.  Desta forma,  o regime especial  concedido
obedecerá ao disposto no Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A
definição da graduação da alíquota se deu considerando o benefício oferecido por
outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no art. 225-A, 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 empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais
concedidos no 4º trimestre de 2013.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE

PESSOAL
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor de fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal foi
publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.2.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 623/2014*
Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
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 prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se
em Minas Gerais do setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel.

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 19.979/11.
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
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 a 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
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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 benefício 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). (grifo
nosso).

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”. (grifo nosso)
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 -
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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 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 benefícios fiscais pelo Estado de Espírito Santo,
instituídos  pelo  Decreto  nº  1951-R,  de  25  de  outubro  de  2007,  cujas  vantagens
proporcionadas  são operacionalizadas,  principalmente,  por  meio de  concessão de
crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta
unidade 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 estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado
citado  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de
investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além 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
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XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra 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 de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial  de Tributação (RET)  para o setor  de  fabricação de celulose,
papel e produtos de papel que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em
sua  competitividade  ou  impedidas  de  instalar-se  em  Minas  Gerais  em  face  dos
benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial de tributação a todo o setor, porém de forma individualizada, analisada a
requerimento de cada contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias
diversas.

Isto se deve, pois 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, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se
burlar  as Ações de Inconstitucionalidade eventualmente propostas.  Desta forma, a
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base legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de
Minas  Gerais  possa  se  adaptar  à  nova  realidade,  qual  seja,  a  publicação  de
legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

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 empresas mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo:

crédito presumido implicando recolhimento efetivo de  5% (cinco por  cento),  nas
vendas dos produtos industrializados nesta Estado.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral
com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel foi publicado no “Diário do
Legislativo”, de 20.2.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do  Sr.  Afonso  Gonzaga,  presidente  do  Sindicato  da  Indústria  da  Fundição  no
Estado  de  Minas  Gerais,  encaminhando  informações  sobre  resultados  de  estudo
sobre a caracterização das areias descartadas de fundição na região do Alto São
Francisco. (- Às Comissões de Turismo e de Meio Ambiente.)

Do Sr. Alexandre Henrique Veiga Xavier, da Monte Carmelo Bebidas Ltda., pedindo
apoio para a solução dos problemas de segurança no Município de Monte Carmelo. (-
À Comissão de Segurança Pública.)
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Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.434 e 6.520/2013 da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado (3), encaminhando
o  relatório  de  todos  os  regimes  especiais  de  tributação  concedidos  no  3º  e  4º
trimestres  de  2013,  bem  como  a  relação  dos  regimes  especiais  anteriormente
concedidos e que tiveram seu tratamento tributário alterado no mesmo período, nos
termos da Lei nº 6.763, de 1975. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do  Sr.  Antônio  Carlos  Rezende  Antunes,  secretário  municipal  de  Governo  de
Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.075/2013,
da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Antônio Romualdo Silva solicitando a esta Casa seja elaborada legislação
com vistas à regulamentação da atividade de desmanche de veículos no Estado. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr.  Bruno  Rezende  da  Silveira,  delegado de  polícia,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 5.616/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Cel.  PM  Marco  Antônio  Bicalho,  responsável  pela  Chefia  da  Assessoria
Institucional  da  PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
4.972/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Clarice  Rodrigues  Fogassa  Oliveira  e  outros,  vereadores  da  Câmara
Municipal de Santana do Paraíso, solicitando seja realizada audiência pública desta
Assembleia  nesse  município  para  discutir  a  questão  da  segurança  pública.  (-  À
Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Dalto  Umberto  Rodrigues,  presidente  da  47ª  Subseção  da  OAB-MG,
manifestando-se  pela  aprovação do Projeto  de  Lei  Complementar  nº  59/2014,  de
modo a que a Comarca de Araguari passe a ser de entrância especial. (- Anexe-se ao
referido projeto de lei complementar.)

Do Sr. Danilo Daniel Prado Araújo, superintendente regional do Incra, informando a
celebração  de  convênio  entre  esse  instituto  e  a  Ruralminas.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do  Sr.  Diogo  Jamra  Tsukumo,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  Nacional  de
Economia Solidária, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.421/2013,
da Comissão de Participação Popular.

De D. José Alberto Moura, arcebispo de Montes Claros e presidente do Regional
Leste II da CNBB, agradecendo a manifestação de solidariedade da Comissão de
Direitos  Humanos,  com  relação  à  questão  do  repasse  de  verbas  aos  hospitais
daquele  município,  e  manifestando,  em  nome  dos  bispos  desse  regional,  o
reconhecimento pelo empenho desta Assembleia na aprovação da lei que permite o
uso  de  prédios  públicos  por  comunidades  religiosas  para  atividades  de  interesse
comunitário. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da  Sra.  Eliscristina  Pião,  coordenadora-geral  de  Convênios  (substituta)  da
Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  (2),  informando  a
celebração de convênios entre esse órgão e entidades com sede no Estado. (- À
Comissão de  Fiscalização Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, coordenador-geral de Convênios da Secretaria
de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  informando  a  celebração  de
convênio  entre  esse  órgão  e  entidade  com  sede  no  Estado.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Fatima Regina França Farah, chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da
Presidência  do  BNDES,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
6.638/2013, da Comissão de Cultura.

Do Sr.  Federico Addiechi,  diretor de Responsabilidade Social  da Fifa,  prestando
informações relativas ao requerimento  da  Comissão de Prevenção e Combate  às
Drogas encaminhado por meio do Ofício nº 1.580/2013/SGM.

Do  Sr.  Ferrúcio  Marangoni  Neto,  gerente  da  Gedis,  da  Corregedoria-Geral  de
Justiça do TJMG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.475/2013,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.797/2013,  da  Comissão  de  Meio
Ambiente.
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Do Sr.  Hamilton  Lara  Moreira,  secretário  municipal  da  Pessoa  com Deficiência,
Mobilidade  Reduzida  e  Atenção  ao  Idoso  de  Contagem,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 6.641/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  Sr.  João  Alberto  Paixão  Lages,  secretário  de  Produção  e  Agroenergia  do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.653/2013, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Johnny F. Santos, secretário Nacional de Saneamento Ambiental (substituto),
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.178/2013,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte
(3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  5.975  e  6.030/2013,
respectivamente da Comissão da Pessoa com Deficiência e do deputado Anselmo
José  Domingos;  e  ao  Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais
encaminhado pelo Ofício nº 3.870/2013/SGM.

Do  Sr.  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,  secretário  adjunto  de  Casa  Civil  (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.361, 1.395 e 2.686/2011;
2.887, 2.983, 3.008, 3.031, 3.123, 3.397 e 3.403/2012; 3.706, 4.287, 4.384, 4.399,
4.401, 4.403, 4.410, 4.455, 4.462, 4.476, 4.562, 4.567, 4.652, 4.665, 4.661, 4.664,
4.670  e  4.677/2013;  e  4.552/2013,  todos  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da
Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Leandro  Guerra,  relações  institucionais  da  TIM,  prestando  informações
relativas  aos  Requerimentos  da  Comissão  de  Transportes  encaminhados  pelos
Ofícios nos 3.592 e 3.593/2013/SGM.

Do Sr.  Leandro A. Lima,  chefe de gabinete da Secretaria de Ciência, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 6.830/2013, da Comissão de Educação.

Da  Sra.  Letícia  Moura  Passos  Soares,  procuradora  do  trabalho,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  5.641/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do  Sr.  Luiz  Moreira  Gomes  Júnior,  conselheiro  nacional  do  Ministério  Público,
encaminhando os relatórios da 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e da 21ª Sessões Ordinárias do
referido Conselho. ( - À Comissão de Administração Pública.)
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Do  Sr.  Marcos  Robalinho,  diretor  de  Administração  da  Sudene,  informando
celebração de convênio entre a Sudene e o Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.683/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.  (-
Anexe-se ao referido requerimento.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (21),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.861  e  6.341/2013,  do  deputado
Anselmo  José  Domingos;  6.389  e  6.392/  2013,  da  Comissão  de  Administração
Pública; 4.150, 5.652, 5.659, 5.849, 5.850, 6.161, 6.375 e 6.569/2013, da Comissão
de  Direitos  Humanos;  5.977,  6.199  e  6.459/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com
Deficiência; 5.793 e 5.794/2013, da Comissão de Política Agropecuária; 6.018/2013,
da Comissão de Saúde; e 5.283, 5.414, 5.631, 6.086 e 6.276/2013, da Comissão de
Segurança Pública.

Da Sra.  Maria Laura Franco Lima de Faria,  presidente  do Tribunal  Regional  do
Trabalho da 3ª Região, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa
em atenção a requerimento do deputado Ivair Nogueira, pela posse da nova diretoria
desse tribunal.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, superintendente regional da CEF, informando a
celebração de contrato de repasse de recursos entre essa instituição financeira e o
Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado de Minas  Gerais.  (-  À  Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Morvam  Cotrim  Duarte,  presidente  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito,
indicando a Sra. Maria Cristina Andrade Hoffman para representá-lo em audiência
pública da Comissão de Fiscalização Financeira, em 12/2/2014.

Do Sr. Raimundo Nonato Marques, prefeito municipal de Antônio Carlos, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.519/2013,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Robert Wagner França, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da
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Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais, solicitando a rejeição do Projeto
de  Lei  nº  4.797/2013,  do  presidente  do  Tribunal  Justiça.  (-  Anexe-se  ao  referido
projeto de lei.)

Do  Sr.  Rodney  Lucas  Vieira  de  Sousa,  procurador  do  trabalho,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.661/2013,  da  Comissão  de  Política
Agropecuária.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.338/2013, da deputada Liza Prado,
5.435 e 6.276/2013, da Comissão de Segurança Pública, e 6.166/2013, da Comissão
de Prevenção e Combate às Drogas.

Do  Sr.  Rubens  Rodrigues  dos  Santos,  presidente  da  Companhia  Nacional  de
Abastecimento, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.565/2013, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Teodomiro Gonçalves de Souza, assessor de programas sociais do Centro
de Referência de Assistência Social de Varzelândia, encaminhando relatório sobre a
situação  do  território  quilombola  Brejo  dos  Crioulos,  nesse  município.  (-  Às
Comissões de Política Agropecuária e de Direitos Humanos.)

Do 2º-Sgt. PM QPR José de Paulo Santos solicitando a redução do tempo mínimo
para aposentadoria na PMMG e denunciando perseguições e ameaças que estaria
sofrendo por parte dessa corporação. (- Às Comissões de Administração Pública, de
Segurança Pública e de Direitos Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O 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 4.911/2014

Estabelece a obrigatoriedade de ser indicado expressamente o uso de agrotóxicos
em produtos alimentares comercializados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de ser indicado expressamente o uso
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de agrotóxicos em produtos alimentares comercializados no Estado, em suas formas
de apresentação natural, processada parcialmente ou industrializada.

§  1º  -  A obrigatoriedade  prevista  no  caput é  válida  para  o  varejo,  atacado  e
indústria, ficando dispensados os restaurantes e estabelecimentos similares.

§ 2º - A indicação de que trata o caput deverá consistir na inscrição “produzido com
agrotóxico”, anotada:

I  -  no  rótulo  da  embalagem,  para  produtos  processados  parcialmente  ou
industrializados;

II - nas caixas de acondicionamento ou exposição, para produtos comercializados
na sua forma natural, no atacado ou a granel.

Art. 2º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  O  art.  4º  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,

estabelece que a Política Nacional  de Relações de Consumo “tem por  objetivo  o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde
e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo”.

No art. 6º,  que estabelece os direitos básicos do consumidor,  está garantida, no
inciso I,  “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”;
e,  no  inciso  III,  “a  informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e
serviços  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,  composição,
qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem”.

Partindo dessas premissas e em face da necessidade da efetivação da cidadania
também na área do consumo, apresento para apreciação do Parlamento de Minas
Gerais este projeto de lei, com a convicção de atender as demandas da sociedade,
que tem no parlamento a força de afirmação da cidadania e construção de relações
mais equilibradas e, por que não dizer, mais democráticas.

Em relação ao tema do consumo, é importante fazer cumprir a legislação e reforçá-
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la com novas ações de proteção ao consumidor, visto que o Brasil está gerando mais
oportunidades de trabalho e aumentando a renda e o acesso ao consumo de bens e
serviços.

Por outro lado, a garantia de uma alimentação saudável tem sido cada vez mais
uma busca da sociedade brasileira. A ciência médica e nutricional evolui cada vez
mais, comprovando que a saúde humana está diretamente relacionada aos hábitos
alimentares. Portanto, o alimento pode ser fonte de saúde ou de doença.

Assim,  diante  do  impacto  dos  agrotóxicos  na  saúde  humana,  comprovado  por
inúmeras pesquisas epidemiológicas que relacionam a exposição a eles com câncer,
problemas hormonais, anomalias genéticas e doenças crônicas do sistema nervoso,
entre outras, apresentamos este projeto de lei.

Este é um debate importante, que diz respeito à saúde humana, animal e ambiental.
Com este projeto, estamos reafirmando a busca da transparência e atendendo ao
direito básico do consumidor de ter  todas as informações que possam auxiliar  na
tomada de decisões que lhe dizem respeito.

Espero contar com o apoio dos deputados e deputadas desta Casa para, mais uma
vez, caminharmos ao encontro dos anseios da sociedade, que exige transparência e
respeito a seus direitos.

- 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 4.912/2014
Declara de utilidade a Associação Cultural Casa de Música de Ouro Branco, com

sede no Município de Ouro Branco.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Casa de Música

de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A Associação Cultural Casa de Música de Ouro Branco, com sede no

Município de Ouro Branco, fundada em 2001, é considerada uma entidade filantrópica
sem fins lucrativos e com duração indeterminada.
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A entidade  exerce  sua  função  plena  e  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por
finalidade atuar sempre no interesse do cidadão, nas áreas de prestação de serviços
de manutenção e assistência para a formação de novos músicos, desenvolvimento de
cursos  de  capacitação  musical,  promoção  de  seminários,  congressos  e
apresentações  musicais  visando  a  desenvolver  talentos  e  valorizar  a  música  da
cidade de Ouro Branco.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade,  por  viabilizar  parcerias  com  órgãos  públicos  estaduais,  garantindo  a
realização dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares à 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 de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.913/2014
Dispõe sobre a autorização para o consumidor ter o direito de solicitar a interrupção

do  fornecimento  de  serviços  de  prestação  continuada,  uma  vez  por  ano,
gratuitamente, por até noventa dias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta lei  dispõe sobre a autorização para o consumidor ter  o direito  de

solicitar, no Estado de Minas Gerais, a interrupção do fornecimento de serviços de
prestação continuada, uma vez por ano, gratuitamente, por até noventa dias.

Art.  2º  -  O  consumidor  usuário  de  quaisquer  formas  de  serviços  de  prestação
continuada tem o direito de solicitar a interrupção do serviço por até noventa dias, a
cada ano completo de utilização do serviço.

Parágrafo único - A interrupção mencionada no caput deve ser efetuada sem ônus
para o consumidor.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores às sanções
penais e administrativas dispostas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem
prejuízo de outras dispostas na legislação em vigor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor em noventa dias a contar da data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O consumidor de serviços de prestação continuada tem de vencer uma

série de obstáculos e ainda assumir um alto custo, caso deseje interromper algum
serviço que esteja  utilizando,  mesmo que essa interrupção seja apenas por certo
período de tempo.

Muitas vezes, a interrupção nem mesmo é possível, sendo o consumidor obrigado a
cancelar  o  serviço  para,  no  futuro,  solicitá-lo  novamente  com  perda  de  tempo  e
dinheiro.

O problema que estamos enfrentando ocorre nos fornecimentos de água, luz, gás,
telefone, internet,  etc.  A proposta que apresentamos é uma solução viável e, com
certeza, ajudará muito um grande número de consumidores que têm passado pela
situação que descrevemos.

Assim sendo, pedimos aos nobres pares o apoio necessário à aprovação deste
projeto  de  lei  em  nome da  defesa  e  da  proteção  dos  interesses  do  consumidor
mineiro.

- 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 4.914/2014
Dispõe sobre a disponibilização de banheiros públicos adaptados para as pessoas

ostomizadas, nos locais que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os shoppings centers, centros comerciais e supermercados localizados no

Estado  de  Minas  Gerais,  ficam  obrigados  a  disponibilizar  banheiros  públicos
adaptados para as pessoas ostomizadas.

Parágrafo único - Os banheiros deverão ser dotados das seguintes instalações:
I  -  toaletes  com  proporções  específicas:  vaso  sanitário  normal  ou  infantil,  com

anteparo  seco,  instalado  com  altura  equivalente  ao  abdômen  das  pessoas
ostomizadas, há aproximadamente 80cm do chão, fechado por uma bancada;

II - ducha higiênica instalada a 110cm do chão, do lado direito do vaso sanitário,
para lavagem ou troca da bolsa coletora;
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III - lavatório para as mãos, colocado próximo ao vaso sanitário;
IV  -  espelho  fixado  na  parede  imediatamente  acima  do  vaso  sanitário,  para

inspeção das condições gerais do estoma;
V  -  suporte  para  fixação  de  papel  higiênico  colocado  próximo  e  em  altura

compatível com a do vaso sanitário;
VI - suporte para papel toalha;
VII - símbolo nacional da pessoa com deficiência, incluindo o símbolo nacional da

pessoa ostomizada, colocado na entrada do banheiro, indicando que aquele sanitário
é uma instalação adaptada para pessoas ostomizadas.

Art.  2º  -  As  normas fixadas nesta  lei  deverão incidir  sobre  os  estabelecimentos
dispostos  no  caput  do  artigo  anterior,  com  área  bruta  locável  (ABL)  superior  a
2.000m² (dois mil metros quadrados).

Parágrafo  único  -  Estarão  igualmente  obrigados  a  disponibilizarem  banheiros
públicos adaptados para as pessoas ostomizadas os cinemas, teatros, rodoviárias,
aeroportos, estádios de futebol e locais destinados à realização de festas, eventos e
shows, ainda que com ABL inferior à prevista no caput deste artigo.

Art.  3º  -  Na  regulamentação  desta  lei,  o  Poder  Executivo,  através  de  órgão
competente,  estabelecerá  os  prazos  e  critérios  para  que  sejam  realizadas  nas
edificações as adaptações necessárias e previstas neste instrumento legal, além de
estabelecer penalidades para o seu não cumprimento.

Parágrafo único - As penalidades de que trata este artigo serão elevadas ao dobro,
em caso de reincidência.

Art.  4º - A fiscalização no Estado será realizada pelo órgão competente, no que
tange à observância das normas previstas nesta lei.

Art. 5º - As despesas decorrentes para aplicação da presente lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Pessoas  ostomizadas  (colostomizados,  ileostomizados  ou

urostomizados) são aquelas submetidas a intervenção cirúrgica para construção no
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corpo  de  um  caminho  alternativo  para  comunicação  com  o  exterior,  visando  à
eliminação de fezes ou urina,  sendo tal  caminho denominado estoma. Em função
dessa característica, as pessoas ostomizadas estão incluídas no rol das pessoas com
deficiência, com base no art. 5º, do Decreto nº 5.296/2004.

Assim esclarecido, destaca-se que a presente proposição visa garantir às pessoas
ostomizadas a acessibilidade aos sanitários públicos e de uso público localizados em
shoppings centers, centros comerciais, supermercados, cinemas, teatros, rodoviárias,
aeroportos, estádios de futebol e locais destinados à realização de festas, eventos e
shows,  mediante  a  instalação  de  equipamentos  adequados  para  suas  práticas
higiênicas e que atendam a suas necessidades especiais.

O  presente  projeto  de  lei  busca  cumprir  as  disposições  fundamentadas  na
convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da ONU e seu protocolo
facultativo,  ratificados  na  forma  do  §  3º,  art.  5º  da  Constituição  da  República
Federativa do Brasil, destacando-se aquelas que asseguram, promovem e protegem
as condições de acessibilidade das pessoas com deficiência, visando à sua inclusão
social e à cidadania plena e efetiva.

Cabe ressaltar que a construção de banheiros públicos adaptados para pessoas
ostomizadas não exige nenhuma tecnologia especial  e  sua instalação é de baixo
custo, ainda mais se comparados os custos aos benefícios trazidos à dignidade da
pessoa ostomizada.

No que tange à competência e a iniciativa da referida proposição, pode-se afirmar
que  não  há  óbice  jurídico  para  o  seu  trâmite,  porque  a  Constituição  Federal
estabelece em seu art. 23º, a competência comum dos entes federativos para cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.

A cidade de Juiz de Fora, por exemplo, é considerada referência no atendimento à
pessoa  ostomizada.  Desde  1988,  conta  com  o  Centro  de  Atenção  à  Pessoa
Ostomizada,  vinculado ao Sistema Único  de  Saúde,  o qual,  além de distribuir  as
bolsas  coletoras  oferecidas  pelo  poder  público,  disponibiliza  profissionais
especializados entre os quais enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. O Centro
funciona no Departamento de Clínicas Especializadas - DCE - (PAM Marechal) - e
conta, também, com um banheiro adaptado, vanguarda na região, construído a partir
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de  um  modelo  existente  no  site http://www.ostomizados.com,  com  referendo  da
Associação Brasileira de Ostomizados - Abraso - , e que deve servir de parâmetro
para a instalação dos banheiros adaptados em nosso Estado.

Por conseguinte, solicitamos o apoio dos nobres pares para que este projeto de
extrema importância trâmite de forma célere nesta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.915/2014
Dispõe sobre a Política Estadual de Conscientização e Orientação sobre o Lúpus

Eritematoso Sistêmico -  LES -  e Lúpus Eritematoso Discoide -  LED - e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Estado a Política Estadual de Conscientização

e Orientação sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico - LES - e o Lúpus Eritematoso
Discoide - LED.

Art.  2º  -  A  Política  Estadual  de  Conscientização  e  Orientação  sobre  o  Lúpus
Eritematoso Sistêmico - LES - e o Lúpus Eritematoso Discoide - LED - compreende
as seguintes ações:

I  -  campanha  de  divulgação  sobre  o  lúpus  eritematoso  sistêmico  e  o  lúpus
eritematoso discoide, tendo como objetivos:

a) elucidação sobre as características das moléstias e seus sintomas;
b) informações sobre as precauções a ser tomadas pelos portadores das moléstias;
c) orientação psicológica e suporte para portadores e familiares;
d) tratamento médico adequado;
e)  confecção  e  distribuição  de  cartazes,  panfletos  e  “folders”  sobre  as

características das moléstias e seus sintomas;
f) criação de campanhas de prevenção sobre o lúpus eritematoso sistêmico e o

lúpus eritematoso discoide;
II - implantação, através de órgãos competentes, de sistema de coleta de dados

sobre os portadores das patologias, integrado com os hospitais públicos, postos de
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saúde e entidades privadas de saúde, objetivando:
a)  obter  elementos  informadores  sobre  a  população  atingida  pelas  moléstias,

contribuindo para o aprimoramento das pesquisas científicas do setor;
b) detectar os índices de incidência das moléstias no Estado;
c) contribuir para o aprimoramento das pesquisas científicas do setor;
III  -  firmar  convênios  com  outros  órgãos  públicos,  entidades,  associações  e

empresas  de  iniciativa  privada,  sempre  que  necessário,  a  fim  de  estabelecer
trabalhos conjuntos acerca do lúpus eritematoso sistêmico e do lúpus eritematoso
discoide.

Art. 3º - O Estado, na forma estabelecida em lei, proporcionará aos portadores do
lúpus  eritematoso  sistêmico  e  do  lúpus  eritematoso  discoide  acesso  a  todo
medicamento necessário ao controle das moléstias.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias no
que couber, a contar da data da sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  O  projeto  que  ora  apresentamos  propõe  um  conjunto  de  ações

destinadas  a  aperfeiçoar  o  atendimento  aos  portadores  de  lúpus  eritematoso
sistêmico e o lúpus eritematoso discoide.

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune sistêmica caracterizada
pela  produção  de  autoanticorpos,  formação  e  deposição  de  imunocomplexos,
inflamação em diversos  órgãos  e  dano tecidual.  A etiologia  do  lúpus  eritematoso
sistêmico  permanece  ainda  pouco  conhecida,  porém  se  sabe  da  importante
participação  de  fatores  hormonais,  ambientais,  genéticos  e  imunológicos  para  o
surgimento da doença.

A doença afeta indivíduos de todas as raças, sendo 9 a 10 vezes mais frequente em
mulheres durante a idade reprodutiva.  A incidência estimada do lúpus eritematoso
sistêmico em diferentes locais do mundo é de aproximadamente 1 a 22 casos para
cada 100.000 pessoas por ano, e a prevalência pode variar de 7 a 160 casos para
cada 100.000 pessoas.  No Brasil,  estima-se uma incidência  de  lúpus  eritematoso
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sistêmico em torno de 8,7 casos para cada 100.000 pessoas por ano, de acordo com
um estudo epidemiológico realizado na Região Nordeste.

As lesões de pele  são comuns e  podem ser  variadas.  A maioria  dos pacientes
apresenta fotossensibilidade após exposição à radiação solar ou artificial (lâmpadas
fluorescentes ou halógenas). A clássica lesão em asa de borboleta é identificada por
eritema malar e no dorso do nariz, preservando o sulco nasolabial. As úlceras orais e
nasais,  em geral indolores, são achadas em cerca de um terço dos pacientes. As
lesões do lúpus discoide manifestam-se por placas eritematosas cobertas por uma
escama aderente, envolvendo comumente o couro cabeludo, as orelhas, a face e o
pescoço. Inicialmente, essas lesões são hiperpigmentadas e evoluem com uma área
central atrófica, com ausência de pelos.

O  lúpus  eritematoso  discoide  é  abordado  como  uma  forma  de  manifestação
cutânea associada ao lúpus eritematoso sistêmico, sendo a sua forma isolada, sem
manifestações sistêmicas, considerada uma doença dermatológica.

As manchas, lesões e úlceras orais são provocadas pela sensibilidade ao sol e luz,
e os  pacientes  com fotossensibilidade devem evitar  a exposição ao sol,  tornando
imprescindível a utilização de filtros e protetores solares.

Pelas fundamentações acima expostas, considerando a abrangência social que a
proposição proporcionará aos portadores desta doença autoimune, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.916/2014
Torna obrigatória a instalação de dispositivo de alarme nos veículos de carga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os proprietários de veículos de carga tipo caminhão com caçamba

basculante, com registro no Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais -
Detran-MG, obrigados a instalar dispositivo de alarme destinado a alertar o condutor
quando a caçamba basculante estiver levantada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
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Leonardo Moreira
Justificação:  O  crescente  uso  de  caminhões  com  caçamba  basculante  sem  o

dispositivo de segurança sugerido neste projeto de lei tem acarretado considerável
número de acidentes de trânsito país afora.

O problema se instala quando o motorista aciona o levantamento da caçamba para
viabilizar seu uso e, por alguma razão, se esquece de abaixá-la,  ficando sujeito a
abalroar ponte, passarela ou outras edificações.

Portanto, esta propositura tem o objetivo de tornar obrigatória a instalação deste
dispositivo de segurança, trazendo ao nosso Estado norma que regule a utilização
desse instrumento nos veículos de cargas.

Estas  são,  portanto,  as  razões pelas  quais  colocamos à  disposição dos nobres
pares a apreciação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria
Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.864/2014, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.917/2014
Dispõe sobre  a obrigatoriedade de cobertura com lona dos vagões de trens de

carga que trafegam no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É obrigatória  a cobertura com lona dos vagões de trens de carga que

estejam transportam na área do Estado material poluente que possa ser espalhado
com o vento.

Art. 2º - As empresas que descumprirem o disposto no artigo anterior pagarão multa
de  100  Ufemgs  (cem  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  por  vagão
irregular.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro do valor
da multa anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Os transportes  ferroviários  de carga cortam diversos municípios  do
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Estado transportando principalmente minério de ferro.  Esse transporte é feito  sem
nenhuma cobertura de seus vagões, causando grande poluição atmosférica e riscos à
saúde da população, que fica exposta aos resíduos das cargas.

Por essa razão, em respeito ao meio ambiente e à saúde dos cidadãos de nosso
Estado, apresento este projeto que determina a cobertura de todos os vagões de
trens de carga que trafegarem dentro da área geográfica pertencente ao Estado de
Minas Gerais, que estejam transportando material poluente que possa ser espalhado
com o vento.

-  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.

PROJETO DE LEI Nº 4.918/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Distribuidores da HBL de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Distribuidores da HBL

de Governador Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Hélio Gomes
Justificação: A Associação dos Distribuidores da HBL de Governador Valadares é

uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade assistir, defender e
atender os interesses e necessidades dos associados e distribuidores, bem como
promover palestras e debates.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação dos Distribuidores da
HBL de Governador  Valadares,  contamos  com o  apoio  dos  nobres  pares  para  a
aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.919/2014
Dispõe sobre a inclusão, no Anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013,

dos imóveis que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam incluídos no Anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013, os

seguintes imóveis:
*  -  O  quadro  contendo  os  imóveis  incluídos  no  Anexo  da  Lei  nº  21.100,  de

30/12/2013, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.2.2014.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Gustavo Valadares
- 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 4.920/2014

Institui desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído desconto anual de 10% (dez por cento) do Imposto sobre a

Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA -  a  ser  concedido  a  condutor  e
proprietário de veículo automotor que não tenha incorrido em infração de trânsito no
período compreendido no ano civil de competência desse imposto e no ano anterior.

§ 1º - Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código
de Trânsito  Brasileiro,  de legislação complementar  ou de  resoluções do Conselho
Nacional de Trânsito - Contran.

§ 2º - O benefício previsto neste artigo também se aplica ao condutor arrendatário
em  contrato  de  leasing,  hipótese em  que o  desconto  será  concedido  no  imposto
incidente sobre a propriedade do veículo objeto do contrato.

§  3º  -  Não  fará  jus  ao  benefício  o  condutor,  em  relação  ao  veículo  de  sua
propriedade, na hipótese de infração de trânsito cometida por terceiro na condução
desse veículo nos períodos referidos nos incisos do caput deste artigo, salvo no caso
de furto ou roubo averbado no órgão competente.
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Art. 2º - Para que o contribuinte não faça jus ao benefício previsto no art. 1º, deverá
ter  sido  notificado  da  infração,  pessoalmente  ou  através  de  remessa  postal  ou
qualquer outro meio tecnológico hábil.

Parágrafo  único  -  A  notificação  devolvida  por  desatualização  de  endereço  do
proprietário do veículo não será considerada válida para todos os efeitos.

Art. 3º - O desconto estabelecido nesta lei fica condicionado aos pagamentos do
IPVA nos prazos de vencimentos estipulados.

Parágrafo único - O Poder Executivo informará ao contribuinte o direito ao benefício
de que trata esta lei  mediante comunicação em que discriminará o percentual  de
desconto concedido, com menção ao número e dispositivos desta Lei.

Art.  4º  -  Para fins de aplicação automática dos descontos de que trata esta lei,
serão considerados os registros de infrações disponíveis nos sistemas de informação
do Estado, ficando a referida aplicação sujeita a revisão em razão da atualização
dessas informações.

§  1º  -  A interposição  de recurso  administrativo  ou  judicial,  até  o  julgamento  do
recurso  ou  trânsito  em julgado de  sentença,  não implica  a  exclusão  da  infração,
resguardando-se o direito ao desconto, atualizado monetariamente, se a infração for
considerada inexistente pela decisão do recurso ou mesmo por revisão de ofício dos
registros referidos no caput.

§ 2º - Na hipótese da constatação, em data posterior ao pagamento do IPVA com o
desconto  previsto  nesta  lei,  da  existência  de  infração de  trânsito  cuja  notificação
tenha ocorrido em ano civil  que tenha dado base à concessão do benefício,  será
efetuado o lançamento do imposto devido e não pago em razão da concessão do
desconto, com a devida atualização monetária e sem a incidência de multas e juros,
que  poderá  ser  exigido  juntamente  com  o  IPVA relativo  ao  ano  seguinte  ao  do
lançamento.

§ 3º - Para os fins desta lei, serão considerados os registros relativos a infrações de
trânsito cometidas a partir do ano civil de 2015, não sendo cabível a concessão de
desconto com base em anos civis anteriores.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2016.
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Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Carlos Henrique
Justificação:  Segundo pesquisa  divulgada pelo  portal  R7,  em  matéria  intitulada:

Trânsito que mata: acidentes no trânsito matam até 58 mil brasileiros por ano, o Brasil
ocupa o quarto lugar no ranking mundial de acidentes no trânsito e perde até 58 mil
pessoas por ano, vítimas de batidas. O número, que é maior do que o de muitas
guerras no mundo, indica que a cada dia mais de cem pessoas morrem em acidentes
no  País.  O  Código  Nacional  de  Trânsito  com  leis  mais  duras  e  a  evolução  da
engenharia de tráfego não conseguem reduzir as tragédias. Em virtude desses dados
alarmantes,  tem-se  tentado  diminuir  o  número  de  acidentes  com  vítimas  e
atropelamentos com estratégias diversas que vão desde o aumento dos radares fixos
e móveis, aumento da fiscalização e do valor das multas até mais investimentos em
campanhas de conscientização em alguns estados da federação. Pesquisa realizada
em estados como Goiás, Pará e Rio Grande do Sul mostra que foram empregadas
políticas de incentivo que premiam motoristas que não cometem infrações de transito.

Concessão  de  desconto  no  pagamento  do  IPVA  igual  à  ora  proposta,
comprovadamente, ao invés de penalizar o mau comportamento, valoriza e reforça o
bom. Estudos realizados em todo mundo vêm demonstrando que a valorização de um
comportamento positivo prova-se mais eficaz e traz resultados por mais tempo do que
pesadas medidas punitivas. Em recente estudo no qual foram avaliados 120 artigos
científicos  sobre diversas formas de prevenção de acidentes,  os  incentivos foram
geralmente  considerados  50%  mais  eficazes  do  que  qualquer  outra  forma  de
intervenção. Na Alemanha da década de 50, a Kraft Foods ofereceu um bônus em
dinheiro para os seus motoristas que não causassem acidentes, reduzindo em 25% o
número  de  acidentes  entre  seus  funcionários,  e  essa  redução  se  mantém  até  o
presente momento. O mesmo se verificou na Califórnia na década de 70, quando foi
concedido um incentivo  a um grupo de 9.971 motoristas que já haviam cometido
infrações.  Outro grupo de 9.976 motoristas infratores que não receberam nenhum
incentivo, somente penalidades, também foi acompanhado para se avaliar o impacto
da  concessão  de  incentivos  aos  motoristas  que  não  cometessem  mais  infrações
durante um ano. O número de acidentes do grupo beneficiado foi 22% menor do que
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o do grupo de controle, e o daqueles que realmente conseguiram se manter um ano
sem nenhuma infração foi de 33%, se comparado com o grupo de controle.

Dessa  forma,  consideramos  que  a  concessão  de  desconto  de  IPVA  a  bons
motoristas pode ser uma forma mais efetiva de redução de acidentes e representar
uma economia de recursos da Saúde Pública. Ademais, não há que se falar de vício
de iniciativa ou inconstitucionalidade desta proposição. A Constituição Federal em seu
art. 155 autoriza os Estados a instituírem, entre outros impostos, o imposto sobre a
propriedade de veículos automotores.

“A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo
legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria
de direito estrito, não se presume nem comporta interpretação ampliativa na medida
em que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve
necessariamente  derivar  de norma constitucional  explícita  e  inequívoca.  O ato de
legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem
fiscal,  não se equipara -  especialmente para os fins  de instauração do respectivo
processo legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado” (STF - Pleno -
ADI nº 174-6/RS - medida liminar - Relator Ministro Celso de Mello).

Finalizando, peço apoio aos meus partes para aprovação deste projeto que gerará
uma  mudança  no  comportamento  de  nossos  motoristas,  reduzindo  acidentes,
diminuindo gastos dos cofres públicos e, principalmente, salvando vidas.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen
Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 687/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.921/2014
Dispõe sobre indenizações e isenções a comerciantes por roubo e furto, cria junta

de indenizações e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica o Estado obrigado a indenizar e isentar os comerciantes vítimas de
roubo ou furto, conforme o preceito constitucional que cria a responsabilidade objetiva
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para as pessoas jurídicas de direito público, pelos danos causados a terceiros por
seus agentes, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Art.  2º - O Estado estabelecerá procedimentos uniformes e ágeis no exame dos
pedidos  administrativos  de  indenização  por  danos  causados  a  particulares  em
decorrência de omissões do Estado, a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 1º
desta lei em face de exame de pedidos indenizatórios ou isenções de impostos nas
decisões  administrativas  por  parte  de  comerciantes  vitimas de roubo e  furtos  por
omissão do estado.

Parágrafo único - A apuração da responsabilidade do Estado em casos de roubo ou
furto dar-se-á quando o comerciante lesado não conseguir registrar ocorrência em até
uma hora após ocorrido o roubo ou furto, quando for solicitada presença policial pelos
serviços de emergência e houver demora acima de 30 minutos para o atendimento e
quando  for  recuperada  parte  de  rés  furtiva  e  produtos  de  roubo  com  falta  de
celeridade que dificulte o ajuizamento de ações de regresso.

CAPÍTULO II
DAS JUNTAS DE INDENIZAÇÃO E OU ISENÇÕES:

Art.  3º  -  Fica criada a Junta Administrativa de Indenizações - JAI  -,  vinculada à
Procuradoria-Geral  do  Estado,  à  qual  compete  a  apreciação  dos  pedidos
administrativos de indenização, decorrentes de danos causados pela administração
pública a terceiros, segundo preceito do § 6º do art. 37 da Constituição da República.

§ 1º - A competência da JAI limita-se ao deferimento de pedidos indenizatórios até o
montante de R$30.000,00.

§ 2º - O valor previsto no § 1º deste artigo sujeita-se a atualização anual por ato do
Procurador-Geral do Estado.

§ 3º - A JAI terá competência para diligenciar junto a órgãos da administração direta
e indireta, podendo, inclusive, requisitar a oitiva e o auxílio técnico de servidores e
empregados públicos, a fim de instruir o processo administrativo de indenização ou
isenção de impostos.

§ 4º  -  Caso haja indícios  de  culpa ou dolo  na conduta de agentes públicos de
segurança, a JAI acionará a Corregedoria-Geral de Polícia Militar e a Corregedoria-
Geral de Policia Civil para apuração de eventual falta funcional, da qual, se for o caso,
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se dará conhecimento à Procuradoria-Geral do Estado para as providências relativas
ao exercício do direito de regresso por danos causados a terceiros.

Art. 4º - A JAI é constituída de seis membros, sendo três titulares e três suplentes,
devendo, no mínimo, dois terços serem ocupantes do cargo efetivo de Procurador do
Estado.

Art. 5º - Os membros da JAI serão designados e destituídos mediante portaria do
Procurador-Geral do Estado.

§ 1º - O Presidente da JAI será designado pelo Procurador-Geral do Estado.
§ 2º - A JAI somente funcionará com a participação de, no mínimo, três membros,

titulares ou suplentes.
§ 3º - A JAI terá um Secretário, designado pelo Procurador-Geral do Estado, com as

atribuições estabelecidas nesta lei.
CAPÍTULO III

DAS SESSÕES DA JUNTA
Art.  6º  -  A JAI  reunir-se-á  na  sede  da  Procuradoria-Geral  do  Estado,  podendo

realizar sessões em outros locais, a fim de facilitar a instrução dos fatos.
Art.  7º  -  As sessões ordinárias da JAI serão mensais,  facultada a realização de

sessões extraordinárias, a pedido de dois terços de seus membros ou por solicitação
do Procurador-Geral do Estado.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS DE INSTRUÇÃO DE PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO OU

ISENÇÃO POR ROUBO E FURTO A COMERCIANTES
Art.  8º  -  O processo administrativo  terá  início com o pedido  de  indenização ou

isenção de impostos, apresentado mediante protocolo, efetuado pelo interessado ou
por procurador legalmente constituído, na sede da Procuradoria-Geral do Estado, na
JAI ou em qualquer outro órgão do governo do Estado com competência para tanto.

Parágrafo único -  O pedido,  ressalvada a hipótese de fato ou documento novo,
deverá vir  instruído pelo requerente com os documentos que comprovem os fatos
alegados e a especificação de outras provas que pretenda produzir.

Art.  9  -  O  processo  será  distribuído  a  um  relator,  que,  no  prazo  de  dez  dias,
procederá  a  um  exame  preliminar,  determinando  as  providências  que  entender
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necessárias para instrução, inclusive a oitiva de servidores estaduais das forças de
segurança pública e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese.

§ 1º - Caso o relator se considere impedido de atuar no processo, encaminhará
manifestação fundamentada ao Procurador-Geral do Estado, que decidirá de plano e,
se for o caso, indicará novo relator.

§ 2º - Caso sejam solicitadas informações aos órgãos da administração estadual, o
prazo para resposta será de dez dias.

Art.  10 - Concluídas as providências preliminares referidas no art. 9º desta lei e
verificada a necessidade de instrução do procedimento administrativo, o presidente
designará audiência para esse fim.

§ 1º - Determinada a data em que o processo será incluído em pauta, deverá ser
encaminhada notificação ao requerente para que, querendo, compareça à audiência,
a fim de prestar depoimento pessoal, bem como para a oitiva de testemunhas por ele
arroladas, até o número de três, as quais deverão comparecer independentemente de
notificação,  e  a  apresentação  de  provas  documentais,  vídeos  e  quaisquer  outras
provas eletrônicas.

§  2º  -  A notificação será realizada por  meio eletrônico,  por  carta  com aviso  de
recebimento, pessoalmente ou mediante publicação no diário oficial do Estado.

§ 3º -  No caso de a prova documental  ou a prova eletrônica ser incontroversa,
poderá ser dispensada a realização de audiência para coleta de provas testemunhais
e depoimento pessoal do autor.

CAPÍTULO V
DAS DECISÕES

Art.  11  -  As  decisões  acerca  dos  pedidos  administrativos  de  indenização  e  ou
isenção de impostos por comerciantes vitimas de roubo e ou furto serão tomadas pelo
voto da maioria dos membros da JAI, observado o disposto neste artigo.

§ 1º - O relator pronunciar-se-á sob a forma de parecer, do qual constará seu voto,
que será submetido à deliberação da JAI.

§ 2º - Lido o parecer do relator, ou dispensada a sua leitura, a requerimento, será
ele submetido a discussão e votação.

§ 3º -  Se o parecer do relator for rejeitado pela JAI,  o presidente designará, de
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imediato,  novo  relator,  assinando-lhe  o  prazo  para  a  emissão  de  novo
pronunciamento.

§ 4º - O relator votará em primeiro lugar e o presidente em último, salvo se tiver
funcionado como relator.

§ 5º - Havendo empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade.
Art. 12 - Os demais membros poderão solicitar esclarecimentos e vista dos autos,

hipótese  em  que  o  processo  será  retirado  da  pauta  para  inclusão  na  sessão
imediatamente posterior.

Art.  13  -  Prestados  os  esclarecimentos  solicitados,  proceder-se-á  à  oitiva  do
requerente, das testemunhas arroladas e dos servidores convocados nos termos do
art. 10 desta lei, sendo que a oitiva será reduzida a termo.

Art. 14 - Encerrada a produção da prova testemunhal, o relator decidirá, ouvidos os
demais  membros  da  JAI,  a  respeito  da  necessidade  de  provas  complementares,
podendo, inclusive, solicitar orçamentos e laudos periciais.

Parágrafo único - O relator poderá indicar servidor ou empregado da administração
pública  estadual  para  a  elaboração  do  laudo  pericial,  fixando  prazo  para  sua
conclusão.

Art.  15  -  Se  o  relator  e  os  demais  membros  considerarem  desnecessária  a
produção de provas complementares, será declarada encerrada a instrução, podendo
a decisão ser proferida na própria sessão, ou posteriormente, em forma de parecer.

§ 1º - Havendo grande complexidade da matéria, a critério dos membros da JAI, a
decisão poderá ser adiada para a sessão imediatamente posterior, hipótese em que o
processo entrará em pauta com preferência sobre os demais.

§ 2º - Também em função da complexidade da matéria, e sem prejuízo da decisão
do processo na própria sessão,  o parecer  poderá  ser elaborado no prazo de até
quinze dias.

CAPÍTULO VI
DA HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO

Art.  16 -  O parecer da JAI será submetido ao Procurador-Geral  do Estado, que
poderá acolhê-lo, deferindo ou não o pedido de indenização administrativa ou isenção
de impostos ao comerciante vitima de roubo ou furto por omissão do Estado.
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Art.  17  -  O  Procurador-Geral  do  Estado.  poderá  requerer  nova  diligência  ou
reexame de ofício à JAI.

Art. 18 - O requerente será notificado, na forma prevista no § 2º do art. 10 desta lei,
da decisão final do Procurador-Geral do Estado.

Parágrafo  único  -  Não  havendo  pedido  de  reconsideração  do  requerente,  o
expediente  será  remetido  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  para  fins  de
pagamento da indenização e, em caso de indeferimento, será arquivado.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS

Art. 19 - Da decisão proferida pelo Procurador-Geral do Estado, somente caberá
pedido de reconsideração quando o requerente demonstrar sua manifesta ilegalidade
ou comprovar a existência de prova ou fato novos.

Art. 20 - O pedido de reconsideração será interposto no prazo de dez dias contados
da data de recebimento da notificação a que se refere o art. 17 desta lei.

Art. 21 - O pedido de reconsideração será analisado e decidido pela JAI, observado
o disposto nos arts. 8º a 18 desta lei, mantendo-se o relator original.

Parágrafo único - Da decisão proferida em pedido de reconsideração, não caberá
recurso administrativo.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DA COMISSÃO

Art. 22 - A JAI terá uma secretaria, a cargo de servidor da Procuradoria-Geral do
Estado ou da Secretaria de Estado de Fazenda, a quem caberá:

I - o controle da distribuição de processos aos membros da JAI, que deverá se dar
de forma equitativa e alternada;

II  -  a  elaboração  da  pauta  das  sessões  decisórias,  obedecendo  à  ordem  de
apresentação dos pedidos indenizatórios;

III - o acompanhamento das sessões decisórias e a confecção das respectivas atas;
IV - o envio de notificações ao requerente, nos casos previstos nesta lei;
V - o arquivamento das atas e pareceres da JAI;
VI - as demais diligências correlatas ou solicitadas por qualquer dos membros da

JAI;
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VII - a elaboração de termo de quitação, a ser firmado pelo requerente em caso de
procedência do pleito.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  23 -  A JAI não poderá deferir  pedido de indenização quando configurada a
prescrição do direito de ação do requerente.

Art.24  -  Quando  do  pagamento,  o  requerente  firmará  termo  de  quitação,
renunciando a  qualquer  outro  direito  de indenização decorrente do fato  objeto  da
indenização administrativa ou de isenção de impostos estaduais.

Art. 25 - Fica vedado à JAI o reconhecimento de indenização pelo dano moral em
razão da dificuldade de definição do quantum devido pela administração pública.

Art. 26 - O pedido indenizatório somente será deferido quando constatado o nexo
causal entre uma ação ou omissão estatal e um dano efetivo.

Art.  27 -  O Procurador-Geral do Estado poderá, a pedido do Presidente da JAI,
suspender  o  recebimento  de  novos  pedidos  indenizatórios  em  razão  de  eventual
acúmulo de processos administrativos pendentes de decisão.

Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral do Estado.
Art. 29 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento

vigente, para atender ao disposto nesta lei,  podendo esses créditos ser reabertos
pelos seus saldos no exercício seguinte nas dotações orçamentárias, nos termos dos
arts. 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Carlos Henrique
Justificação: Os esforços do governo do Estado não têm sido suficientes para coibir,

punir e prevenir os crimes contra o patrimônio e contra a vida e os pequenos delitos.
A progressão  geométrica  da  criminalidade é  contrária  à  progressão  aritmética  do
aparato de repressão do Estado de Minas Gerais. Isso faz com que o crime contra
comerciantes, residências, profissionais autônomos e segmentos diversos aumente e
com  que  os  aparatos  de  repressão  fiquem  estagnados,  não  sendo  capazes  de
responder satisfatoriamente aos anseios e necessidades da população, que se vê
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cada vez mais acuada diante da crescente criminalidade e da violência generalizada.
Soma-se a isso o opróbrio das drogas, que faz terra arrasada na segurança pública e
outras áreas.

Diante desse quadro, vimos propor este projeto de lei, a fim de que os comerciantes
que  forem  vítimas  de  roubo  ou  furto  possam  ser  ressarcidos  quando  houver  a
omissão do Estado, quer seja pela demora no registro das ocorrências policiais, quer
seja  pela  ausência  de  policiamento  capaz  de  responder  aos  chamados  de
emergências  no  prazo  de  30  minutos,  desde  que  o  comerciante  faça  prova  da
omissão do Estado nessas e em outras circunstâncias. Com esta iniciativa, queremos
minimizar os prejuízos dos comerciantes advindos da incapacidade e da inoperância
do Estado, de eventuais falhas de comunicação e da precariedade de equipamentos
de repressão ao crime. Portanto, esperamos poder contar com o apoio de nossos
pares para aprovar este projeto de lei como medida mitigadora.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.922/2014
Dispõe sobre a fixação, pelos estabelecimentos comerciais de venda de carnes, de

informações sobre os  fornecedores dos produtos de origem animal expostos e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  de  venda  de  carnes  no  Estado ficam

obrigados a fixar, em local visível aos consumidores, onde seja efetuada a entrega do
produto  comercializado,  nome,  telefone,  endereço  e  número  da  inspeção  do
fornecedor dos produtos de origem animal expostos.

Art. 2º - O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas na
Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 3º - O poder público poderá regulamentar esta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
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Justificação:  Este  projeto  de  lei  dispõe sobre  a  fixação,  pelos  estabelecimentos
comerciais de venda de carnes, de informações sobre os fornecedores dos produtos
de origem animal expostos.

Como se sabe, existem muitas dificuldades de se manter um eficiente controle da
qualidade de produtos vendidos no varejo, ainda mais quando inexistem embalagens
originais.  Faz-se,  então,  necessária a criação de meios para coibir  a  inserção de
produtos  de  qualidade  duvidosa  no  mercado,  devendo  esse  cuidado  ser  ainda
redobrado  quando  se  tratar  de  produtos  alimentícios,  mais  especificamente  do
comércio de carnes.

Somente  com  medidas  dessa  natureza  será  possível  diminuir  a  atuação
indiscriminada de frigoríficos clandestinos e o risco de se levar à mesa do consumidor
um alimento que ofereça dano a sua saúde, haja vista as inúmeras doenças que
podem ser transmitidas pela ingestão de carnes contaminadas.

Sendo assim, nosso projeto visa dar ao consumidor o direito/dever de denunciar
qualquer informação porventura controversa ou que não se coadune com os avisos
expostos nos locais de venda de carnes, uma vez que os referidos dados poderão ser
checados pelos consumidores.

Vale  lembrar  que  a  democracia  direta  e  participativa  é  a  forma  principal  de  a
sociedade fazer valer a cidadania. Porém, a participação popular tem sido um desafio
para a sociedade contemporânea, principalmente quanto aos meios que o povo tem
para exercitar o seu poder.

Nesse sentido,  esta Casa de Leis pode estreitar  o canal  que liga a democracia
representativa à participativa ao abrir espaços para a população fiscalizar a qualidade
da carne que consome, bem como para fazer suas reivindicações, sugestões e até
mesmo denúncias.

Isso  posto,  pelos  motivos  e  fundamentos expendidos,  sucintamente,  rogamos a
aprovação dos senhores parlamentares a esta proposição de lei.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.923/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  109/2013,  celebrado pelo  Conselho  Nacional  de  Política
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Fazendária - Confaz - em 5 de setembro de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 109/2013, celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 5 de setembro de 2013, que altera a
cláusula  segunda  do  Convênio  ICMS  nº  5/2013,  de  abril  de  2013,  que  altera  o
Convênio nº 54/2002, de 28 de julho de 2002.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.924/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas
saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua
fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de
emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em
decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.925/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o



775
____________________________________________________________________________

Convênio ICMS nº 42, de 16 de abril de 2012, que concede isenção nas operações
com máquinas,  aparelhos e equipamentos industriais  que especifica, destinados a
Centrais Geradoras Hidrelétricas - CGHs - ou a Pequenas Centrais Hidrelétricas -
PCHs.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.926/2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 111, 114, 123 a 125, 130, 133 e 135, de 11 de

outubro de 2013,  e 136 a 140,  145,  146, 149 e 154, de 18 de outubro de 2013,
celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 111, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS nº

52, de 30 de abril de 1993, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações
com veículos de duas rodas motorizados e prevê que, nas operações interestaduais
com veículos novos motorizados, fica atribuída ao estabelecimento importador ou ao
estabelecimento  industrial  fabricante  a  responsabilidade  pela  retenção  e  pelo
recolhimento do ICMS devido na subsequente saída ou entrada com destino ao ativo
imobilizado;

II - Convênio ICMS nº 114, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº  42,  de  16  de  abril  de  2012,  que  dispõe sobre  a  isenção nas  operações  com
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais que especifica, destinados a centrais
geradoras hidrelétricas - CGHs - ou a pequenas centrais hidrelétricas - PCHs;

III - Convênio ICMS nº 123, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 52, de 26 de setembro de 1991, que concede redução da base de cálculo nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;

IV - Convênio ICMS nº 124, de 11 de outubro de 2013, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a remitir o crédito tributário, inclusive multas e juros incidentes, relativo
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às operações alcançadas pelo ICMS promovidas por contribuinte que especifica;
V - Convênio ICMS nº 125, de 11 de outubro de 2013, que dispõe sobre a adesão

do Estado de Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 85, de 30 de setembro de 2011, que
autoriza os estados que menciona a conceder crédito outorgado de ICMS destinado à
aplicação em investimentos em infraestrutura;

VI - Convênio ICMS nº 130, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 66, de 26 de julho de 2013, que autoriza a emissão de documentos fiscais em
operações simbólicas com veículos automotores, e convalida procedimentos;

VII - Convênio ICMS nº 133, de 11 de outubro de 2013, que dispõe sobre a adesão
do Estado do Rio de Janeiro ao Convênio ICMS nº 37, de 24 de abril de 1989, que
autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS na prestação de
serviços de transporte de passageiros de transporte urbano ou metropolitano;

VIII  -  Convênio ICMS nº 135, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 57, de 22 de outubro de 1999, que autoriza os estados e o Distrito Federal a
conceder  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS  nas  prestações  de  serviço  de
televisão por assinatura, nas condições que especifica;

IX - Convênio ICMS nº 136, de 18 de outubro de 2013, que altera o Anexo Único do
Convênio ICMS nº 1, de 2 de março de 1999,  que concede isenção do ICMS às
operações  com  equipamentos  e  insumos  destinados  à  prestação  de  serviços  de
saúde;

X - Convênio ICMS nº 137, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 87, de 28 de junho de 2002, que concede isenção do ICMS nas operações com
fármacos e medicamentos destinados a órgãos das administrações públicas diretas
federal, estadual e municipal;

XI - Convênio ICMS nº 138, de 18 de outubro de 2013, que altera o Anexo Único do
Convênio ICMS nº 162, de 7 de dezembro de 1994, que autoriza os estados e o
Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  medicamentos
destinados ao tratamento do câncer;

XII - Convênio ICMS nº 139, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 140, de 19 de dezembro de 2001, que concede isenção do ICMS nas operações
com medicamentos;
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XIII - Convênio ICMS nº 140, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 1, de 2 de março de 1999, que concede isenção do ICMS nas operações
com  equipamentos  e  insumos  destinados  à  prestação  de  serviços  de  saúde  e
concede  isenção  de  ICMS  nas  operações  com  os  equipamentos  e  insumos
especificados realizadas no âmbito do Programa Nacional de Oncologia do Ministério
da Saúde;

XIV - Convênio ICMS nº 145, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 87, de 28 de junho de 2002, que concede isenção do ICMS nas operações
com  fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  das  administrações  públicas
diretas federal, estadual e municipal;

XV - Convênio ICMS nº 146, de 18 de outubro de 2013, que autoriza a concessão
de  crédito  presumido  em  substituição  aos  estornos  de  débitos  decorrentes  das
prestações de serviços de telecomunicações, em período definido;

XVI - Convênio ICMS nº 149, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 1, de 2 de março de 1999, que concede isenção do ICMS às operações com
equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde;

XVII - Convênio ICMS nº 154, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 125, de 16 de dezembro de 2011, que autoriza a exclusão da gorjeta da
base  de  cálculo  do  ICMS  incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas
promovido por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.927/2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 59 a 62, 65 a 73, 75 a 77, 79, 87, 88, 91 e 95, de

26  de  julho  de  2013,  celebrados  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
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I - Convênio ICMS nº 59, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52, de 30 de abril de 1993, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações
com veículos de duas rodas motorizados;

II - Convênio ICMS nº 60, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
74, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações
com tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química;

III - Convênio ICMS nº 61, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
132,  de  25  de  setembro  de  1992,  que  dispõe sobre  a  substituição tributária  nas
operações com veículos automotores;

IV - Convênio ICMS nº 62, de 26 de julho de 2013, que autoriza os Estados do
Paraná e de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas saídas de produtos que
especifica,  resultantes  da  utilização  de  pneus  inservíveis  de  caminhões  fora  de
estrada;

V - Convênio ICMS nº 65, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº 9,
de 3 de abril de 2009, que estabelece normas relativas ao equipamento Emissor de
Cupom Fiscal - ECF - e ao Programa Aplicativo Fiscal-ECF - PAF-ECF - e aplicáveis
ao fabricante ou importador de ECF, ao contribuinte usuário de ECF, às empresas
interventoras e às empresas desenvolvedoras de PAF-ECF;

VI -  Convênio ICMS nº 66, de 26 de julho de 2013, que autoriza a emissão de
documentos fiscais em operações simbólicas com veículos automotores e convalida
procedimentos;

VII - Convênio ICMS nº 67, de 26 de julho de 2013, que autoriza a prorrogação da
validade dos laudos de análise funcional de PAF-ECF para efeito de revalidação de
cadastramento de programas PAF-ECF;

VIII - Convênio ICMS nº 68, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
15,  de 4 de abril  de 2008,  que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à
análise de Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF - destinado a enviar comandos de
funcionamento ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;

IX - Convênio ICMS nº 69, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52,  de  26  de  setembro  de  1991,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;
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X - Convênio ICMS nº 70, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52,  de  26  de  setembro  de  1991,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;

XI - Convênio ICMS nº 71, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
15,  de 4 de abril  de 2008,  que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à
análise de Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF - destinado a enviar comandos de
funcionamento ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;

XII - Convênio ICMS nº 72, de 26 de julho de 2013, que estabelece procedimentos
relacionados  à  fiscalização  de  contêineres  dobráveis  leves  -  CDL  -,  malotes  e
envelopes que contenham provas ou materiais  sigilosos relacionados a exames e
concursos  públicos  aplicados  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - Inep;

XIII - Convênio ICMS nº 73, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
57, de 28 de junho de 1995, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a
escrituração  de  livros  fiscais  por  contribuinte  usuário  de  sistema  eletrônico  de
processamento de dados;

XIV - Convênio ICMS nº 75, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
51,  de  15  de  setembro  de  2000,  que  disciplina  as  operações  com  veículos
automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor;

XV - Convênio ICMS nº 76, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
38, de 30 de março de 2012, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos
destinados a pessoas com deficiência física, visual e mental ou a autistas;

XVI - Convênio ICMS nº 77, de 26 de julho de 2013, que prorroga disposições de
convênio que concedem benefícios fiscais;

XVII - Convênio ICMS nº 79, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
81, de 10 de setembro de 1993, que estabelece normas gerais a serem aplicadas a
regimes de substituição tributária,  instituídos por convênios ou protocolos firmados
entre os estados e o Distrito Federal;

XVIII - Convênio ICMS nº 87, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 133, de 5 de dezembro de 2008, que autoriza os estados e o Distrito Federal a
conceder isenção do ICMS nas operações com produtos nacionais e estrangeiros
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destinados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016;
XIX - Convênio ICMS nº 88, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº

38, de 23 de maio de 2013, que dispõe sobre procedimentos a serem observados na
aplicação da tributação pelo ICMS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13,
de 25 de abril de 2012, e autoriza a remissão de crédito tributário na hipótese que
especifica;

XX - Convênio ICMS nº 91, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
32, de 7 de julho de 2006, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder
isenção do ICMS na importação de locomotiva e trilho para estrada de ferro;

XXI - Convênio ICMS nº 95, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52,  de  26  de  setembro  de  1991,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.928/2014
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de pesquisa e desenvolvimento
de produtos e processos de alta tecnologia, 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 do regime especial de tributação, nos termos do

art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do
segmento  econômico  do  setor  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  produtos  e
processos de alta tecnologia, considerando a exposição de motivos encaminhada por
meio da Mensagem nº 508/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS
Nº 7.158/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Sicoob  Central  Cecremge  pelos  20  anos  de  sua
fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.159/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia 12 de fevereiro, em Belo Horizonte,
que resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de drogas e de arma de
fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para
que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à
sociedade.

Nº 7.160/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  13  de  fevereiro,  em  Belo
Horizonte,  que resultou  na  apreensão de drogas e  de  pinos para  embalagem de
entorpecentes;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providência para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço
prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.161/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Epamig pelos 40 anos de sua fundação. (- À Comissão
de Política Agropecuária.)

Nº 7.162/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com os policiais  militares  que menciona,  lotados  no 22º e  no 34º
Batalhões de Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar,
pela atuação na Operação Impacto, no dia 13 de fevereiro, em Belo Horizonte, que
resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de drogas, armas e dinheiro; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À
Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 7.163/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a nova diretoria da Santa Casa de Montes Claros. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº  7.164/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  fiscalizado  o
cumprimento do quadro de horários da linha 1280 - Lindeia - Cidade Industrial - Belo
Horizonte. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 7.165/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia 13 de fevereiro, em Belo Horizonte,
que resultou na prisão de um homem e na apreensão de armas de fogo;  e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providência  para  que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.166/2014, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
à Cemig pedido de providências para o envio de planilhas com informações sobre o
custo operacional da prestação de serviço de iluminação pública e o inventário dos
ativos de iluminação pública de cada município da área de atuação da empresa. (- À
Mesa da Assembleia.)

Nº  7.167/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sindicato  do  Comércio  de  Uberlândia pela posse da
nova diretoria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.168/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar  por
atuação na ocorrência, em 12 de fevereiro, em Belo Horizonte, em que os policiais
militares apreenderam drogas, um rádio comunicador, muitos plásticos para embalar
entorpecentes e em que um homem e uma mulher foram presos; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 7.169/2014, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
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à Cemig pedido de informações sobre o percentual no total das contas de energia
elétrica representado pelos tributos e encargos federais, por faixa de consumo.

Nº 7.170/2014, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja enviado à
Secretaria de Fazenda pedido de informações que menciona sobre a apuração do
valor do ICMS nas contas de energia elétrica e sobre a isenção desse imposto para
consumidores residenciais com consumo de até 90kWh/mês.

Nº 7.171/2014, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja enviado à
Cemig pedido de informações sobre exigências das legislações federal e estadual
quanto a informações obrigatórias nas contas de energia elétrica, normas federais ou
padrão estabelecido pela Aneel para layout da conta de energia elétrica, número de
consumidores residenciais urbanos e rurais de energia elétrica da Cemig e percentual
de consumidores residenciais urbanos e rurais de energia elétrica da Cemig que se
enquadram  no  consumo  mensal  de  até  90kWh/mês.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 7.172/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, por ter
sancionado a Lei Municipal de Apoio ao Cooperativismo - Lei nº 15.075, de 2004 -, e
ao Sr. Ronaldo Sucatto, Presidente da Ocemg, por seu trabalho ter produzido reflexo
favorável  no cooperativismo belo-horizontino,  como já havia  acontecido no âmbito
estadual com a referida Lei nº 15.075, de 2004. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.173/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na 2ª  CIA
Rotam, pela apreensão de drogas, em 16 de fevereiro, em Belo Horizonte; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública e de Direitos Humanos e do deputado Sávio Souza Cruz.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada.
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O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste início de
ano legislativo, assomo a esta tribuna para dividir  com os parlamentares algumas
preocupações que, tenho certeza, pairam sobre a mente de cada um dos deputados.
A situação nacional,  a  situação que vive  o País,  do ponto de vista econômico,  é
realmente  preocupante.  E,  mais  do  isso,  presidente,  além  de  ser  uma  situação
preocupante, não vemos, por parte da classe dirigente, pela presidente da República,
seus ministros, nenhum ato, nenhuma providência que procure minimizar a situação
de caos para o qual estamos caminhando.

Deputado João Leite,  é  sabido por  todos nós  que a Petrobras  sempre foi  uma
empresa  que  gozou  de  prestígio  em  todo  o  mundo,  considerada  uma  das  mais
eficientes  empresas  petrolíferas  do  mundo.  Após  estes  quase  12  anos  de
desmandos, sob a batuta do PT, estamos vendo a Petrobras se deteriorar, definhar.
E, pasmem os senhores!, hoje a Ambev, uma empresa da qual nos orgulhamos, que
fabrica cerveja, tem um valor de face no mercado maior que o da própria Petrobras, a
maior empresa energética do País. Onde vamos parar? Para onde estamos indo?

Por causa de sua ineficiência, o governo federal arrombou os cofres da Petrobras
para patrocinar programas pedagógicos do PT. Essa é a grande realidade. Estamos
vendo hoje o Brasil entrar em colapso energético, porque ao longo destes 12, 13, 14
anos,  nenhuma  providência  nesse  campo  foi  tomada.  A  nossa  presidente  da
República,  que  foi  ministra  das  Minas  e  Energia,  este  governo do PT,  que  tanto
criticou o governo Fernando Henrique quando fez o racionamento, ao longo destes 12
anos não tomou nenhuma providência. Estamos agora à beira do colapso.

Estamos,  aqui  e  agora,  vivendo  um  colapso  energético.  O  apagão  está  aí
acontecendo, todos estamos vendo. Estamos mergulhando neste colapso energético,
e  onde estão  as  usinas que  foram prometidas? O que está  sustentando ainda a
energia  no  País  são  justamente  as  usinas  autorizadas  pelo  governo  Fernando
Henrique,  movidas  a  óleo.  Se  não  fossem  as  termoelétricas,  hoje  estaríamos  no
apagão. E o que é pior, deputado João Leite, o governo federal incentivando, com
bolsa, a compra de eletrodomésticos, como se a energia estivesse sobrando. Todos
queremos  o  bem-estar  da  população,  mas,  num  momento  de  crise  como  este,
incentivar  a  compra  de  eletrodomésticos  é  algo  responsável  ou  eleitoreiro  e
demagógico?
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Vejo aqui  o deputado Bonifácio Mourão, nosso líder.  Esta semana, a presidente
Dilma visitou Minas Gerais mais uma vez. Já disse e repito: o povo mineiro gosta de
receber visitas, é um povo hospitaleiro, que fica contente e orgulhoso quando recebe
a  presidente  da  República.  Mas  queríamos  receber  a  presidente  da  República
inaugurando obras, e não a candidata prometendo obras que não fez ao longo do seu
governo.  Queremos  a  Dilma  presidente  inaugurando  obras,  deputado  Ulysses
Gomes, e não prometendo o metrô cinco vezes, a duplicação da BR-381 18 vezes, e
a  melhoria  do  Anel.  Queremos  a  visita  da  presidente  Dilma  inaugurando  obras
concretas, e não a garganta demagógica das falsas promessas que nunca cumpriu.

Tive a informação de que, em Valadares - o deputado Bonifácio Mourão confirmará
-, ela prometeu mais uma vez a duplicação da BR-381, e sabemos que os editais já
foram feitos, que os projetos estão prontos, e não há duplicação para Valadares - a
duplicação é só até Belo Oriente. A prometida duplicação é só até Belo Oriente, e ela
diz para os holofotes que duplicará a BR-381. Isso não é verdade.

Sr. Presidente, Sr. Deputado Rômulo Viegas, vimos aí o programa Mais Médicos e
a cubana pedindo asilo e entrando na Justiça trabalhista porque não recebe. Todos os
médicos contratados pelo Mais Médicos recebem R$10.000,00, R$12.000,00, e os
cubanos recebem R$600,00. O governo federal até hoje já gastou mais recursos com
propaganda do Mais Médicos do que com o programa em si. E todo dia, aquela chuva
de  propagandas,  enxurradas  de  milhares  de  reais  gastos  com  propaganda  do
governo federal.

Prestem atenção: foram gastos mais recursos com propaganda do programa Mais
Médicos do que com o programa propriamente dito. Querendo enganar a população,
diz que o problema da saúde está resolvido.  Basta irmos aos postos de saúde e
visitarmos as ruas para vermos o que está acontecendo, assim como consultarmos a
população mais pobre e humilde para vermos o caos na saúde e no SUS. O governo
federal não paga aos médicos o que merecem nem o tratamento de saúde pelo SUS
e vem fazendo esta propaganda: “Trouxemos os cubanos, e a saúde do Brasil está
resolvida”.

Sr. Presidente, essa é a nossa triste e lamentável situação. O governo federal está
numa situação de dificuldade financeira, mas construindo um porto-modelo em Cuba.



786
____________________________________________________________________________

A presidente Dilma foi a Cuba inaugurar um dos portos mais modernos da América
Latina, que construiu com o dinheiro do povo brasileiro. E os nossos portos? E nossa
infraestrutura? E as nossas estradas? E a nossa educação? E a nossa segurança?
Construímos  um  porto  em  Cuba  e  agora  estamos  ajudando,  sublinhando:  com
recursos  secretos.  Os  recursos  utilizados  na construção do porto  de  Cuba foram
secretos, informação sonegada pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico.

Agora temos informação de que também estamos patrocinando uma linha de metrô
em Caracas.  E a linha do metrô  de  Belo Horizonte? Onde está o metrô de Belo
Horizonte? Este governo do PT discriminou Minas Gerais ao longo destes 12 anos.
Essa é a grande verdade.  Se fizermos análise comparativa  dos investimentos  do
governo do PT ao longo dos últimos 12 anos nos demais estados da Federação,
perceberemos,  com  tristeza  e  muito  lamento,  que  Minas  Gerais,  2º  Estado  da
Federação, talvez tenha sido o último ou o penúltimo em investimentos pelo governo
federal.

Deputado Bonifácio Mourão, essa é a situação que nos preocupa e deve preocupar
todos os mineiros e brasileiros. Temos de temê-la para decidirmos realmente o nosso
futuro. Queremos ir para o abismo para o qual estamos caminhando ou mudar essa
realidade?

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Lafayette de Andrada, V. Exa.
já  abordou  bem  o  assunto.  Ontem  a  presidenta  Dilma  Rousseff  esteve  em
Governador Valadares e, ao saudar a população, disse, na sua entrevista à imprensa,
que gosta de levar presente para os municípios e os estados que visita e certamente
levaria  um  para  Governador  Valadares  e  região.  O  presente  que  anunciou  foi
exatamente  a  duplicação  da  BR-381  Norte,  de  Belo  Horizonte  a  Governador
Valadares.  No  entanto,  estamos  aqui,  neste  aparte  que  V.  Exa.  nos  concede,
representando a voz do Município de Governador Valadares e de toda a nossa região.
Queremos  que  essa  palavra  da  presidenta  da  República  seja  verdadeira,  e  não
apenas política. Por que estou dizendo isso? Na verdade, estou citando para todos os
deputados,  não  só  os  da  base  do  governo,  mas  também  os  do  PT,  os  outros
deputados  de  Valadares  e  de  toda  a  nossa  região,  a  palavra  da  presidenta  da
República de que duplicará a rodovia de Belo Horizonte a Governador Valadares. Só
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que o projeto, a licitação e o contrato com a empresa mencionam Belo Horizonte-Belo
Oriente. Aliás, de Belo Oriente, onde está a Cenibra, a Governador Valadares são
72km. No projeto, que foi licitado e contratado, estão previstas apenas melhorias. Em
algumas áreas, como terceira faixa, não está prevista a duplicação de Belo Horizonte
a Governador Valadares.

Portanto,  para  que  se  traduza  em  realidade  a  promessa  da  presidenta  da
República, é preciso licitar de novo ou fazer um aditivo.

Queremos saber se é possível um aditivo. Além disso, queremos que se cumpra
uma promessa, é o que o povo de Governador Valadares e de toda a região deseja:
que se duplique a BR-381 até Governador Valadares. Não é apenas por causa do
Município de Governador Valadares, que merece, não é apenas por causa dos outros
municípios. É porque se cruzam três grandes rodovias federais dentro de Governador
Valadares: a BR-381, a BR-116 - que passa em Muriaé, terra do ilustre deputado
Doutor Wilson - e a BR-259, que liga Brasília a Vitória. Essas rodovias se cruzam
dentro de Governador Valadares. Não há nada que justifique a interrupção em Belo
Oriente. Obrigado, deputado.

O deputado Lafayette de Andrada - Agradeço ao nosso líder deputado Bonifácio
Mourão  sua  intervenção  esclarecedora,  homem  de  Governador  Valadares,  que
conhece a realidade da região e a falta de responsabilidade do governo federal em
relação à infraestrutura.

Meu tempo já está se esgotando, presidente, mas devo dizer que gostaríamos que,
ao  longo  desses  três  anos,  quase quatro,  a  presidente  Dilma tivesse  vindo mais
vezes a Minas Gerais. Ela gosta de dizer que é mineira, mas nunca demonstrou isso.
Queríamos que ela tivesse vindo aqui mais vezes para inaugurar as obras que ela
prometeu na campanha eleitoral e as obras que o ex-presidente Lula prometeu na
sua  campanha  eleitoral,  há  oito  anos.  Ficaram  todas  as  promessas  vazias.  São
promessas  demagógicas  ao  povo  mineiro,  que  está  cansado,  farto  dessas
demagogias,  dessas  promessas.  O  povo  mineiro  quer  ação,  a  ação que não viu
acontecer  ao  longo  destes  anos  no  governo  do  PT.  Ao  contrário  do  PT,  que
lamentavelmente só promete, só promete, eles deveriam aprender com o exemplo de
Minas, o exemplo da boa gestão, da eficiência, coisa que não souberam fazer.
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São as minhas palavras, presidente.
O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Lafayette de

Andrada. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. No início de sua fala, V.  Exa.
expôs bastante a sua preocupação no quesito energia elétrica. Estamos vendo volta e
meia o ministro da energia elétrica do Brasil diz uma coisa e, no dia seguinte, diz
outra. Estamos com receio de que, mais uma vez, o Tesouro Nacional, em época de
eleição, vá ter de bancar o custo da tarifa energética porque realmente a situação
está grave. Corremos sério risco de os apagões continuarem. Ainda não há previsão
de  racionamento,  mas  já  há  segurança  absoluta  de  que  o  Tesouro  Nacional  vai
bancar a conta de luz porque prometeram redução dela, e, se o Tesouro não bancar,
vai sobrar para o consumidor. Muito obrigado.

O deputado Lafayette de Andrada -  Muito obrigado,  eminente deputado Rômulo
Viegas, da nossa tradicional São João del-Rei. Sr. Presidente, eram essas as minhas
palavras, eram essas as preocupações que eu gostaria de dividir com os senhores
parlamentares.  Lamentavelmente,  vamos  mal.  O  Brasil  está  como uma nau  sem
comandante, está desgovernado. Do ponto de vista da economia, o Brasil está cada
vez  mais  se  deteriorando.  E,  deteriorando-se  na  economia,  vai  se  deteriorando
também na infraestrutura, na saúde, na educação e na segurança pública.

E sobre  segurança pública,  presidente,  só  terei  tempo de tecer  um comentário:
enquanto Minas Gerais é o Estado que mais investe do seu orçamento em segurança
- é pouco, é cerca de 12%, 13%, o que não é suficiente -, o governo federal não
investe nem mesmo 1% da sua receita em segurança pública. Então, compete aos
estados  bancar,  com recursos  que não têm,  a  segurança.  O  caos  da segurança
estamos  vendo  por  todo  o  Brasil  e  será  motivo  de  comentários  em  outra
oportunidade.  Sr.  Presidente,  senhores  parlamentares,  muito  obrigado.  Vamos
pensar, vamos nos preocupar, porque vamos mal.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Doutor Wilson Batista.
O  deputado  Doutor  Wilson  Batista*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados e público que nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde. Retorno a
esta  tribuna  não  com  a  pretensão  de  defender  partidos,  defender  políticos  ou
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santificar algum político em nosso país. Creio que não existe santo no Brasil, pois
ainda  há  tantas  mazelas,  tantos  conflitos,  tantos  interesses  da  sociedade  que
deveriam ser abordados de forma profunda, mas, até hoje, não foram abordados.

Venho aqui  para  trazer  uma nota  de  repúdio  ao  Ministério  da  Saúde,  pois,  em
dezembro, por meio da Portaria nº 1.253, de 12/11/2013, impediu que as mulheres
entre 40 e 50 anos tivessem acesso ao principal aliado do diagnóstico do câncer de
mama, que é a mamografia.

Vejam o tamanho do absurdo. Mesmo como era antes - como é dito na Constituição
que saúde é um direito de todos e um dever do Estado -, mesmo com o acesso à
mamografia garantido, ainda assim 50% das mulheres no Brasil não faziam sequer,
em toda a sua vida, uma mamografia. Vejam, 50% das mulheres brasileiras, pelas
dificuldades que têm, pelas dificuldades que enfrentam no Sistema Único de Saúde,
mesmo  com  o  acesso  universal  que  é  prometido  através  do  SUS,  não  fazem
regularmente a mamografia. Parece que o governo do Estado não lê, parece que não
vê as evidências científicas, parece que não está ao lado da população, parece que
não convive com o sofrimento do povo. O governo federal não é capaz de enxergar
as mazelas que existem hoje na saúde. Não é capaz de saber, antes de impedir que
as mulheres entre 40 e 50 anos tenham acesso à mamografia,  quem está tendo
acesso a esse exame. Quantas mulheres em nosso país hoje fazem regularmente
esse exame? Apenas metade da nossa população brasileira.

Por  isso,  temos  os  piores  resultados  do  tratamento  do  câncer  no  mundo  e  os
maiores  gastos  com  esse  tratamento.  Por  quê?  Tratamos  a  doença  na  fase
avançada,  porque as pessoas não têm acesso aos exames importantes  para um
diagnóstico inicial. Eles precisam saber que a incidência do câncer de mama é de 60
mil novos casos a cada ano. Dessa população de 60 mil mulheres, 10 mil vão a óbito
pelo câncer de mama no Brasil.

Agora o governo federal baixa uma portaria impedindo que mulheres entre 40 e 50
anos façam a mamografia. É um absurdo, porque o SUS é um direito de todos. O
povo brasileiro paga para ter acesso de qualidade à saúde. Se essas mulheres nessa
faixa de idade ficarem sem a mamografia...

Sou mastologista e vejo diariamente que o câncer de mama entre 40 e 50 anos é
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muito mais agressivo que o diagnosticado após os 50, 60 anos. Assim como em todo
tipo de câncer, essa doença é muito mais agressiva na pessoa mais jovem. Então, é
preciso facilitar o acesso da população entre 40 e 50 à mamografia, para que essas
pessoas descubram a doença no estágio inicial,  sejam tratadas,  curadas e  vivam
felizes sem a mutilação que hoje o tratamento de um câncer causa.

Durante  três  anos  de  meu  mandato,  lutamos  pela  aprovação  de  uma lei  para
garantir acesso à mamografia a todas as mulheres. Nesta Assembleia, com a ajuda
de todos os deputados, criamos um projeto de lei, a Lei nº 20.658, sancionada pelo
governo do Estado, que determina que a prevenção do câncer no Estado de Minas
Gerais seja feita por meio das unidades móveis de prevenção ao câncer.

Porque, assim, todas as mulheres acima dos 40 anos de idade terão acesso à
mamografia regularmente, como recomendado pela OMS. Todos reconhecem que é a
única forma de reduzir a mortalidade por câncer. O Brasil  é um dos campeões de
mortalidade por câncer, que hoje é a segunda causa de morte na nossa população
porque o diagnóstico é feito tardiamente. E todos acreditam que a única forma de
reduzir a mortalidade por câncer é melhorar o acesso aos exames preventivos.

Todos nós assistimos pacientes enfrentando filas para marcar uma consulta para
pegar um pedido de mamografia, agendar uma nova consulta em outra cidade para
realizar  o  exame;  têm  de  fazer  uma  outra  viagem  para  pegar  o  laudo  dessa
mamografia,  enfrentando pela terceira ou quarta vez uma nova fila para discutir  o
laudo. Isso é um absurdo, uma perda de tempo e um gasto desnecessário, o que faz
com que 50% das mulheres não tenham acesso à mamografia para tratar sua doença
na fase adequada, ou alcançar a cura e virar a página do câncer e, assim, viver feliz
ao lado de sua família.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  já  tive
oportunidade algumas vezes de falar  a V. Exa.  da admiração que tenho pelo seu
trabalho. V. Exa. tratou apenas de um dos seus projetos que trabalha a questão da
saúde no Estado de Minas Gerais e traz dessa tribuna uma das coisas mais graves
que aconteceu no nosso país nos últimos tempos. Justamente no momento em que
temos  uma  presidente  mulher  e  que,  lamentavelmente  há  um  tempo  atrás  -  e
torcemos tanto por ela -, foi acometida de um câncer. Com essa presidente temos a
proibição do exame de mamografia.



791
____________________________________________________________________________

É um verdadeiro escândalo isso que está acontecendo com a mulher brasileira, no
momento em que temos uma presidente mulher. Apelo a V. Exa. - e sei que vários
deputados se unirão - para que nos lidere junto ao Ministério Público Federal, junto às
organizações  da  classe  médica.  Porque  esse  ministro  que  trouxe  médicos  por
R$600,00 para o Brasil, que criou uma classe de médicos escravos no Brasil, impediu
-  permitido  pela  presidente  Dilma  -  que  as  mulheres  brasileiras  possam  fazer  a
prevenção. Como V. Exa., médico especialista nessa área, lembrou, elas não podem
fazer a prevenção no momento da vida em que o câncer é mais agressivo, o que tira
qualquer oportunidade de sobrevida para a mulher.

Parabéns. Conte conosco. Queremos nos unir a V. Exa. Algo precisa de ser feito
para além desse discurso importante, deve ser buscado o Ministério Público Federal,
as  organizações  médicas precisam se manifestar  contra  esse escândalo contra a
mulher brasileira. Parabéns.

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Serei  breve,  na  mesma  direção  do
deputado João Leite.  Primeiramente,  cabe-me parabenizar  V.  Exa.  pela  lucidez e
importância do debate que propõe nesta tarde, nesta Casa. Gostaria de sugerir a V.
Exa. que nos desse a oportunidade, talvez em uma audiência pública na Comissão
de Saúde, por requerimento em Plenário, de tentar sensibilizar a mineira presidenta
Dilma, mostrando que essa medida provisória é não só maléfica, mas criminosa. É
uma medida criminosa. Uma medida que proíbe as mulheres de 40 a 50 anos de
idade de terem o acesso à mamografia, à prevenção é crime contra as mulheres. Se
isso vem de uma mulher, daquela que é paga para dirigir os destinos da nossa nação,
se isso vem de uma mulher contra as mulheres do nosso país, o que mais se pode
esperar?

O que mais as mulheres devem esperar de uma ação em seu benefício, de sua
representante?

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  atendi  nesta  manhã,  em  meu  gabinete,  uma
família vinda do interior. Um de seus membros apresentava os primeiros sintomas de
linfoma.  Vemos  a tristeza  da  família  quando se  verifica,  por  meio  do  competente
exame, que a pessoa está precisando com urgência do tratamento, pois a doença já
está tomando conta do paciente.
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O senhor, que é mastologista, empresta a esta Casa a capacidade e a experiência
de um médico que trabalha nessa área, na nossa respeitada Muriaé. É um médico
que toda aquela região da Zona da Mata aprendeu a respeitar pela sua seriedade,
capacidade e pela humildade de V. Exa., em seu cotidiano, na tarefa de médico. V.
Exa. vem debater conosco, na Casa do povo mineiro, a falta de sintonia da presidenta
com  as  mulheres  do  Brasil,  tornada  clara  com  essa  medida  que  proíbe  que  as
mulheres de 40 a 50 anos realizem os exames de mamografia.

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  relembrando  um  dos  apresentadores  da  TV
Record,  hoje  na  Bandeirantes,  digo  que  é  uma vergonha,  é  uma vergonha  uma
medida  como essa,  da  presidenta  mulher,  contra  as  mulheres  brasileiras.  Isso  é
inadmissível. Parabenizo V. Exa., deputado.

O deputado Doutor Wilson Batista* - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Já
aprovamos na Comissão de Saúde desta Assembleia uma audiência pública, com
representantes  do  Ministério  da  Saúde,  para  que  eles  possam  apresentar  as
verdadeiras  justificativas  para  esse  impedimento,  que  é  inconstitucional.  A
Constituição prevê que os brasileiros  tenham acesso universal  a  todo e qualquer
procedimento relacionado à saúde. Essa é mais uma medida restritiva. Não é uma
medida com conhecimento e evidência científica que impeça que mulheres de 40 a
50 anos de idade tenham acesso à mamografia.

O  Conselho  Federal  de  Medicina  também  entra  na  Justiça  pelo  acesso  à
mamografia para mulheres com menos de 50 anos de idade. A Sociedade Brasileira
de Mastologia também é contra esse impedimento.  Toda a classe médica, toda a
sociedade de mastologia,  toda a  sociedade brasileira  é contra uma medida como
essa,  que  é  restritiva  e  que  certamente  prejudicará  o  resultado  de  exames  e  o
tratamento de câncer de milhares de mulheres do Brasil. Só em Minas Gerais, 150 mil
mulheres ficarão impedidas de fazer a mamografia pelo SUS. Se o Estado fizer a
cobertura dessas 150 mil mulheres, serão gastos R$12.000.000,00 por ano a mais
para o tratamento.

O  deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,
cumprimento V. Exa. pelo seu pronunciamento. Sua posição foi externada, com muita
firmeza, na Comissão de Saúde, da qual fazemos parte. Concordo com tudo que V.



793
____________________________________________________________________________

Exa. disse. Há uma incidência muito alta de câncer de mama na mulher na faixa
etária de 40 anos de idade. Geralmente o câncer que aparece nessa faixa etária é
muito agressivo. Ele leva ao óbito caso não seja diagnosticado precocemente.

Fiquei muito feliz com a posição do governo de Minas, do então secretário Antônio
Jorge, do hoje Alexandre Silveira e do governador Anastasia, que, mesmo com toda
essa celeuma criada no governo federal, está mantendo o programa de 10 unidades
móveis para as mamografias em todas as regiões de Minas Gerais. O governo de
Minas  está  dando  demonstração  de  sensibilidade,  mas  principalmente  de
responsabilidade e compromisso com as mulheres mineiras. Muito obrigado.

O deputado Doutor Wilson Batista* -  Sr.  Presidente, finalizando, dia 8 de março
lançaremos o Programa de Prevenção na cidade de Muriaé. Esse programa atenderá
a todos os municípios mineiros através das unidades móveis de prevenção ao câncer.
Ele se iniciou a partir da aprovação, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de
um projeto de nossa autoria.

Gostaria  de  agradecer  a  participação  de  todos  e  de  fortalecer  aqueles  que
contribuíram para que esse projeto se tornasse lei. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.
O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Cumprimento  o  senhor  presidente,  os  senhores

deputados e a senhoras deputadas. Gostaria de cumprimentar também cada um e
cada uma que nos acompanha pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, confesso que desde a semana passada gostaria de ter falado de
alguns assuntos, mas, devido às circunstâncias, isso não ocorreu. Não deixou de ser
oportuna a fala de nosso primeiro orador  de  hoje,  que expressou claramente,  na
minha opinião, a preocupação da base do governo e da oposição com o governo
federal diante da conjuntura e da situação do nosso país, principalmente depois da
pesquisa que, mais uma vez, apontou nossa presidente Dilma como franca favorita às
eleições deste ano, não apenas por um simples aspecto eleitoral.

Queria até mesmo lembrá-los de uma frase dita, na semana passada, pelo senador
Aécio, que vai disputar as eleições. Ele disse que o mineiro não é bobo. Deputado
Paulo Guedes, concordo com o senador Aécio, ele tem razão. De fato, o mineiro não
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é bobo, ele tem consciência do que está acontecendo em Minas Gerais e no País e
sabe distinguir exatamente cada situação. Ele sabe o quanto o País está crescendo,
se desenvolvendo e avançando, principalmente se se compararem os últimos anos
da  democracia  brasileira  aos  500 anos  da história  deste  país.  Nos  oito  anos  de
governo do Fernando Henrique, vimos o arrocho salarial, a falta de crescimento e a
falta  de  investimento  nos  estados  e  nas  prefeituras.  Hoje  o  governo  republicano
transfere recursos. Quem tem projetos tem recurso. Aí, vemos o desespero.

Tivemos  grande  alegria  e  satisfação  de  receber,  na  última  sexta-feira,  nosso
cidadão  mineiro,  Lula  -  título  aprovado  nesta  Casa.  Nessa  ocasião,  tivemos  a
oportunidade de comemorar os 34 anos do Partido dos Trabalhadores. O presidente
Lula foi muito enfático ao afirmar os compromissos que ele assumiu como presidente
e  os  compromissos  que  nossa  presidente  Dilma  afirmou  e  reafirmou  em  Minas
Gerais. Um deles, por exemplo, é o recurso para a BR-381. Só há um motivo pelo
qual esse recurso não foi implementado, na prática, aqui em Minas Gerais: o governo
de Minas não elaborou o projeto. Não basta ser um governo republicano, não basta
deixar clara a possibilidade de conceder recursos para Minas Gerais e para outros
estados. O governo de Minas não teve, até agora, a capacidade de elaborar e de
entregar os projetos ao governo federal, à presidente Dilma, para que o dinheiro fosse
liberado.  Diante  dessas  informações,  é  quase  natural,  digamos  assim,  que  os
deputados  fiquem iguais  a baratas  tontas,  esperneando,  deputado Paulo  Guedes,
diante  das  pesquisas.  Elas  apontam  que  a  presidente  Dilma  poderia  vencer  as
eleições se houvesse hoje o primeiro turno, porque ela tem a aprovação e a avaliação
do povo brasileiro, que compreende, pelas situações do dia a dia, pela geração de
emprego, pela melhoria da vida dos brasileiros, que o problema que temos está em
Minas Gerais.

Quando  abordamos  problemas  do  nosso  estado,  não  temos  oportunidade  de
debatê-los  nesta  Casa,  que  deveria  representar  os  anseios  da  população.  Não
conseguimos discutir o problema da educação, área em que o governo não investe o
mínimo constitucional. Há quase quatro anos o governo não paga o piso salarial, não
investe  em melhorias  nas nossas  escolas.  O governo quer  enfiar  o sexto  horário
goela  abaixo  dos  nossos  prefeitos  sem  dizer  de  onde  virá  o  dinheiro  para
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complementar  esse recurso,  porque todos sabemos que a carga horária  conjunta
entre a rede municipal e a rede estadual garante a seus alunos o transporte escolar
para casa e para a escola, obviamente no mesmo horário. Se o Estado cria o sexto
horário  sem dizer  de onde vem o recurso,  cria-se o caos entre os prefeitos.  E o
Estado não quer discutir o problema com nossos profissionais de educação física,
com nossos contratados.

Quando vamos discutir o problema da saúde - há mais de 10 anos o Estado de
Minas Gerais  não cumpre  o  mínimo constitucional  na  saúde -,  vemos o  caos  da
saúde no Estado. Qual é a tendência? É todo o mundo da base se espernear dizendo
que o problema é do governo federal.

Também na segurança pública o problema é  grave.  O Estado não investe,  não
valoriza seus profissionais.  As pessoas vivem isso em seu dia a dia. O efetivo da
polícia  em Minas  Gerais  é  baixo.  Precisa  aumentar.  “Não,  não podemos  discutir,
vamos discutir  outros  problemas do governo federal”.  O fato concreto é que aqui
nesta  Casa  a  base  não  quer  discutir  Minas  Gerais.  É  óbvio  que  o  País  tem
problemas. Não é à toa que estamos avançando em dívidas sociais para com o povo
brasileiro. Hoje estamos avançando em moradia, no Luz para Todos. Enfim, vamos ter
oportunidade de falar sobre diversos programas. Mas quero registrar claramente que
o  grande  problema  que  temos,  do  fato  de  vermos  a  base  como  barata  tonta,
esperneando  ao  ver  as  pesquisas,  é  porque não  querem  discutir  o  problema de
Minas.

O senador  Aécio  estava certo.  Mineiro  não é bobo.  Está cansado dessa Minas
midiática, dessa Minas que só controla a mídia em todo lugar.

Os prefeitos estão cansados da transferência de responsabilidade. Para ter Emater
no município, o prefeito tem de garantir os recursos para isso. Para ter policial no
município,  o prefeito  tem de disponibilizar  pessoal  administrativo,  tem de fornecer
gasolina, tem de reformar os carros, porque o Estado não o faz. É esse o Estado real.
É  esse o Estado em que o  mineiro está vivendo.  O mineiro  não é  bobo.  E está
cansado.

O  deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Primeiramente,  deputado  Ulysses,
gostaria  de parabenizá-lo pela coragem de fazer esse debate aqui,  de fazer  esse
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enfrentamento. Fico imaginando. É como V. Exa. falou: igual a barata tonta. Mais do
que isso. A oposição e grande parte da imprensa golpista estão tão perdidas que
qualquer coisinha no País parece que o mundo está acabando. Hoje mesmo estava
escrito no jornal: “A inflação vai subir porque os reservatórios secaram”. Todo dia eles
arrumam uma forma de querer que a inflação volte. Eles torcem para o caos. Nunca
vi torcer tanto contra o País como a oposição e a imprensa. Vivemos em um momento
de pleno emprego. Somos o único país grande do mundo com pleno emprego. Nossa
taxa  é  de  4,5%,  enquanto  a  Espanha,  grande  sonho  do  brasileiro,  vive  30% de
desemprego. Na Itália, na França, nos Estados Unidos, em toda a Europa, estamos
dando exemplo.  Enfrentamos  essa  crise  desde  2008,  gerando emprego,  gerando
oportunidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas, investindo no lado social,
nos  programas  Minha  Casa,  Minha  Vida,  Luz  para  Todos,  Bolsa-Família,  Pronaf,
ProUni, Fies, as escolas técnicas, o Mais Médicos.

Agora,  estão falando da saúde.  Os governos tucanos  de São Paulo,  Paraná e,
principalmente, de Minas Gerais não cumprem o mínimo constitucional nessa área.
Agora, por causa de uma medida técnica do Ministério da Saúde, que não tem nada a
ver com a presidente, porque é uma questão de números, querem jogar isso no seu
colo, querem explorar o fato, como se o mundo estivesse acabando. É óbvio que toda
mulher acima de 50 anos tem mais propensão a desenvolver câncer de mama do que
aquelas que têm menos de 50.

Deputado Ulysses Gomes,  a oposição está sem argumento,  está redondamente
perdida, porque não consegue andar por um país que dá certo. Vá às periferias, vá às
comunidades rurais, vá aos pequenos municípios ou a qualquer outro lugar, que verá
um outro Brasil. Nos últimos 11 anos, foram gerados 22 milhões de empregos com
carteira assinada. As pessoas estão podendo sonhar, comprar seu carro, sua casa,
sua moto e ir à faculdade. É este país que dá oportunidade a todos. Essa turma que
mamou a vida inteira nas tetas do governo não aceita que agora chegou a vez do
povo brasileiro.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Muito  obrigado,  deputado  Paulo  Guedes.
Compartilho  com  V.  Exa.  mais  alguns  dados.  Temos  3.509  escolas  de  educação
integral  e jornada diária  ampliada em Minas,  com recursos do  governo federal;  o
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Programa Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  -  Pronaf  -  financiou
quase 97 mil projetos para a liberação de R$1.300.000.000,00; há 4.584 unidades do
Programa  Farmácia  Popular  no  Estado,  distribuindo  remédios  a  preço  baixo  ou
gratuitos, como ocorre com a maioria. Normalmente, a pessoa que vai à farmácia e
retira remédios acha que os farmacêuticos, os vereadores ou o prefeito é que estão
ali  intercedendo,  mas, na verdade,  100% dos recursos são do governo federal.  A
farmácia faz o cadastramento e recebe os medicamentos, incluindo o mais barato. O
valor é exatamente o mesmo que repassa ao cidadão. Repito: são 4.584 unidades.
Somente em Minas, através do programa Minha Casa Minha Vida, foram contratadas
270.583 moradias, sendo 100.723 destinadas às famílias de baixa renda, e cerca de
65%  delas  já  foram  concluídas.  Entre  financiamentos  e  subsídios,  os  recursos
aplicados pelo programa totalizam mais de R$18.000.000.000,00.

Como não existem recursos do governo federal em Minas Gerais? Não existem
para quem não quer ver, para quem tem a cara de pau do tamanho que cada um
imagina e quer transformar o nome de todos os programas federais, entregá-los à
população e fazer marketing. E ainda têm a cara de pau de dizer que os recursos são
públicos, que não é dinheiro do governo federal. São recursos públicos sim! E onde
está  o  dinheiro  público  que  não  vinha  para  Minas  Gerais  no  governo  Fernando
Henrique, no governo do PSDB? Hoje, dinheiro público tem nome, tem programa,
está na vida e no bolso do cidadão brasileiro em diversos programas de transferência
de renda, projetos sociais,  educacionais,  de infraestrutura e de saúde. Existe uma
capacidade  enorme  aqui.  Era  preciso  inventar  o  troféu  óleo  de  peroba,  como
quiseram fazer. Aí eu terei de parabenizar o governo pela capacidade de controlar a
mídia, inovar  em nomes -  já que não tem capacidade de inovar em programas e
projetos -, e relançar programas como se fossem da sua autoria, como se os recursos
fossem seus, com a cara de pau de dizer que são públicos.

Quero  reforçar  as  perguntas:  onde  estão  os  recursos  públicos  que  nos  anos
anteriores ao governo do PT - do presidente Lula e da presidenta Dilma - não vieram
para Minas Gerais? Onde estão os recursos que deixaram o ex-governador Itamar
Franco e o seu companheiro, em tese, Azeredo, no governo anterior, às mínguas em
Minas Gerais? E os recursos para acordos de dívidas? Hoje o Estado está mais
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quebrado, mas, infelizmente, não temos a condição de mostrar isso para a população
porque, como disse, temos um estado que controla a mídia, e não conseguimos furar
essas barreiras.

É sobre esse país que queremos dialogar com a sociedade mineira, um país que
cresce.  Não  tenho  dúvida  de  que  Minas  pode,  Minas  quer  e  precisa  avançar  e
experimentar a oportunidade de ter um governo republicano próximo às prefeituras,
dialogando com os movimentos sociais, conversando com a população mineira sobre
os problemas reais de Minas Gerais. Resolveremos o problema da educação e da
saúde com recurso e dialogando com a população mineira, mas infelizmente, isso
não acontece hoje. O que veremos é a base do governo no Estado, que é oposição
ao governo federal, esperneando aqui.

Quero encerrar dizendo que hoje saiu uma pesquisa mostrando claramente que a
presidenta  Dilma  venceria  as  eleições  no  primeiro  turno.  O  ex-governador  Aécio
Neves perdeu, ou seja, caiu mais dois pontos na pesquisa. Isso justifica essa gritaria,
toda,  essa  correria  de  ficar  gritando  que  Minas  Gerais  está  com  problema.  O
problema não é em razão do governo federal. É porque ele não deu conta dos seus
deveres, dos seus compromissos, de fazer política pública e olhar para o cidadão
mineiro, que precisa de mais saúde, de mais educação e de muito mais segurança
pública.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares* - Cumprimento o senhor presidente, deputado Ivair

Nogueira; as senhoras deputadas e os senhores deputados.
Sr. Presidente, iria tratar de outro assunto na tarde de hoje, mas, depois de ouvir o

pronunciamento do nobre colega, deputado Ulysses Gomes, resolvi mudar o assunto
e começar dizendo o seguinte: Sras. Deputadas e Srs. Deputados, preparem-se. O
para casa já foi dado aos deputados de PT e PMDB no último encontro que tiveram
na semana passada com seu pré-candidato a governador do Estado e com alguns
dos  seus  cabos  eleitorais  -  todos  eles  de  fora  do  Estado,  que  pouco  ou  nada
conhecem da nossa realidade. No entanto, o para casa já foi dado.

O nobre colega deputado Ulysses Gomes já veio com a matéria pronta no celular, e



799
____________________________________________________________________________

dados importantíssimos foram passados por mídia. Falou-se de Minha Casa Minha
Vida, investimento em farmácia de Minas, farmácia em casa, remédios. Mas, para
começar,  é  bom que o  mineiro entenda o seguinte:  de  tudo que nós,  brasileiros,
pagamos de impostos, deputado Duarte Bechir, de cada R$100,00 que V. Exa. paga
de imposto, R$70,00 ficam no bolso do governo federal. Uma conta simples: de cada
R$100,00,  R$70,00  ficam  nas  mãos  da  Dilma,  enquanto  governos  estaduais  e
prefeituras municipais se digladiam por conta dos R$30,00 restantes.

Obrigações quem mais tem são os Estados e os municípios. E, agora, em ano de
eleição,  já  com  o  para  casa  pronto,  daqui  para  frente,  senhoras  e  senhores  da
imprensa que cobrem a Assembleia Legislativa, se preparem, porque matérias como
essas  lidas  -  como  foram  nesta  tarde  -,  recebidas  no  celular,  irão  acontecer
diariamente  no  Grande  Expediente  da  Assembleia  Legislativa.  Números  cuja
veracidade é difícil de comprovar.

É muito fácil, deputado Doutor Wilson Batista, eu chegar aqui e falar em 1 milhão,
15 milhões, 135 bilhões de remédios. Não estou na ponta para contar cada caixinha
de remédio. É muito fácil eu dizer o seguinte a um deputado do PT que está aqui:
mostre-me 1 metro do metrô de Belo Horizonte construído ao longo dos últimos 12
anos  -  é  fácil  de  se  comprovar,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  mostre-me  1
centímetro de duplicação da BR-381, que já foi anunciada 50 vezes pela presidente -
é fácil de se comprovar, deputado Duarte Bechir; mostre-me 1 metro de reformulação
do Anel Rodoviário de Belo Horizonte - é fácil de se comprovar se realmente existiu,
se  o  investimento foi  feito;  mostre-me investimentos  feitos  na  área de segurança
pública conjuntamente com os governos estaduais para resolver esse que é o maior
problema dos Estados hoje e das nossas prefeituras. Do que se arrecada no Brasil,
70% está na mão do governo federal. Vamos ficar aqui discutindo programinha? Isso
é obrigação do governo federal,  e não só para com Minas Gerais, mas para com
todos os estados federados. Daqui para frente, preparem-se, porque a conversa será
essa.

Foi  falado agora há pouco que o  governo é republicano,  criticaram a época do
PSDB no governo federal, dizendo que nada foi passado a Minas na época de Itamar
Franco. Vou falar só de um dado, e é facílimo de se comprovar: quantos quilômetros
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e  estações  de  metrô  foram  inauguradas  durante  a  gestão  de  Itamar  Franco  no
governo do Estado, investimento todo do governo federal na época? Era um governo
do PSDB. Estação do Minas Shopping, estação do 1º de Maio, estação Waldomiro
Lobo, estação do Floramar, estação do Vilarinho, todas elas, para não citar outras.
Isso é fácil de se comprovar, a placa de inauguração está lá. Ficarei aqui contando
remédio, ficarei aqui falando de Minha Casa Minha Vida? Isso é obrigação, e, mais do
que isso, o Minha Casa Minha Vida é feito em parceria com a iniciativa privada, é bom
que fique claro.

Há três obras que sempre foram prioritárias para os mineiros, mas tratarei apenas
de uma delas - deixarei o resto para os próximos dias em que vier mais para casa do
PT para cá. O que foi tratado de BR-381 aqui? Quantas vezes já se anunciou o início
das obras da BR-381 aqui?

Ontem a presidenta foi mais uma vez a Valadares e mais uma vez errou o nome da
cidade, chamou pela segunda vez de Juiz de Fora - na terceira ela leva o troféu para
casa. Ela anunciou que estava dando um presente a Valadares, que a rodovia que
liga Belo Oriente a Valadares - setenta e poucos quilômetros - não seria duplicada, e
agora ela será. Isso é um presente de grego, é um presente que não é entregue. É
um presente que ela diz que já comprou, mas não entregou. Lá se vão os quatro anos
do governo dela, e não foi entregue.

Mais do que isso, façam uma avaliação de nível de satisfação do governo federal e
do governo de Minas. Dilma tem hoje 40% de aprovação.

Agora, vejam a aprovação do governo do Estado. Dizem que Aécio e Anastasia
quebraram Minas.  Quem está  quebrado consegue dinheiro  emprestado,  deputado
Duarte?  Quem  está  quebrado  consegue  dinheiro  emprestado,  deputado  Rômulo
Viegas?

O  governo  do  Estado  conseguiu  dinheiro  de  financiamento  para  obra  de
infraestrutura. Quem está quebrado consegue dinheiro? Quem está com ficha suja
consegue dinheiro? Quem tem dificuldade de honrar seus compromissos consegue
dinheiro? Não. E por que Minas conseguiu? Porque tem gestão séria, porque cuida
da coisa pública como se deve cuidar.

Também foi dito  aqui  que o governo federal é muito republicano, repassa muito



801
____________________________________________________________________________

dinheiro às prefeituras. Deputado Duarte, V. Exa., como um bom deputado, deve ter
suas  30  prefeituras.  Então,  vá  até  elas,  pergunte  aos  seus  prefeitos  quanto
receberam no último ano de emendas federais. Já ouvi de muitos prefeitos que estão
devolvendo o que os outros oferecem de emenda federal. Sabe por que, deputado
Rômulo? Porque o recurso não chega. É confusão na Caixa Econômica Federal, é
confusão aqui e ali, e o dinheiro não chega. Ora, ser republicano assim é muito fácil.
Isso também é fácil de se comprovar. Cidadão mineiro, vá a sua prefeitura e pergunte
ao seu prefeito. Com raríssimas exceções, porque obviamente há exceções, no meio
de 853 municípios, uma meia dúzia administrada pelo PT apresenta um pouco mais
de facilidade. Mas, tirando essas... Vá ao seu prefeito, peça a ele para fazer uma
análise dos últimos 10 ou 12 anos. Pergunte a ele quanto recebeu de verba federal e
quanto recebeu de verba estadual.

Mais uma vez, gostaria de lembrar que, do que se arrecada no País, 70% estão na
mão da Dilma. Deputado Duarte,  sou nascido e criado em Belo Horizonte e aqui
tenho  um  ciclo  bom  de  amizades.  Escutei,  nos  últimos  dias,  a  preocupação das
pessoas  de  Belo  Horizonte  em  relação  ao  sentimento  de  insegurança,  porque  a
criminalidade na cidade aumentou. Na semana passada, se não me engano, ouvi
uma entrevista do governador do Estado num programa de televisão, em que dizia
que  o  problema  da  segurança  apresenta  algumas  causas.  A principal  delas  -  e
concordo com ele - é a relação direta com as drogas. Qual a solução ou proposta
apresentada pelo governo federal  para resolver o problema das drogas no Brasil?
Serei mais específico ainda: qual a solução ou qual a possibilidade apresentada pelo
governo federal para resolver o problema do crack no Brasil? Só do crack. Tragam-
me um programa pronto e vou me redimir. Qual a solução apresentada?

Nós,  mineiros,  fazemos política de  uma maneira  muito  diferente do  restante  do
País.  Somos mais politizados, nosso sentimento crítico é mais aguçado.  Ou seja,
quando  uma  coisa  vai  mal,  costumamos criticar,  de  forma  responsável.  Assim  o
fazemos.  Não é  à  toa  que,  ao  longo  dos  últimos  anos,  a  qualidade  dos  nossos
governantes sempre foi muito boa. Perguntem aos mineiros: qual governo avaliam
como  melhor,  qual  governo  chega  mais  perto  de  resolver  suas  aflições  e  seus
problemas, o governo federal ou o estadual?
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Quanto às rodovias estaduais, devem estar rodando os quatro cantos deste Estado
para ver se há um buraco. Devem estar com uma dificuldade tremenda de achar um
buraco nas rodovias estaduais. Não acham. Não podem falar nada disso.

Vão  querer  falar  de  educação?  Vamos falar  disso,  então.  Vejam os  índices  da
qualidade de ensino de todos os estados do Brasil e quem está em primeiro lugar no
ranking. Vejam qual o estado que se destacou ao longo dos últimos 12 anos.

Não tenho dúvida de que há muito o que fazer na educação. Nenhum de nós tem
dúvida disso ou esconde a necessidade de melhorias, de valorizar mais o servidor da
área de educação. Ninguém esconde a vontade de fazer isso. Será que não se faz
por má vontade? Não se faz porque não se vai assumir um compromisso que, depois,
não se poderá cumprir, porque é assim que o PSDB governa Minas. Ele assume o
que pode cumprir.

Entrei na Assembleia Legislativa em 2003. No primeiro ano do governo Aécio, nos
poucos meses de governo, o pagamento dos salários dos funcionários passou a ser
até o quinto dia útil do mês subsequente, bem como o pagamento do 13º salário até o
final da primeira quinzena de dezembro. Diziam os opositores que isso não era mais
do que obrigação. Os governos anteriores não o faziam. Há 12 anos que não se
atrasam  salários.  Há 12  anos  que  se  paga  o  salário  aos  servidores  públicos  do
Estado até o quinto dia do mês subsequente, independentemente do valor. Faz 12
anos, repito, que não se atrasa um dia sequer o 13º salário. Isso é fruto de gestão.

Agora,  há  muito  por  fazer  ainda,  presidente,  não  tenho  dúvida  de  que  há.
Realmente,  há  muito,  mas  muito  para  se  fazer  neste  estado  que  nós,  mineiros,
merecemos. Agora é hora de prestar a atenção àqueles que vêm com a marmita
pronta para apresentar números que não valem nada. É hora de pensarmos se vale a
pena embarcar numa aventura dessa e acreditar num discurso eleitoreiro deste ou se
vamos continuar com aquilo que vem dando certo, que aos poucos vem arrumando a
casa, dando mais opções e dando mais qualidade de vida a quem mora nessa casa.
É assim que fazemos, deputado Rômulo Viegas. Um passo de cada vez, com os pés
no chão,  sem mentira,  sem confusão e,  mais  do que isso,  o mais importante:  de
forma limpa, clara e transparente. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Muito obrigado. Queria, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

nos minutos que me restam, primeiramente elogiar os pronunciamentos desta tarde,
todos muito importantes, dos meus amigos, dos meus companheiros.  O deputado
Doutor Wilson Batista nos deu uma aula sobre a saúde e o abandono que o governo
federal  promove das mulheres brasileiras  neste momento. Congratulo-me com ele
pela fala importante. Sei que o deputado Glaycon Franco também está preparando
um pronunciamento. Ele, assim como o deputado Doutor Wilson Batista, é médico.
Falará dessa relação iniciada pelo governo federal, do PT, que traz de Cuba médicos
para  uma  relação  análoga  a  trabalho  escravo.  Um  médico  perceber  no  Brasil
R$600,00 para clinicar nos municípios brasileiros mais distantes e a maior parte do
dinheiro ir para Cuba para financiar um projeto de ditadura é inadmissível.

Vejam o que o Brasil está fazendo. Nosso ministro Pimentel, do Desenvolvimento
Econômico, faz um contrato secreto com Cuba. Os brasileiros conhecerão quanto o
ministro Pimentel e a presidenta Dilma deram para Cuba somente em 2027. Só nesse
ano saberemos quanto foi dado, porque é secreto, ninguém pode saber.

Depois o governo brasileiro dá dinheiro para construir a linha do metrô de Caracas.
Depois dá dinheiro para construir uma estrada na Bolívia. E agora o governo federal é
duro com o Clube Atlético Mineiro. Ele vai tomar a sede desse clube. Depois manteve
-  e  está  preso  -  o  dinheiro  do  Atlético  em  Brasília.  Enquanto  isso  deu
R$1.000.000.000,00 para a construção do estádio do Corinthians, R$40.000.000,00
para a camisa do Corinthians, R$25.000.000,00 para a camisa do Flamengo. Vejam:
está  na  tribuna  alguém  que  não  defende  a  sonegação.  Todos  precisamos  pagar
nossos impostos. Os clubes também. Agora, esse tratamento com Minas Gerais...

Estou vendo pela imprensa que o presidente do Clube Atlético Mineiro foi a Brasília
para ser recebido, para falar com o 5º escalão do governo federal. Ele foi recebido
pelo 5º escalão do governo federal, enquanto Corinthians e Flamengo podem tudo.
Negociam-se as dívidas, prazos são dados para pagamento. Para Cuba, dinheiro;
para Venezuela, dinheiro; para Bolívia, dinheiro; para Minas Gerais, promessas que
não foram cumpridas. Não aguentamos mais. O presidente Lula vinha e prometia.
Outro dia, ele disse que conhece Minas Gerais mais do que Aécio Neves. Isso só
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pode ser brincadeira. Precisamos levá-lo às 220 ligações asfálticas. Aécio Neves fez
o Proacesso. Faltaram cinco porque são rodovias federais. O presidente Lula não fez.
Aécio fez 225 ligações asfálticas. Cidades estão abandonadas. Da minha São José
do Mantimento as pessoas só saíam, na época de chuva, de trator. Glaycon Franco,
os doentes só saíam da cidade de trator. Lula nem sabe onde fica essa cidade. Eles
vêm achando que são tudo, mas não cumpriram nada, absolutamente nada do que
prometeram  aos  mineiros.  E  vêm  aqui  dizer  que  vão  duplicar  a  BR-381.  Quem
acredita nisso? Onde estão as máquinas? Onde estão os alargamentos? Onde está a
duplicação?

Esse governo quase quebrou o Vale do Aço. Como as empresas que estão lá vão
competir  com as outras empresas se não temos logística  nem infraestrutura para
levar aquilo que é produzido em Ipatinga, aquilo que é produzido no Vale do Aço? De
um lado temos a BR-116 sem duplicação; do outro, temos a BR-381 sem duplicação,
na qual vemos constantemente cargas caindo de cima de carretas sobre automóveis.
A BR-381  está  manchada pelo  sangue dos  mineiros  e  dos  brasileiros  devido  ao
abandono do governo federal. É isso que estamos recebendo do PT.

Hoje  coloquei  em  minha  página:  “PT,  tire  as  mãos  da  sede  do  Clube  Atlético
Mineiro”.  Essa  sede  é  histórica.  Nela  fazíamos  nossas  refeições,  praticamente
crianças,  jogando  no  Atlético.  O  Atlético  precisa  pagar  suas  dívidas.  Mas  como
pagará se lhe tirarem sua sede, se bloquearem os recursos que ele tem? Por outro
lado, o Corinthians tem todo o prazo para pagar, o Flamengo tem todo prazo para
pagar. A camisa do Flamengo é Caixa, a camisa do Corinthians é Caixa.

E o dinheiro do Atlético na caixa do governo federal.  Deveriam negociar  com o
Atlético e dar prazo para o pagamento, mas o Atlético foi recebido em Brasília pelo
quinto escalão do governo federal. Não quero sonegação, todos os tributos devem
ser pagos. Mas que negociem com o Atlético, como fizeram com os outros. O PT não
gosta de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª
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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 requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem
O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Tendo  em  vista  o  esvaziamento  do  Plenário,

solicito o encerramento de plano da reunião.
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão da
Indicação nº 83/2013, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013
Às 14h31min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Braulio  Braz,

Dalmo Ribeiro Silva e Célio Moreira (substituindo a deputada Ana Maria Resende, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Braulio  Braz,  declara  aberta  a  reunião  e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 da pauta e a deliberar sobre proposições da comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, é aprovado por unanimidade, em turno único, com a Emenda nº 1, o
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Projeto de Lei nº 4.685/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.509, 6.519,
6.521, 6.588 e 6.589/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Gustavo Perrella, presidente - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM
12/2/2014

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ulysses Gomes,
João  Leite,  Adalclever  Lopes,  Romel  Anízio  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da
supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  a  deputada  Liza  Prado  e  os
deputados  Célio  Moreira  e  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Ulysses  Gomes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Romel Anízio, 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  o
relatório final da comissão e esclarece que na última reunião foi distribuído avulso
pelo relator, deputado João Leite. Os parlamentares iniciam a discussão do relatório
final.  A  discussão  é  adiada  até  a  reunião  seguinte  para  entendimentos,  a
requerimento do deputado João Leite. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues,
em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos  servidores  Maria
Aparecida Penido de Oliveira, Flávia Silva Pinheiro, Bernardo Motta Moreira, William
Eustáquio de Carvalho, Sheila Guerra Murta, Flávio Augusto Bastos, Rafael Couto
Resende, José Ferreira Rocha, Rodrigo Alexandrino e Hamilton Alves Zica, todos da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelos serviços prestados em prol
da CPI da Telefonia, devendo constar de suas pastas funcionais o registro dessas
congratulações, bem como seja informado o diretor-geral desta Casa do teor dessa
manifestação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
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de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - João Leite - Romel Anízio - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.604/2013

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Escola de Samba ZQ, com sede no Município
de Santana da Vargem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  análise  pretende declarar  de utilidade pública  a  Escola  de

Samba  ZQ,  com  sede  no  Município  de  Santana  da  Vargem.  Trata-se  de  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão cultural
na áreia das atividades carnavalescas.

Considerando  o  relevante  papel  desempenhado  pela  instituição  no  fomento  à
cultura  e na  preservação das tradições  do  Carnaval  do  Município  de Santana da
Vargem,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  4.604/2013 em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.770/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do deputado Tony Carlos, visa declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores da Bacia Hidrográfica do Córrego
Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de Lagamar.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a este
órgão colegiado para receber parecer conclusivo, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos

Pequenos Produtores da Bacia Hidrográfica do Córrego Matinha - Asprobrama -, com
sede no Município de Lagamar.

Atuando  na  defesa  de  melhores  condições  de  vida  para  a  comunidade  que
representa, a Asprobrama busca ampliar a organização dos produtores rurais para
que possam melhor reivindicar seu direito a serem atendidos pelas diversas políticas
institucionais de desenvolvimento sustentável.

O trabalho a que se propõe a entidade compreende desde aspectos práticos, como
a prestação de assessoria aos moradores, encampando seus pleitos nas relações
com  os  diversos  entes  do  poder  público,  até  a  defesa veemente  dos  valores  da
família,  da  cidadania  e  dos  direitos  humanos.  Ela  se  propõe até  mesmo a  atuar
preventivamente contra qualquer tipo de vício, dentro de sua área de atuação.

Tendo  em  vista  os  objetivos  com  que  foi  constituída  a  associação,  julgamos
meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.770/2013 em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Inácio Franco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.792/2013
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública a Associação Comunitária  da Mulher  da Vila
Nossa Senhora Aparecida de São Lucas, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.792/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Mulher da Vila Nossa Senhora Aparecida de São Lucas, com sede no
Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Com esse propósito,  a instituição promove ações para combater a violência e a
discriminação  contra  a  mulher.  Ao  desenvolver  práticas  de  assistência  social  e
promoção  da  defesa  dos  direitos  das  mulheres  cumpre  os  objetivos  de  assistir
desinteressadamente a comunidade em que se insere.

A  entidade  tem  caráter  beneficente  e  entre  seus  objetivos  o  de  desenvolver
atividades  voltadas  para  a  assistência  e  a  defesa  dos  direitos  das  mulheres;  a
promoção e a  aproximação da comunidade visando o progresso social,  cultural  e
econômico da região.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária da
Mulher da Vila Nossa Senhora Aparecida de São Lucas, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.792/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Rômulo Viegas, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.794/2013
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Bem Viver,
com sede no Município de Pouso Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.794/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Apoio à Pessoa com Câncer Bem Viver, com sede no Município de Pouso Alegre,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo promover a assistência à saúde para pessoas com câncer.

Com esse propósito, a instituição busca viabilizar benefícios da previdência social;
criar mecanismos que visam à melhoria da qualidade de vida dos doentes; e oferecer
auxílio emocional e material para a manutenção do projeto de vida dessas pessoas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
de  pessoas com câncer  do Município de  Pouso Alegre,  consideramos meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.794/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.811/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Juarez Távora, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de São Lourenço, com sede no
Município de São Lourenço.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/12/2013 e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.811/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Protetora de Animais de São Lourenço, com sede no Município de São
Lourenço.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do
art. 10, que as atividades de seus dirigentes e conselheiros não são remuneradas; e,
no  art.  37,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a entidade congênere sediada na região, no Estado ou no País.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.811/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Cabo  Júlio  -  André  Quintão  -  Duilio  de

Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.627/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe “obriga a instalação
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de barreiras de proteção acústica nas rodovias do Estado”.
Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/12/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  obriga  as  empresas  concessionárias  de  rodovias

estaduais  a  instalar  barreiras  de  proteção acústica  nos trechos  das  rodovias  que
atravessem  áreas  urbanizadas  do  Estado.  As  barreiras  deverão  obedecer  às
especificações previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Nos termos do art.  2º do projeto, as barreiras de proteção acústica deverão ser
instaladas nas rodovias de cujo traçado decorra a circulação de veículos em áreas
predominantemente  residenciais  ou  em  áreas  reservadas,  por  lei  municipal,  à
proteção  do patrimônio  artístico,  histórico  e  arquitetônico,  à  preservação do meio
ambiente ou para uso exclusivamente residencial.

A proposição estabelece o prazo de 12 meses para que seja concluída a instalação
das  referidas  barreiras,  sujeitando  aquele  que  descumprir  seus  comandos  ao
pagamento de multa no valor de 6.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais,
a ser aplicada em dobro em caso de reincidência.

Por fim, de acordo com o art. 5º, as despesas com execução das medidas previstas
correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se
necessário.

O  proponente  justifica  a  iniciativa  esclarecendo  que,  em  diversos  trechos,  as
rodovias que cortam nosso Estado, sejam elas duplicadas ou não, atravessam vias
urbanas, locais de preservação ambiental e nascentes de mananciais, onde deve ser
preservada a biodiversidade. Afirma, ainda, que, nas rodovias duplicadas, houve uma
intensificação do movimento de veículos que por lá trafegam, causando um aumento
considerável nos níveis de ruído.

Feitas essas considerações, passemos à análise jurídica da proposição.
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No sistema federativo brasileiro, a competência do Estado membro é de natureza
residual, cabendo-lhe dispor sobre todas as matérias que não se enquadrarem no
âmbito de competência da União e dos Municípios. É o que se infere do comando
previsto  no  art.  25,  §  1º,  da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  “são
reservadas  aos  Estados  as  competências  que  não  lhes  sejam  vedadas  por  esta
Constituição”.

Assim, no exercício de sua autonomia constitucional, o legislador estadual poderá
exigir  a construção de barreiras acústicas nos trechos das rodovias estaduais que
atravessem as áreas urbanizadas do Municípios, sem, todavia, invadir a esfera de
competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. Isso porque a norma
legal  que  exige  a  construção  de  barreiras  de  proteção  acústica  nas  rodovias
estaduais não contém regra de trânsito propriamente dita nem viola o disposto no art.
22, XI, da Constituição Federal, o qual assegura à União competência privativa para
legislar sobre trânsito e transporte. Igualmente, tal exigência não ofende o princípio
da autonomia municipal, pois o projeto em análise versa apenas sobre as rodovias
estaduais, a serem construídas diretamente pelo Estado ou mediante concessão, as
quais  integram o domínio público estadual.  Isso demonstra que a proposição não
ofende o sistema constitucional vigente.

É fácil observar que a proposição versa sobre a estipulação de novos pressupostos
para a celebração do chamado contrato administrativo, firmado entre o Estado de
Minas  Gerais  e  o  concessionário  de  rodovia.  Tratando-se  de  contratos
administrativos,  pode-se  afirmar,  sem  sombra  de  dúvida,  que  o  Estado  detém
competência  legislativa  suplementar,  além  de  um  vasto  rol  de  prerrogativas  que
facultam, inclusive, a alteração e a rescisão unilateral desses pactos, tudo em nome
do princípio da supremacia e do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Não obstante as prerrogativas asseguradas ao Estado, também chamado de poder
concedente, o concessionário de serviço público tem direito ao equilíbrio financeiro do
contrato, que é a relação entre os encargos da empresa e a remuneração que lhe é
devida. No caso específico da concessão, a remuneração do particular contratante
advém da cobrança de tarifas dos usuários. Vê-se, portanto, que é lícito ao Estado,
que  é  parte  do  contrato  de  concessão,  modificar  unilateralmente  as  cláusulas
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regulamentares relacionadas à prestação do serviço, embora tenha o dever jurídico
de  atualizar  o  ajuste  para  preservar  o  equilíbrio  econômico,  que  é  uma garantia
estabelecida em proveito da empresa concessionária. Normalmente, as modificações
efetivadas nesses contratos ocorrem por ato do Poder Executivo, por meio de termo
aditivo, por ser ele o gestor do serviço e do contrato. Entretanto, há casos em que
essas alterações resultam de ato legislativo propriamente dito, ou seja, é o próprio
legislador que introduz novas obrigações ao concessionário do serviço ou estabelece
disposições que interferem, direta ou indiretamente, na execução do contrato. Diante
desse fato, pode-se fazer o seguinte questionamento: o Legislativo pode introduzir
obrigações ao concessionário ou trata-se de uma prerrogativa inerente ao Executivo,
na qualidade de gestor de serviços públicos? No plano doutrinário, há posições nos
dois  sentidos,  não  obstante  a  maioria  das  modificações  unilaterais  emanarem  do
poder  administrador.  No  campo  jurisprudencial,  existem  também  posições
divergentes. Em algumas decisões, o Supremo Tribunal Federal - STF - entendeu que
apenas o  Executivo  poderia  proceder  a tal  alteração;  em  outras,  assegurou essa
prerrogativa  ao  Estado  legislador,  situação  em  que  seria  legítima  a  alteração
contratual,  mediante lei.  No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
2.649-6-DF, que arguiu a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899, de 1994, que
concede  passe  livre  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  no  transporte  coletivo
interestadual, o STF decidiu pela possibilidade de alteração contratual por meio de lei
e declarou a improcedência da citada ADI. Nesse acórdão, a ministra Carmem Lúcia
Antunes Rocha, relatora do processo, entendeu que, se a lei acarretar desequilíbrio
financeiro do contrato, o que deve ser analisado caso a caso, cabe ao concessionário
tomar as providências necessárias para restaurar essa equação matemática.

Ressalte-se que essa decisão do STF foi norteada pelos parâmetros constitucionais
atinentes  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  uma  vez  que  existem  diversos
dispositivos  na  Constituição  da  República  voltados  para  a  integração  social  dos
deficientes, que, tradicionalmente, são vítimas de discriminação. Assim, as restrições
e dificuldades inerentes a esse segmento social justificam um tratamento diferenciado
e uma proteção especial do poder público.

A rigor,  quando  o  poder  público,  seja  por  meio  de  aditamento  contratual,  seja
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mediante ato legislativo, concede isenção de tarifa para determinado segmento da
sociedade, isso acarreta ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro do contrato, que é
uma garantia legal da empresa concessionária do serviço. Tal isenção implica perda
parcial  de  receita  para  o  particular  contratante  e,  consequentemente,  prejuízo
econômico. Como não é o Estado que remunera diretamente o concessionário, e sim
o usuário do serviço de transporte coletivo, a recomposição da equação matemática
do contrato dependerá da majoração da tarifa, a ser realizada pelo poder público, fato
que  poderá  trazer  repercussão  negativa  do  ponto  de  vista  do  interesse  público.
Assim, não se nos afigura compatível com o ordenamento jurídico vigente, nem com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ingerência legislativa nos contratos
administrativos  que  acarretam  desequilíbrio  financeiro,  a  menos  que  se  trate  de
norma voltada para a integração social  dos portadores de deficiência,  como ficou
demonstrado no julgamento da mencionada ADI nº 2.649-6.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.627/2012.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - André Quintão - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.923/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe proíbe a cobrança de

valores adicionais para matrícula ou mensalidade de estudantes com síndrome de
Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes e dá
outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/4/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, da Pessoa com Deficiência e de Educação,
Ciência e Tecnologia para receber parecer,  nos termos do art.  188 do Regimento
Interno.

Por tratar de matéria semelhante, o Projeto de Lei nº 4.025/2013 foi apensado à
referida proposição.
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Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado
Regimento.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  visa  proibir  a  cobrança  de  valores  adicionais  de

estudantes com síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento
ou outras síndromes.

O projeto também estabelece, em seu art. 2º, que as instituições de ensino devem
estar  preparadas  para  receber  o  aluno  especial,  com  vistas  a  atender  todas  as
necessidades, sem que isso implique gastos extras para os alunos.

A justificativa apresentada pelo autor cita a garantia da igualdade e da permanência
na  escola  como  fundamentos  da  proibição  que  se  pretende  estabelecer.  Ainda
segundo o  autor,  pesquisas demonstram  que a  inclusão  de  alunos  especiais  nas
instituições regulares de ensino os torna mais sociáveis e comunicativos, assim como
contribui para a redução de comportamentos inapropriados no convívio escolar.

Quantos aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta comissão, informamos
que o estado é competente para tratar da matéria, nos termos do art. 24, incisos IX e
XIV da Constituição da República. Os citados dispositivos constitucionais conferem à
União e ao estado federado a competência para legislarem concorrentemente sobre
educação  e  sobre  proteção  e  integração  social  das  pessoas  portadoras  de
deficiência.

No tocante ao conteúdo da proposta, a educação especial é tratada no art. 58 da
Lei  Federal nº 9.394, de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes  e Bases para a
Educação Nacional, que a define como modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino. A educação especial estende-se a todos
os níveis de ensino e é destinada a garantir condições para o acesso, permanência,
participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência e transtornos globais do
desenvolvimento.

Em algumas situações o atendimento educacional especializado é necessário, seja
para suplementar a formação do estudante, seja para eliminar as barreiras para sua
participação.
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É inegável que a proibição de cobrança de valores adicionais pelos serviços de
educação especial contida no projeto, caso convertido em lei,  afetará os contratos
estabelecidos pelas instituições de ensino. Mas, nesse ponto, o status da educação
especial  como  direito  fundamental  constitucionalmente  reconhecido  autoriza  a
repartição  coletiva  dos  custos  da  educação  especial  sem  a  qual  não  existirá,
efetivamente,  educação  inclusiva.  Similar  linha  de  raciocínio  foi  adotada  pelo
Supremo Tribunal Federal - STF - ao decidir sobre a gratuidade no transporte público
conferida por lei aos idosos, conforme se depreende da decisão relativa à Ação Direta
de Inconstitucionalidade citada a seguir:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 39 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003 (Estatuto do Idoso), que assegura gratuidade dos transportes públicos urbanos
e  semiurbanos  aos  que  têm  mais  de  65  (sessenta  e  cinco)  anos.  Direito
constitucional.  Norma  constitucional  de  eficácia  plena  e  aplicabilidade  imediata.
Norma legal que repete a norma constitucional garantidora do direito. Improcedência
da ação.

1. O art. 39 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o
§ 2º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e
aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma legal
que  repete  os  seus  termos  e  determina  que  se  concretize  o  quanto
constitucionalmente disposto.

2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 3768, Relatora:
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 26/10/2007)"

De  fato,  à  semelhança  do  caso  da  gratuidade  do  transporte  para  idosos,  o
atendimento especializado é previsto no art. 208 da Constituição da República como
componente do direito à educação:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de:

(…)
III  -  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino; (...)"
Seria,  portanto,  constitucional  a  proposta  contida  no  projeto,  uma  vez  que  o



818
____________________________________________________________________________

atendimento  especializado  compõe  o  núcleo  do  próprio  direito  à  educação  das
pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento.

Por determinação da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta
comissão deve se manifestar também sobre o projeto de lei anexado à proposição em
análise.  Assim,  como  ambos  dispõem  sobre  objeto  semelhante,  todas  as
considerações  relativas  a  esta  proposição  aplicam-se  também  à  proposição
apensada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.923/2013.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - André Quintão - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.060/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Arlen  Santiago,  a  proposição  em  epígrafe  “institui  a

obrigatoriedade de disponibilização pelo Estado de glicosímetros para a realização de
exames  de detecção de diabetes  nos  servidores  públicos do  Estado e  dá  outras
providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  16/5/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,
preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº 4.060/2013 estabelece a obrigação do Estado,  por  meio da

Secretaria  de  Saúde,  de  disponibilizar  glicosímetros  aos  órgãos  públicos  para  a
realização de exames de detecção de diabetes nos servidores públicos em exercício
(art. 1º).

Os exames a que se refere o art. 1º serão realizados gratuitamente por cada órgão
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e serão acompanhados por servidor habilitado e indicado pela Secretaria de Saúde
(art. 2º).

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade assegurar o
diagnóstico precoce do diabetes e promover ações para a sua prevenção.

Não  resta  dúvida  de  que  o  objetivo  do  projeto  é  nobre,  mormente  diante  do
aumento de casos de diabetes registrados nos últimos tempos, fato que, inclusive,
motivou  uma campanha  federal  de  prevenção  da  doença.  Entretanto,  há  que  se
examinar o projeto à luz do sistema de saúde vigente em nosso País, a partir das
inovações preconizadas pela Constituição da República de 1988.

O referido diploma legal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e
suas  ações  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um
sistema único,  organizado  de acordo  com  as  diretrizes  de  descentralização,  com
direção única em cada esfera de governo,  atendimento integral  e participação da
comunidade.  Estabelece ainda que o  acesso às  suas ações  e  serviços deve ser
universal e igualitário.

No que toca à competência para legislar sobre a saúde, a Constituição dispõe que a
matéria é de competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal,
cabendo  à  União  a  fixação  de  normas  gerais,  e  aos  estados,  o  poder  de
complementar a legislação genérica, fixada pela União.

No exercício de sua competência, a União editou a Lei  nº  8.080, de 1990,  que
instituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, com ênfase na descentralização dos
serviços prestados à sociedade, cuja responsabilidade é dividida entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios. Este sistema prevê que o financiamento
do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo, e a cada uma delas cabe
assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.

Tal lei prevê ainda, em seu art. 9º, que no âmbito do estado a direção do Sistema
Único de Saúde será exercida pela Secretaria de Estado da Saúde, observando-se,
dessa  forma,  o  princípio  da  descentralização  político-administrativa,  com  direção
única em cada esfera de governo.

Constata-se,  dessa  forma,  que  a  Constituição  consagrou  a  competência
administrativa e legislativa do estado dentro do sistema de saúde traçado por ela.
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Entretanto, conforme anteriormente citado, a competência para administrar e dirigir o
SUS no âmbito estadual é da Secretaria da Saúde.

Dessa  maneira,  a  distribuição  de  medicamentos  e  insumos,  entre  os  quais  se
incluem os glicosímetros, para o controle e o tratamento dos pacientes diabéticos,
constitui medida de política pública de saúde, cuja definição depende eminentemente
de uma análise discricionária da autoridade competente,  in casu o Poder Executivo,
responsável pela política de saúde no Estado, a fim de se apurarem as necessidades
de  nossa  população,  observadas  ainda  as  normas  da  União,  no  que  tange  à
distribuição das competências entre os entes da Federação.

Nesse contexto, cumpre destacar que a Lei Federal nº 11.347, de 27 de setembro
de 2006, já garante aos portadores de diabetes o acesso gratuito, através do SUS,
aos  medicamentos  para  o  tratamento  da  doença  e  aos  materiais  necessários  à
aplicação e ao monitoramento da glicemia capilar.

Por outro lado, no âmbito estadual, a Lei nº 14.533, de 27 de dezembro de 2002,
que institui a política estadual de prevenção do diabetes e de assistência integral à
saúde da pessoa portadora da doença, estabelece como diretriz da política “o direito
às medicações, aos instrumentos e aos materiais de autoaplicação e autocontrole,
visando a garantir a maior autonomia possível por parte do usuário”.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Saúde - SES -, por meio da Farmácia de
Minas, distribui insulina e insumos, entre os quais se encontram as tiras reagentes e
os aparelhos glicosímetros,  para  o tratamento  dos  pacientes  diabéticos,  conforme
informação constante do sítio eletrônico da própria secretaria.

Além  disso,  o  governo  do  Estado  mantém  o  programa Hiperdia  de  assistência
programada na rede de atenção aos hipertensos, diabéticos e usuários com doença
renal crônica. Para esse programa no Plano Plurianual de Ação Governamental 2012
- 2015 - Exercício 2013, existem as seguintes ações: 4145 - Atenção à Saúde de
pacientes com hipertensão e diabetes, e a 1168 - Implantação de Centros Hiperdia
Minas, voltadas para a prevenção e o controle dessas doenças crônicas.

Vê-se, portanto, que o projeto sob análise visa a instituir medidas similares àquelas
que se encontram no bojo do programa Hiperdia Minas. Assim, a proposição cuida de
ações  de  caráter  eminentemente  administrativo  voltadas  para  a  política  pública
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estadual de saúde, em flagrante invasão da competência do Poder Executivo.
Para esclarecimentos sobre a matéria, o projeto foi baixado em diligência à SES,

que  informou  que  o  Estado  tem  investido  em  programas  estruturadores,  com  a
finalidade  de  fortalecer  a  atenção  primária  à  saúde  com  ações  voltadas  para  a
hipertensão arterial e o diabetes mellitus, a exemplo dos programas “Saúde em Casa”
e “Hiperdia Minas”. Ademais, destacou que a Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.392, de
20  de  fevereiro  de  2013,  e  a  Resolução  SES/MG  nº  2359/2010  já  preveem  a
disponibilização aos usuários com diabetes mellitus de insumos e medicamentos a
serem utilizados na atenção primária em saúde, entre os quais estão incluídas as
tiras e os glicosímetros, bem como as insulinas e os antidiabéticos orais. O acesso
aos insumos e aos medicamentos previsto nas normas citadas considera o princípio
da universalidade e fluxos de rede de atenção.

Por outro lado, a SES informou ainda que a Coordenadoria da Rede de Hipertensão
e Diabetes e a Diretoria de Políticas de Atenção Primária à Saúde se manifestaram
contrariamente à proposição, bem como destacou que o Ministério  da Saúde não
recomenda a realização indiscriminada da glicemia capilar em eventos destinados à
população em geral, em virtude dessa ação não ter apresentado bom custo-benefício
na prática de saúde pública.

É importante ainda esclarecer que, segundo a literatura médica, o diagnóstico do
diabetes mellitus é feito através do monitoramento da glicemia no sangue por exame
laboratorial.  A verificação  de  glicemia  capilar,  através  dos  glicosímetros,  tem  por
finalidade  fornecer  subsídio  para  a  atenção  farmacêutica  e  o  monitoramento  da
terapia  medicamentosa,  visando  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  pacientes
diabéticos, não possuindo o objetivo de diagnóstico.

Dessa  forma,  não  há  razão  para  a  imposição  do  fornecimento  específico  de
glicosímetros nos órgãos públicos, pois, além das ações já promovidas pelo Estado
direcionadas  ao  fornecimento  dos  medicamentos  e  insumos  para  os  pacientes
diabéticos, os servidores públicos são submetidos anualmente a exame periódico de
saúde.

Por  fim,  não  se  pode  olvidar  que  a  medida  proposta  acarreta  despesa  para  o
Estado. Nesse passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de
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2000, no seu art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não
atendam  às  exigências  estabelecidas  no  art.  16  da  mesma lei,  que  prevê que a
criação,  a  expansão  ou  o  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarrete
aumento  de  despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto
financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor quanto
nos  dois  exercícios  subsequentes.  Deverão  também  ser  acompanhados  de
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária
e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Verifica-se,  pois,  que  a  proposição  trata  de  matéria  de  cunho  essencialmente
administrativo,  revelando-se  o  seu  disciplinamento  por  meio  de  lei,  além  de
desnecessário, sem cabimento sob o ponto de vista constitucional, pois a autoridade
à qual a norma se dirige já se encontra revestida de competência para a prática de
atos dessa natureza.

O projeto incorre, portanto, em vício de inconstitucionalidade em virtude da invasão
do Legislativo em seara tipicamente administrativa, reservada ao Executivo, o que
viola o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.060/2013.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Cabo  Júlio  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.015/2013

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  o Projeto  de  Lei  nº  4.015/2013 estabelece
diretrizes  para  a  promoção da  educação  sobre  as  doenças  raras  e  genéticas  do
Estado e dá outras providências.

A proposição foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
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pela Comissão de Saúde, e vem, agora, a esta comissão para receber parecer para o
2º turno, em cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Segue,  anexa,  a  redação  do  vencido,  que  é  parte  deste  parecer,  conforme
determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a estabelecer diretrizes para a promoção da educação

sobre  as  doenças  raras  e  genéticas  no  Estado,  com a  finalidade de combater  o
preconceito e promover a inclusão social das pessoas com esse tipo de patologia. O
projeto  também institui  a  Semana Estadual  de  Atenção às Doenças Raras,  a ser
realizada na última semana de fevereiro, e o Dia Estadual de Atenção às Doenças
Raras, em 28 de fevereiro.

Para que uma doença seja considerada rara, a Organização Mundial de Saúde e o
Ministério da Saúde estabelecem que a sua prevalência deve ser de 65 pessoas em
cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoa para cada 2 mil indivíduos. Atualmente
são reconhecidas pela literatura médica aproximadamente 8 mil  tipos de doenças
raras, com sintomas e características variados.

Na forma aprovada no 1º turno, restaram do projeto original apenas os dispositivos
que tratam da instituição da Semana Estadual das Doenças Raras, pois seria inviável
estabelecer  política única para um conjunto numeroso de doenças diversas.  Além
disso, retirou-se a referência a doenças genéticas da proposição, uma vez que isso
incluiria doenças como o câncer, a hipertensão arterial, o diabetes, e a obesidade,
que não são raras, e para a maioria das quais já foram delineadas políticas de saúde
específicas.

Por  fim,  diante  da  ausência  de  fatos  supervenientes  que  justifiquem  nova
abordagem  do  assunto,  mantemos  o  posicionamento  adotado  no  1º  turno  de
tramitação da matéria, a favor da aprovação da proposição em estudo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.015/2013, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
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Arlen Santiago, presidente e relator - Doutor Wilson Batista - Pompílio Canavez.
PROJETO DE LEI Nº 4.015/2013

(Redação do Vencido)
Institui a Semana Estadual das Doenças Raras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica instituída a Semana Estadual das Doenças Raras, a ser realizada

anualmente na semana que incluir o dia 28 de fevereiro.
Parágrafo único - Na semana a que se refere o caput, serão realizadas no Estado

atividades institucionais de orientação da população e de promoção da inclusão social
da  pessoa  com  doença  rara,  além  da  divulgação  de  informações,  estudos  e
experiências nas áreas da saúde e da educação, com o objetivo de informar sobre
essas doenças.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.303/2012

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.303/2012, de autoria do deputado João Leite, que declara de

utilidade pública o Instituto Servir - Inser -, com sede no Município de Nanuque, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.303/2012
Declara de utilidade pública o Instituto Servir - Inser -, com sede no Município de

Nanuque.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Servir - Inser -, com sede no

Município de Nanuque.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.642/2012

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 3.642/2012, de autoria do deputado  Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Santo Antônio e
Novo Santo Antônio, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.642/2012
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio,

com sede no Município de Formiga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Santo Antônio, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.672/2012
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.672/2012,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública a Expressão Livre, com sede no Município de Monte Sião,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.672/2012
Declara de utilidade pública a entidade Expressão Livre, com sede no Município de

Monte Sião.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Expressão Livre, com sede

no Município de Monte Sião.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.396/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.396/2013, de autoria da deputada  Ana Maria Resende, que
declara de utilidade pública o Centro Cultural de Josenópolis, com sede no Município
de Josenópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.396/2013
Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Cultural  de  Josenópolis,  com  sede  no

Município de Josenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural de Josenópolis, com

sede no Município de Josenópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.584/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.584/2013, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., que
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declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Povoado  de  Barra  de
Salinas, com sede no Município de Coronel Murta, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.584/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  do Povoado de Barra de

Salinas, com sede no Município de Coronel Murta.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado

de Barra de Salinas, com sede no Município de Coronel Murta.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.615/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.615/2013,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Produtores
Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.615/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Produtores

Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares e Produtores Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.675/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.675/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que
declara de utilidade pública a Conhecer Educação e Cultura - CEC -, com sede no
Município de Leopoldina, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.675/2013
Declara de utilidade pública a entidade Conhecer Educação e Cultura - CEC -, com

sede no Município de Leopoldina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Conhecer  Educação  e

Cultura - CEC -, com sede no Município de Leopoldina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.681/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.681/2013, de autoria do deputado Neider Moreira, que declara
de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais - Asso -, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.681/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais - Asso -, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais

- Asso -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.685/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.685/2013, de autoria do deputado Célio Moreira, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Artesãos  e  Arte  da  Terra,  com  sede  no
Município de Diamantina, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.685/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Artesãos  e  Arte  da  Terra  de

Diamantina - Assart -, com sede no Município de Diamantina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Arte da

Terra de Diamantina - Assart -, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.691/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.691/2013, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Socorro aos Carentes e
Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.691/2013
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Socorro aos Carentes e

Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Socorro

aos Carentes e Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.704/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.704/2013, de autoria do deputado Elismar Prado, que declara
de utilidade pública o Instituto Cultural Aníbal Machado - Borrachalioteca de Sabará,
com sede no Município de Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.704/2013
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Aníbal Machado - Borrachalioteca de

Sabará, com sede no Município de Sabará.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Aníbal Machado -

Borrachalioteca de Sabará, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 18/2/2014, as seguintes comunicações:
Da Comissão de Segurança Pública em que notifica o falecimento do Sr. Santiago

Ilídio de Andrade, cinegrafista, ocorrido no Rio de Janeiro (RJ). (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr.  Aloísio da

Cunha Pereira, ocorrido em 16 de fevereiro, em Abaeté. (- Ciente. Oficie-se.)
Da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Nilo

Veríssimo  Carvalho,  pai  do  ex-deputado  Roberto  Carvalho,  ocorrido  em  11  de
fevereiro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/2/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 4.929 a 4.935/2014 - Requerimentos nºs 7.174 a
7.189/2014 - Comunicações: Comunicação do deputado Bosco - Questões de Ordem
- Oradores Inscritos: Discurso do deputado Bonifácio Mourão - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis  Pinheiro  -  Ivair  Nogueira  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Dilzon  Melo  -  Neider

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - 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 - João Leite -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -
Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h14min, a lista de comparecimento
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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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Agostinho Patrus Filho, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Marques Abreu, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr.  Bruno  Rezende  da  Silveira,  delegado de  polícia,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 5.616/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Carlos  Alberto  da  Silveira  Isoldi  Filho,  promotor  de  justiça,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.942/2013, da Comissão de Defesa do
Consumidor.

Do Sr. Cássio Soares, secretário de Trabalho, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 6.463/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  FNDE  (8)  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,
destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  fundo.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  George Alex  Lima de Souza,  chefe da  Assessoria Parlamentar  da Anac,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  deputada  Liza  Prado
encaminhado por meio do Ofício nº 2.260/2013/SGM.

Do Sr.  Geraldo Flávio Vasques, procurador-geral de Justiça Adjunto Institucional,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.797/2013,  da Comissão de
Meio Ambiente.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  municipal  de  Governo,  prestando
informações  relativas  ao  requerimento  do  deputado  Anselmo  José  Domingos
encaminhado por meio do Ofício nº 2.988/2013/SGM.
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Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.901, 3.196, 3.276, 3.383/2012, 3.687,
3.761, 3.776, 3.851, 3.872, 3.885, 3.924, 3.928, 3.996, 4.051, 4.211, 4.220, 4.230,
4.257,  4.294,  4.475,  4.500,  4.543/2013,  em  atenção  a  pedidos  de  diligência  da
Comissão de Justiça; 3.498/2012, em atenção a pedido de diligência da Comissão da
Pessoa  com  Deficiência;  e  3.623/2012,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da
Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexem-se o ofício e as informações aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Marcelo Mattar Diniz, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da
Auditoria Militar, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.967/2013, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (5),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.135  e  6.422/2013,  do  deputado
Anselmo José Domingos; 5.843/2013, da Comissão de Direitos Humanos; 6.016 e
6.645/2013, da Comissão de Cultura.

Da Sra.  Renata Vilhena,  secretária  de  Planejamento  (2),  prestando informações
relativas aos Requerimentos n°s 6.320 e 6.420/2013, da Comissão de Participação
Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O 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 4.929/2014

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Geraldo do Jataí,
com sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  de  São

Geraldo do Jataí, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2014.
Sávio Souza Cruz
Justificação:  Constituída  há  quase  uma década com o  objetivo  de  defender  os

interesses dos moradores de São Geraldo do Jataí, a Associação Comunitária de São
Geraldo do Jataí vem desenvolvendo ações de combate à fome e à pobreza rural,
assistindo  famílias  carentes  e  promovendo  a  união  dos  moradores,  entre  outras
coisas, na busca de melhorias para a comunidade. Por todo o trabalho desenvolvido,
a instituição merece ter sua utilidade pública reconhecida.

- 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 4.930/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Agricultores Familiares de

Goianá, com sede no Município de Goianá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Artesãos  e

Agricultores Familiares de Goianá, com sede no Município de Goianá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Artesãos e Agricultores Familiares de Goianá, com sede

no Município de Goianá, fundada em 9/9/2010, com personalidade jurídica própria, é
uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada; está em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano e cumpre suas finalidades estatutárias e
sociais.

A Associação tem  por  finalidade  prestar  serviços  que possam  contribuir  para  a
valorização das atividades dos artesãos e dos trabalhadores da agricultura familiar,
proporcionando  aos  associados  e  a  seus  dependentes  atividades  culturais,
esportivas, assistenciais.

O título declaratório de utilidade pública é, portanto, de extrema importância para a
ampliação do trabalho dessa entidade e o prosseguimento de seus projetos.
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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 4.931/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Rotary  Club  de  Curvelo  -  Norte,  com  sede  no

Município de Curvelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo - Norte, com

sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2014.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Tendo como objetivo principal estimular e fomentar o ideal de servir, o

Rotary Club de Curvelo - Norte foi fundado em 11 de maio de 1995. Atuando por meio
de planos de ação, projetos e programas, o Rotary presta serviços à comunidade
curvelana  em  parceria  com  outras  entidades  e  com  órgãos  do  setor  público,
utilizando-se  de  doações  de  recursos  físicos,  humanos  e  financeiros,  sendo  hoje
entidade fundamental na ação social do Município de Curvelo.

- 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 4.932/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de

Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Brasilândia, com sede no
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Município de Frei Inocêncio, fundada em 25 de maio de 2001, é uma entidade civil
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e de duração indeterminada.
Está  em  pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  cumprindo  suas
finalidades estatutárias e sociais.

A associação tem por finalidade promover, apoiar, coordenar e orientar iniciativas
que visem prestar  assistência  social  e  combater  a  fome e  a  pobreza;  proteger  a
família,  a  infância,  a  juventude  e  a  velhice;  e  desenvolver  atividades  culturais,
esportivas, recreativas e sociais no município.

A concessão do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é,  portanto,  de
extrema  importância  para  a  ampliação  do  trabalho  dessa  entidade  e  o
prosseguimento de seus projetos, que contribuem para o bem-estar dos cidadãos e
colaboram na execução das políticas públicas.

- 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 4.933/2014
Altera dispositivos da Lei nº 21.121, de 3 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica acrescido ao art.  1° da Lei  nº 21.221, de 3 de janeiro de 2014, o

seguinte  §  2°,  com a  redação  que  se  segue,  renumerado-se  como §  1°  o  atual
parágrafo único:

“Art. 1° - (...)
§ 2° - Os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda individual inferior a

dois salários mínimos, terão o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no
valor das passagens.

Art. 2º - Para usufruir da gratuidade prevista nesta lei, o beneficiário deverá solicitar
à  empresa  delegatária  a  reserva  de  assento  com,  no  mínimo,  três  horas  de
antecedência do horário previsto de partida do veículo.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2014.
Ana Maria Resende
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Justificação: Este projeto é de suma importância, pois, de acordo com o Estatuto do
Idoso, a Lei nº 10.741, de 2003, o Decreto nº 5.934, de 2006, e a Resolução ANTT nº
1.692/2006,  as  empresas  prestadoras  de  serviço  regular  de  transporte  rodoviário
interestadual  de  passageiros  devem  reservar  aos  idosos,  que  preencham  os
requisitos de idade e renda, dois assentos gratuitos, em cada ônibus convencional, e,
quando esses assentos já estiverem preenchidos, conceder desconto mínimo de 50%
no valor da passagem para ocupação dos demais assentos. Dispõe também que o
bilhete de viagem do idoso deve ser solicitado com antecedência de, pelo menos, 3
(três) horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha.

A medida visa adequar nossa legislação estadual à federal e ampliar a atenção ao
idoso, melhorando a sua qualidade de vida, garantindo-lhe o acesso gratuito ou o
desconto de 50% no serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo de  passageiros.
Assim, estaremos contribuindo para um estado mais justo e solidário.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres colegas  na aprovação deste
projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 331/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.934/2014
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  autovistoria  pelos  clubes  recreativos  e

estabelecimentos congêneres e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os clubes recreativos e estabelecimentos congêneres ficam obrigados a

realizar  autovistoria,  por  profissionais  ou  empresas habilitadas junto ao respectivo
Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  -  Crea-MG  -  ou  ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais - CAU-MG.

Art. 2º - O funcionamento dos clubes recreativos e estabelecimentos congêneres
dependerá, obrigatoriamente, da obtenção de laudo técnico que comprove perfeitas
condições nos equipamentos.

Parágrafo único - O laudo técnico a que se refere o caput deste artigo deverá:
a) ser emitido por profissional legalmente habilitado no CREA-MG ou no CAU-MG;
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b) ser precedido de anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA-MG
ou no CAU-MG;

c) ter validade máxima de 1 (um) ano.
Art. 3º - Os clubes recreativos e estabelecimentos congêneres que descumprirem

esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:
I - advertência, na primeira ocorrência;
II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais), cobrada em dobro em caso de reincidência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo, nas ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo
de trinta dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2014.
Marques Abreu
Justificação:  Recentemente,  um  acidente  ocorrido  no  clube  recreativo  Jaraguá

Country Clube, em Belo Horizonte, provocou a morte de uma menina de 8 anos de
idade. Esse fato se deu em razão de falha no sistema de sucção da piscina.

O fato chamou a atenção do País para a ausência ou precariedade de manutenção
das  piscinas  dos clubes recreativos,  bem como da falta  de fiscalização do poder
público, permitindo o uso do equipamento defeituoso, prejudicando a segurança dos
frequentadores e colocando em risco o nosso bem mais precioso, a vida.

Esta  Casa  não  pode  se  omitir  diante  de  tão  lamentável  episódio,  revelando-se
necessária  legislação  estadual  visando  aumentar  o  rigor  da  fiscalização  e  da
prevenção, evitando-se a repetição desse acontecimento.

É certo que os órgãos técnicos competentes, CREA-MG e CAU-MG, dispõem de
soluções  para  ampliar  a  segurança  do  sistema  de  sucção  e  dos  demais
equipamentos de piscinas, parques e áreas de lazer instaladas dentro dos clubes.

Nesse sentido,  foi  elaborada esta proposição, que, sem onerar o Estado,  cria a
obrigação  de  autovistoria  para  os  parques  de  diversão  e  estabelecimentos
congêneres, sob supervisão de profissionais ou empresas habilitadas junto ao CREA-
MG, sem prejuízo da aplicação das demais normas e fiscalizações em vigor.
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Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
relevante iniciativa legislativa no Estado de Minas Gerais.

-  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 4.935/2014
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A  entidade  tem  como  finalidade  desenvolver  ações  de  cunho

beneficente e aplicá-los em favor de indivíduos e grupos familiares, possibilitando-
lhes assim atenção básica e crescimento moral e social digno.

Diante  da  importância das ações realizadas pelo Lions Clube Uberlândia 21 de
Abril, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que
pretende declarar a entidade utilidade pública.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 7.174/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão de
Polícia Militar, pela prisão de um homem e pela apreensão de cinco armas de fogo,
em 14 de fevereiro, em Piranguçu; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado.

Nº 7.175/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia Militar, pela prisão de um homem e apreensão de três tabletes de crack, em
14 de fevereiro, em Contagem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado.

Nº 7.176/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela prisão de duas pessoas e apreensão de sete armas de fogo, em
15  de  fevereiro,  em  Belo  Horizonte;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.177/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de
Polícia Militar, pela prisão de duas pessoas e apreensão de 8kg de maconha, em 15
de fevereiro, em Belo Horizonte; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado.

Nº 7.178/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 10ª Companhia
Independente de Meio Ambiente e Trânsito, pela apreensão de armas e munições,
em 13 de fevereiro, em Carmo do Paranaíba; e seja encaminhado ao Comando-Geral
da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.179/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela prisão de sete pessoas e apreensão de grande
quantidade de drogas e armas, em 6 de fevereiro, em Formiga; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.180/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 15ª Companhia
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Independente de Polícia Militar, pela prisão de um homem e apreensão de drogas,
uma  balança  de  precisão,  três  celulares,  dois  cartões  de  crédito  e  quantia  em
dinheiro, em 17 de fevereiro, em Sabará; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.181/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia.
PM TM/34º BPM pela prisão de um jovem de 19 anos com 400 pedras de  crack e
material de embalagem para as drogas, em 14 de fevereiro, em Belo Horizonte. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.182/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a nova diretoria do Tribunal de Justiça Militar.

Nº 7.183/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  nova  diretoria  da  Associação  Nacional  dos  Membros  do
Ministério Público.

Nº 7.184/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a nova diretoria da Associação Mineira do Ministério Público. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 7.185/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Bonfinópolis  de  Minas  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.

Nº 7.186/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  São  José  da  Varginha  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.

Nº 7.187/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Conceição  do  Pará  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.

Nº 7.188/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Florestal pelos 51 anos de emancipação desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  7.189/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  as
providências tomadas em decorrência das denúncias de abuso de poder e violência
policial que teriam ocorrido no Município de Felixlândia. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Bosco.

Questões de Ordem
O deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado,  deputado  Ivair  Nogueira,  V.  Exa.

sempre dentro da legalidade, mas também procurando, na democracia, atender aos
companheiros  aqui  da  Casa.  Quero  aqui  mandar  um  abraço  para  o  governador
Anastasia  e  para  a  Profa.  Ana  Lúcia  Gazzola,  secretária  de  Educação,  pelo
brilhantismo do trabalho que vem fazendo à frente dessa Secretaria. Minas Gerais
hoje destaca-se no cenário de toda a imprensa, comemorando a conquista do índice
de  alfabetização  de  países  ricos.  Por  meio  do  Programa  de  Avaliação  de
Alfabetização - Proalfa -, Minas Gerais hoje está muito avançada. Para se ter ideia, os
alunos de 8 anos conseguem ler, escrever e interpretar textos, adequados para a
idade deles. Portanto, nós queremos reconhecer esse programa. Queremos também
parabenizar o Programa de Intervenção Pedagógica - PIP - do governo do Estado,
que auxilia as escolas, professores e pais. Então, deputado Agostinho Patrus Filho,
Minas  Gerais,  com  o  programa  Proalfa,  está  batendo  recordes  de  países  ricos.
Portanto, deste Plenário - tenho certeza de que V. Exa. concorda -, apresentamos o
nosso reconhecimento,  o  nosso cumprimento  à  secretária  Ana Lúcia  Gazzola,  às
professoras,  aos  pais  e,  claro,  aos  alunos,  merecedores  desse grande destaque.
Simultaneamente, parabenizamos o governador Anastasia, que, anteontem, lançou
um pacote para ajudar a segurança pública do Estado, com todas as dificuldades
inerentes ao processo. Nós sabemos das dificuldades. O governo do Estado, como
os demais governos estaduais, precisa de mais recursos por parte da União para
combater, lamentavelmente, esse excesso de violência e de crimes que assolam o
Brasil. Está pelas ruas de todo o Brasil uma onda enorme de crimes, assolando a vida
do  cidadão  pacato,  do  homem  do trabalho,  da  mulher.  Então  queremos  também
parabenizar o governador Anastasia e toda a sua equipe por esse trabalho, que vem
fazendo a diferença. Vemos Minas Gerais, do tamanho que é, com a quantidade de



845
____________________________________________________________________________

municípios  que  tem,  com  a  receita  dependendo  cada  vez  mais  de  exportações.
Lamentamos que a União continue ainda com essa concentração enorme de recursos
nas  suas  mãos.  Por  outro  lado,  encerro  cumprimentando  de  fato  o  governador
Anastasia e a secretária Ana Lúcia Gazzola por esse brilhante resultado, que destaca
a educação de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Pompílio  Canavez -  Sr.  Presidente,  esta  semana  vários  deputados
usaram  a  tribuna  para  falar  sobre  questões  relativas  ao  porto  de  Cuba  e
investimentos brasileiros naquele país, e eu gostaria de fazer algumas considerações.
Há alguns dias, assisti a uma reportagem da TV Record, da Record News, em que
um  dirigente  da  Fiesp  explicava  direitinho no  que consistem os  investimentos  do
nosso país em Cuba, dizendo da sua importância. Disse que, na sua maioria, são
recursos privados; que o governo brasileiro está correto - isso na visão dos dirigentes
da  Fiesp;  que  é  uma  oportunidade  muito  grande  para  o  Brasil  ampliar  a  nossa
presença no Caribe e até na América do Norte, dada a localização geográfica de
Cuba, levando em consideração também que o Canal do Panamá será ampliado,
podendo receber navios de grande porte, e também fazendo a ligação ainda mais
forte entre o Pacífico e o Atlântico;  que já há em Cuba 300 empresas brasileiras
trabalhando e gerando recursos; que o porto, construído por empresas brasileiras,
tem todos os equipamentos e materiais utilizados na sua construção adquiridos no
Brasil, levando o País a ocupar um espaço que sempre foi seu. O Brasil tem de ter
uma  presença  forte  na  América  Central,  especialmente  no  Caribe,  também  pela
proximidade da América do Norte. Então recomendo a todos os parlamentares que
fizeram uso da palavra para criticar e condenar que pelo menos ouçam a opinião, não
apenas do governo federal, mas também dos empresários, por exemplo, da Fiesp, da
poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que considera que o
Brasil  está  agindo corretamente;  que esse investimento  trará  empregos  -  e  bons
empregos - não só em Cuba, mas especialmente no Brasil, já que os equipamentos
serão  fabricados  no nosso  país;  que as  empresas  que  estão  trabalhando  lá  são
brasileiras, e que o Brasil  é um país importante no cenário mundial,  portanto não
pode ficar refém de uma política tacanha que acha que só podemos nos relacionar
com os Estados Unidos ou com países da Europa. Nossa política econômica, nosso
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relacionamento  inaugurado  com  o  presidente  Lula,  é  também  com os  países  do
terceiro mundo,  como a  África,  e agora  especialmente  com os  países do Caribe,
tendo Cuba como referência.  Não  pude  falar  na  reunião de  ontem,  quando esse
assunto foi abordado, no meu modo de entender, de forma equivocada e até tacanha,
porque  não  querem  ver  o  nosso  país  atuando  como  um  grande  protagonista
comercial no mundo. E todos sabem que Cuba tem caminhado muito fortemente para
ficar livre desse embargo injusto e antiquado, que não tem nada a ver com o mundo
atual. Espero que ainda nesta década vejamos o fim do embargo comercial e cultural
dos americanos para com um pequeno país, que tem mostrado para todo o mundo
que, apesar do estrangulamento econômico a que foi submetido durante décadas,
continua forte e firme. Tanto é que, numa inversão muito forte, uma pequena ilha, ou
seja, um pequeno país consegue mandar médicos, deputado Doutor Wilson, para o
Brasil, e não o contrário. Ontem não pude usar a palavra, mas hoje quero dizer que é
importante o Brasil atuar realmente como protagonista, que tem a visão do mundo
como  um  todo  sem  ficar  preso  na  Guerra  Fria,  que,  aliás,  já  acabou.  O  que
precisamos fazer é ampliar ainda mais a nossa presença no primeiro mundo, assim
como nos outros países, conforme temos feito. Quero recomendar a todos que nos
estão vendo pela TV Assembleia que entrem no Youtube e digitem “Porto de Cuba,
Record News”, onde poderão assistir a uma entrevista de um dirigente da poderosa
Fiesp dizendo que o Brasil está mais do que correto em fazer os investimentos no
Porto de Cuba. Era o que tinha a dizer. Obrigado.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, neste momento, neste início dos nossos
trabalhos, quero cumprimentar de forma muito especial os dirigentes da Santa Casa
de Misericórdia São Vicente de Paulo, de Campo Belo, entre as santas casas de toda
a nossa Minas Gerais. Muitas enfrentam problemas e já tiveram as portas fechadas
por  dificuldades  financeiras.  A  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Campo  Belo,
presidente,  completou  no  ano  passado  100  anos  de  existência  sem  nunca  ter
fechado, por um momento, sequer, suas portas para o atendimento à população. Vejo
que  os  hospitais  mereceriam  tratamento  diferenciado,  especialmente  as  santas
casas, porque assumem toda a responsabilidade e o mais pesado ônus. Além disso,
o atendimento é quase 100% pelo SUS e não há uma política de valorização desses
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estabelecimentos de saúde.  Quando peço a participação dos demais  pares desta
Casa e a V. Exa. este momento de atenção, é porque temos muito a comemorar em
Campo Belo. Presidente deputado Ivair Nogueira, V. Exa. foi prefeito de Betim, cidade
da nossa região metropolitana com enormes problemas. Sei que teve uma conduta
retilínea, especialmente na saúde e no esporte e deixou marcas do trabalho eficaz
prestado à  municipalidade de Betim.  Presidente Ivair,  a  santa  casa agora já  está
recebendo,  ou melhor,  adquirindo um tomógrafo  para  a realização de exames de
tomografia em Campo Belo. Veja bem que hoje, quando necessários, esses exames
são feitos na RMBH. É preciso vir à capital mineira para realizá-los e depois continuar
o atendimento na saúde. Deputado Ivair,  sou muito preocupado com a saúde dos
municípios, ou melhor, o sistema de saúde dos municípios. Um dia tive oportunidade
de dirigir  os destinos da cidade de Campo Belo como prefeito  municipal.  Quando
terminei o mandato, em todos os cantos da cidade, diziam: “O prefeito Duarte foi o
prefeito da saúde”. Valorizei a saúde, deixando instalados cinco leitos de tratamento
intensivo  na  santa  casa.  Antes  da  minha  chegada,  não  existia  nenhum.  Deixei,
presidente Ivair, construído, edificado e funcionando o Centro de Atenção à Saúde da
Mulher e da Criança, com realização de exames de mamografia e ultrassom, que
antes, deputado Wilson, eram realizados em Santo Antônio do Monte. Além disso,
deixei construída uma farmácia, assim como um centro odontológico, com recursos
do município. Veja bem, presidente. Hoje quero brindar a chegada do tomógrafo para
a  santa  casa,  o  que possibilitará  a  realização  de  exames  de tomografia  para  as
pessoas mais carentes que não têm capacidade de pagar um exame como esse. Às
vezes cada exame desse custa perto ou mais até de R$1.000,00. Realmente, estou
muito feliz de poder comemorar essa conquista para a santa casa de Campo Belo.
Aliás, vai ser uma conquista, deputado Wander Borges, para a região porque toda ela
será  beneficiada.  Cristais,  Aguanil,  Candeias,  Santana  do  Jacaré,  Cana  Verde,
Perdões, São Francisco de Paulo e Camacho, cidades que não têm atendimento de
tomografia,  mas a  partir  de agora passam a ter,  com a chegada do aparelho de
tomografia, que vai ser instalado na santa casa. O agradecimento é para o governo
de Minas pela benevolência, pela visão ao atender nosso pedido e liberar recurso
para  a  santa  casa  para  aquisição  desse  tomógrafo.  A partir  de  agora,  deputado
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Rogério  Correia,  a  população  de  Campo  Belo  não  vai  mais  precisar  vir  a  Belo
Horizonte  para  fazer  tomografia.  Pelo  SUS,  teremos  na  santa  casa  tomografia
computadorizada, uma grande conquista para toda a região, e eu gostaria, claro, de
participar meus pares desta Casa desse feito e comemorar com muita alegria essa
conquista  com  toda  a  população  do  entorno  de  Campo  Belo.  Muito  obrigado,
presidente.

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  um
esclarecimento.  Quando  os  defensores  do  governo  federal  vêm  aqui,  defendem
alguns programas em que vejo distorções absurdas. Sendo imparcial, todos somos
favoráveis ao programa Mais Médicos no Brasil. Todos somos favoráveis, mas não
basta apenas um médico, uma mesa e uma cadeira. O médico não vai fazer milagre
dessa forma; precisamos de mais acesso a exames diagnósticos, precisamos reduzir
as  filas  de  espera  nos  hospitais,  precisamos  ampliar  o  acesso  a  cirurgias  e
procedimentos  importantes.  Pacientes  hoje  morrem  à  espera  de  uma  cirurgia
cardíaca, de uma cirurgia vascular e ortopédica. É disso que precisamos. Precisamos
de médicos no Brasil, mas de médicos que venham atuar de forma adequada, com
hospitais adequados, com o aperfeiçoamento necessário para fazer trabalho digno.
Não precisamos apenas de médicos, mas, sim, de médicos treinados, de estrutura
hospitalar  decente  para  que as pessoas sejam atendidas com qualidade.  O Prof.
Pompílio disse que Cuba, um país daquele tamanho, consegue mandar médico para
o Brasil.  Por que o Brasil,  com toda esta extensão, não consegue formar número
suficiente de médicos para atender a população brasileira há 12 anos? Por que não
abrir  novas vagas para que os estudantes brasileiros tenham acesso ao curso de
medicina  e  façam  o  curso  com  qualidade?  Por  que  não  fortalecer  nossas
universidades e a qualidade de ensino do médico brasileiro, por que não valorizá-lo?
Por que não fazemos isso? Importamos médicos de Cuba, como o deputado Pompílio
disse,  um  país  pequeno,  um país  que certamente  não  tem  condições  de  formar
médicos  com  o  treinamento  necessário  para  enfrentar  hoje  as  dificuldades,  as
mazelas  do  SUS  no  Brasil.  Então  é  preciso  que  fique  claro  que  todos  somos
favoráveis ao Mais Médicos, mas que se deem aos médicos as condições de trabalho
necessárias para que exerçam a medicina com qualidade, para que os diagnósticos
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sejam feitos corretamente, para que os pacientes façam tratamento de forma correta,
sem ter de enfrentar fila nos hospitais. Hoje enfrentam filas e fórum para, através de
medida  judicial,  terem  tratamento  adequado.  São  milhares  de  pacientes  nessa
situação, sou testemunha disso. No Rio de Janeiro, no Brasil afora, são milhares de
pacientes  morrendo  nos  corredores  de  hospitais.  Será  que  essa  importação  de
médicos, sem uma estrutura hospitalar decente no País, vai corrigir as dificuldades e
os sofrimentos que os nossos pacientes enfrentam hoje no SUS? Isso é claramente
uma medida tomada dentro de um gabinete, por quem não está ao lado do povo nas
ruas,  não  enfrenta  os  corredores  dos  hospitais,  as  filas  que  nossos  pacientes
enfrentam hoje. É um absurdo, são medidas apressadas que têm sentido meramente
eleitoreiro.  Isso  é  para  salvar  da  atual  solidão  o  governo  federal,  que  não  dá  a
resposta  aos questionamentos da  nossa população brasileira,  que não melhora a
qualidade  dos  transportes  e  que  não  melhora  a  qualidade  da  nossa  segurança.
Somos  campeões de homicídios  no  Brasil.  São 45 mil  mortes  por  ano no Brasil.
Medidas poderiam ser tomadas pela presidenta de uma forma corajosa. Aí, sim, daria
a reposta aos anseios da nossa população.

O deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  solicitei  a  questão de ordem para
tratar de um assunto de segurança pública aqui,  em Belo Horizonte, e no Estado.
Entretanto, aproveito as palavras do deputado Doutor Wilson para, mais uma vez,
deixar clara a diferença dos pontos de vista. Sendo um governo do PT, mantendo-se
o  governo  da  Dilma,  manteremos  os  médicos  cubanos.  Enquanto  não  houver
médicos  suficientes  no  Brasil,  outros  médicos  estrangeiros  virão.  Esse  é  o
compromisso da Dilma. Já do ponto de vista do governo apoiado pelo partido do
deputado  Doutor  Wilson,  não  virão  médicos  cubanos,  e,  portanto,  haverá  menos
médicos. É uma opção, e já sabemos disso. Inclusive, o senador Aécio também é
contra médicos cubanos. Com o governo do PSDB, haverá menos médicos, e os
médicos  cubanos  não  entrarão  aqui.  Com  o  governo  do  PT,  eles  continuarão
entrando. É uma diferença que já está clara. Na minha opinião, é necessário que o
povo  brasileiro  seja  atendido  por  médicos.  Então,  enquanto  não  houver  médicos
suficientes,  eles  continuarão  entrando.  Onde  os  médicos  cubanos  estão,  com
raríssimas exceções, tudo tem dado certo, e o povo está aplaudindo esses médicos.
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Se o governo do PSDB entrar  -  e  espero que não entre -  irão retirar  os médicos
cubanos.  Essa é  uma diferença que está  aí  e é muito clara.  O deputado Doutor
Wilson  vive  xingando  os  médicos  cubanos  e  vai  tirá-los  daqui  a  pontapé,  se
deixarmos.  No nosso caso,  eles  serão tratados com carinho e permanecerão em
Minas Gerais e no nosso país. Sr. Presidente, o assunto que me traz aqui é outro. O
nosso secretário Rômulo Ferraz anunciou que, em 10 dias, irá lançar um novo plano
de segurança pública no Estado. Vou esperar, com muita ansiedade, que esse plano
seja apresentado, porque, de fato, os dados de segurança pública são alarmantes. É
claro  que  o  problema de segurança pública  é  nacional.  A segurança  é  algo  que
precisa  ser  melhorado  no  Brasil  e  no  mundo.  Além  disso,  há  no  sistema  que
enfrentamos  mundialmente,  que  é  o  capitalismo,  uma ausência  muito  grande  de
divisão de renda. Há muita concentração de renda, que eleva o grau de violência em
todo o mundo. Isso é inerente ao sistema capitalista em que a humanidade vive. É
preciso  que tenhamos  condições de prevenir  a  violência  de  maneira  mais  eficaz.
Como os dados em Minas Gerais e em Belo Horizonte são preocupantes, eles levam
o secretário,  mesmo em fim de governo, a anunciar,  em 10 dias, um novo plano.
Ainda bem, pois é um reconhecimento de que a situação da segurança pública em
Minas Gerais é alarmante. É preciso que a Secretaria de Defesa Social e o governo
do Estado tratem do assunto e não fiquem apenas jogando a culpa no capitalismo
mundial ou na presidenta Dilma. Ultimamente esse é o único esporte do governo. Ele
não governa, mas delega responsabilidades. Eu não tenho nada com isso. Parece
que  o  secretário  Rômulo  Ferraz,  em  vez  de  delegar  responsabilidades,  está
anunciando um plano. E é bom que faça isso. Veja por que, presidente. Em 2013,
foram registrados 87.996 crimes violentos em Minas. É o maior número registrado
desde 2006. Um aumento de 22,7% no número de crimes violentos, como homicídio
consumado, sequestro e cárcere privado, e de 26,7% em crimes contra o patrimônio.
Foi o maior aumento do Brasil: 22,7% em crimes violentos e 26,7% em crimes contra
o patrimônio. O número de homicídios subiu, em Minas, 6,7% e, em Belo Horizonte,
7,38%. Esses também foram os maiores índices do Brasil.  Além disso, em Minas
Gerais, registramos grande mortalidade por arma de fogo nas unidades federadas.
Minas Gerais foi o Estado que teve o maior número do Sudeste, com um aumento de
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64,2%.  Então,  em  Minas  Gerais,  temos  visto  dados  mais  alarmantes  do  que  no
conjunto dos estados brasileiros. Dou mais um dado das companhias de seguro de
carro: Belo Horizonte tem três vezes mais roubo de carro do que a média das capitais
no Brasil. Então, os dados sobre criminalidade em Minas estão ultrapassando muito a
média nacional, e isso tem de nos preocupar e fazer com que o governo do Estado
anuncie  programas  e  soluções  para  isso.  Não  pode  simplesmente  jogar  a
responsabilidade para os outros, como se não governasse Minas há tanto tempo.
Então, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. Que realizemos esse debate na Assembleia
Legislativa com muita tranquilidade. E torço para que anúncios sejam feitos e para
que  levem  em  consideração  o  aumento  da  criminalidade  que  estamos  tendo  no
Estado de Minas Gerais. Congratulo-me com o secretário Rômulo Ferraz e fico na
espera do anúncio que fará de um novo plano de segurança pública. Aliás, não sou o
único que reclama. Ontem, eu e o deputado João Leite estivemos no Bairro Buritis,
onde o pessoal reclamava do aumento da violência. Estive em São José da Lapa, na
Cidade Administrativa,  reclamando do aumento de roubo. Ontem, no Bairro Santa
Efigênia, ligaram-me solicitando uma audiência pública no Bairro Castelo. Então, há
um problema. Esse problema não pode ser imputado ao governo federal, enquanto o
governo do Estado finge que não governa Minas. Espero do Dr. Rômulo que, de fato,
venha um plano,  e estamos dispostos  a ajudar.  Se preciso,  solicitem ao governo
federal  ajuda  da  Força  Nacional  de  Segurança,  mas  não  fiquem  reclamando  e
esperando a hora passar sem tomar cuidado com os fatores emergenciais e os dados
alarmantes da segurança em Minas Gerais. Obrigado.

O deputado Wander  Borges -  Obrigado.  Sr.  Presidente.  Deputados,  quero fazer
uma  reflexão  sobre  a  segurança  pública  da  nação  brasileira:  temos  a  4ª  maior
população carcerária do mundo; aqui a polícia prende 7,3 vezes mais do que a média
mundial; a população carcerária cresceu 221,2% nos últimos 15 anos, enquanto a
taxa de crescimento mundial  foi  de cerca de 30%; passamos de 170 mil  pessoas
presas em 1997 para aproximadamente 600 mil em 2012; e temos atualmente um
déficit de 256 mil vagas no sistema presidiário brasileiro. Então, precisamos refletir a
respeito da segurança pública. A questão é muito mais séria do que dizer que a culpa
é de governo “a”,  “b” ou “c”.  O problema requerimento investimento na segurança
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pública, e isso deve ser feito por quem tem recurso, que é a União. Muito obrigado.
O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, de forma democrática, vou rebater

os dados apresentados pelo deputado Rogério Correia, mas começo fazendo o que
fiz ontem na tribuna da Casa. De R$100,00 que o deputado Rômulo Viegas paga de
imposto, R$70,00 ficam no bolso da Dilma, e R$30,00 são divididos entre os demais
estados  e  municípios.  Para  começar,  quem  deveria  estar  conversando  aqui  e
discutindo investimento em segurança pública seríamos nós. Os governos estaduais
de  Minas,  de  São  Paulo,  enfim,  todos  estão  clamando  por  investimento  em
segurança, mas quem tem o dinheiro e arrecada 70% dos impostos do Brasil gasta
quase nada com a segurança nos estados.  São dados oficiais,  deputado Rogério
Correia.  Do que se gasta em segurança pública nos estados, 87% vem do caixa
estadual. Apenas 13% - pasmem os senhores - vêm do governo federal, como se os
estados  fossem entes  federados ricos  e  a  União  estivesse  batendo lata,  pedindo
dinheiro. Mas é o contrário. Tinha de haver uma inversão. A União tinha de investir os
87% de recursos em segurança pública nos estados, mas ela não o faz. A União
gasta apenas 13%, por isso os estados estão passando por essa situação. Mais que
isso, deputado João Leite, grande parte dos problemas de segurança dos estados
estão diretamente ligados ao consumo e ao tráfico de drogas.  Qual  programa ou
quais  programas  tem  o  governo  federal  para  resolver  o  problema  do  tráfico  de
drogas?  Não  conheço.  Fiz  um  desafio,  que  ainda  continua  de  pé,  para  que  me
apresentem um programa do governo federal para o combate ao tráfico de drogas,
para combate ao consumo de drogas. Tudo isso está diretamente ligado à violência,
principalmente nos grandes centros. Mudarei um pouco de assunto para tratar de um
tema sobre o qual não posso deixar de falar, deputado Mourão. Deputado João Leite,
se estivéssemos com nossa BR-381, de Belo Horizonte a Valadares, duplicada, se
estivéssemos com o metrô de Belo Horizonte - Linha 1 funcionando completamente,
Linha  2,  Calafate-Barreiro,  funcionando,  indo  até  Contagem  e  Betim,  conforme
programa e projeto à época do governo do PSDB à frente do governo federal -, eu
não discutiria, ficaria calado quanto ao dinheiro, aos US$800.000.000,00 dados para
Porto  de  Muriel,  em  Cuba.  O  nosso  dinheiro,  o  dinheiro  daqueles  que  pagam
impostos, em vez de estar sendo gasto no Brasil, está sendo investido em Cuba. Mais
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que  isso,  e  o  deputado  Rômulo  Viegas  falava  aqui  com  toda  a  propriedade,  se
tivéssemos que emprestar alguma coisa para Cuba, deveria ser para bolsa-família,
porque todos estão em situação de completa miséria naquele país. Não deveria ser
para porto.  Se vamos gastar  com infraestrutura,  comecemos com nosso país.  Se
vamos  arrumar  o  telhado  de  alguma  casa,  vamos  começar  pelo  nosso  telhado,
deputado Pompílio  Canavez.  Nem  um  metro  da  nossa  BR-381  foi  duplicado  nos
últimos 12 anos, embora isso tenha sido prometido em todas as eleições. Agora, nos
últimos dois anos, isso foi prometido por cerca de 50 vezes. Mas nada saiu do papel
ainda. Quanto ao metrô de Belo Horizonte, foram necessários 12 anos para colocar
uma estaca. Foi colocada uma estaca do metrô, além do que foi feito no governo
Fernando Henrique.  Não fizeram sequer  um metro,  apenas puseram uma estaca.
Tiveram 12 anos para fazer o projeto, deputado Pompílio Canavez. Foi necessário
que o governo do Estado, no início do ano passado, dissesse ao governo federal que,
já  que não tinham  a  competência  para  elaborar  os  projetos,  que lhes  dessem  a
possibilidade de fazê-los. Os projetos já estão licitados e em confecção. E por que,
senhoras e senhores? Porque é o governo do Estado que o está fazendo. Realizou a
licitação e agora está indo atrás  da confecção dos projetos  do  metrô.  O governo
federal  teve  12  anos  para  fazer  e  não  fez.  Terminando,  Sr.  Presidente,  o  nosso
dinheiro, os nossos US$800.000.000,00, estão indo para Cuba. Belo Horizonte, Minas
Gerais, o Brasil não estão precisando. Quem precisa de obra de infraestrutura, do
dinheiro dos brasileiros, é Cuba, é Fidel, é Raul. Muito obrigado, presidente.

O deputado André Quintão - Presidente, tive oportunidade, na semana passada, de
subir a esta tribuna exatamente para tratar da política de segurança, mas com outro
enfoque.  Acho  estéril  o  debate  de  transferência  de  responsabilidades.  Se
entendermos  que  a  questão  das  drogas  é  simplesmente  de  fronteira,  nós  nos
esqueceremos, por exemplo, de quem a consome, do usuário de drogas. Talvez esse
seja um debate a ser feito. Muitas vezes a mesma classe média alta, os ricos, que
estão em situação de insegurança, assim como todos os brasileiros e mineiros, não
estão com os olhos abertos para o consumo de drogas ou para o consumidor que
está  dentro  da  sua  própria  residência.  Se  não  tivermos  quem  compre  a  droga,
provavelmente não teremos quem a venda. Quanto aos usuários de drogas, dados
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revelam  que  hoje,  infelizmente,  boa  parte  dos  homicídios,  dos  crimes,  está
relacionada ao uso e ao tráfico de drogas. Muitas vezes, principalmente aquele jovem
negro, pobre, que entra na indústria do tráfico, já é um usuário contumaz de drogas.
Ele entra nessa situação para alimentar seu vício, dar conta do seu próprio vício. Na
média,  somente  22,3%  dos  municípios  brasileiros  têm  os  chamados  centros  de
atenção psicossocial álcool e drogas. Quando estamos num centro de referência de
assistência social  e encontramos uma família em situação de vulnerabilidade, que
muitas vezes está relacionada ao uso de drogas, não vemos uma rede intersetorial
que acolha aquele jovem. Falo isso como assistente social. Se você não trabalhar na
redução do consumo de droga, se você não trabalhar no tratamento do usuário de
droga, você estará simplesmente atribuindo a responsabilidade por essa sociedade
violenta a A ou B. Repito: nossa sociedade está reproduzindo a cultura da violência e
não a cultura da paz. Vemos a violência no trânsito. Quando uma pessoa que tem
todos os requisitos sociais, renda e carro importado, embriaga-se e atropela um pai
de família que está esperando um ônibus no ponto, isso é um sinal de violência.
Quando uma pessoa está torcendo para seu time, mas exagera e entra em confronto
físico,  dando tiro,  invadindo a  concentração;  quando  se  deixa  de  comemorar  um
campeonato  nacional  por  brigas  entre  torcidas,  tudo  isso  também  é  um  sinal  de
violência.  A violência cometida contra a mulher,  a violência por ciúme, a violência
contra a criança, enfim o fenômeno da insegurança e da violência vai muito mais
além do que simplesmente dizer que o problema é o governo federal não ter uma
política  nacional  e  não  cuidar  das  fronteiras.  É  como  dizer  que  o  problema  da
segurança é o governo do Estado ter deixado de fazer isso ou aquilo. Cada órgão de
governo tem seu nível de responsabilidade. O governo federal, o ex-presidente Lula e
a  presidenta  Dilma,  tem  tratado  de  um  ponto  fundamental,  que  são  as  políticas
públicas sociais; que é o programa de transferência de renda, mas não só; que é a
redução do desemprego;  que é a incorporação dos jovens na universidade e nos
institutos  federais  tecnológicos.  Quando o  governo  federal  estrutura uma rede de
proteção  social,  está  contribuindo,  sim,  para  a  redução  do  nível  de  violência  e
ampliando as oportunidades. No entanto devemos fazer uma reflexão porque, apesar
disso,  apesar  da  redução  do  desemprego,  apesar  da  modernização  da  gestão
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pública,  apesar  do  aumento  da  escolaridade  e  da  presença  dos  jovens  na
universidade, estamos perdendo a batalha contra as drogas. Quem dera se a culpa
fosse de A ou B. Se falarem que vão tirar o governo A - pode ser até do PT - e vão
colocar o governo B para resolver a questão da segurança, terão até meu voto. Mas
sabemos que não é assim. A questão é mais complexa, e este debate tem de ser
mais aprofundado.

O deputado Cabo Júlio - Sr. presidente, esta semana foi anunciado, com toda a
pompa, um projeto para colocar policiais nas ruas, o que todo cidadão mineiro louvou.
Quanto  mais  policiais  nas  ruas,  em  tese,  menos  crime.  Nesta  madrugada,  fui
acordado por policias do Batalhão Rotam - literalmente acordado - para me contarem
que hoje foi  lançado um programa para enganar a sociedade -  tentarei  ser muito
educado  em  minha  análise.  Sabemos  que  o  Batalhão  Rotam  é  uma  tropa
especializada que chamamos de recobrimento e que trabalha com quatro policiais
armados de fuzis e coletes para fazer um grande enfrentamento ao crime, ou seja,
atua  em sequestros,  assaltos  a  bancos,  roubos,  tráficos  de  drogas.  Hoje,  porém,
houve um início de crise naquele batalhão, devido a ordens de algum inteligente na
área de segurança pública - e existem tantos inteligentes criando factoides - que teve
a ideia de esse batalhão sair às ruas com apenas dois policiais. Sabemos que um
policial da viatura Rotam nunca pode abandoná-la por causa do armamento pesado
que  lá  existe,  então  estaremos  criando a  tropa  de  elite  do  Batalhão  Rotam  com
apenas  um  policial.  Essa  crise  se  estendeu  pela  manhã,  quando  os  militares  se
negaram a sair às ruas, e continua. Recebi agora uma ligação do secretário Rômulo
Ferraz, dizendo que estava buscando informações a esse respeito. Esse batalhão é a
última instância do combate à criminalidade pesada e está em crise hoje, o que me
preocupa, pois tudo em 1997 começou lá. Eles estão, repito, vendendo uma ideia não
real para a sociedade. Já criaram aqui em Minas Gerais, líder Bonifácio Mourão, uma
coisa maluca, literalmente maluca: uma viatura com um policial  sozinho, chamada
Patrulha Unitária. Imaginem 10 viaturas passando por nosso bairro com apenas um
motorista,  uma  pessoa.  Perguntem  se  esse  policial,  sozinho,  abordará  alguém.
Perguntem se prenderá algum bandido. Não. Ele ficará enganando a sociedade com
uma  pseudossegurança,  com  uma  viatura  nova,  com  giroflex  -  aquela  luzinha
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vermelha rodando -, mas não haverá combate algum à criminalidade. E, para piorar,
está colocando em risco a vida do policial, pois, se quatro policiais em uma viatura
Rotam  não  estão  dando  conta,  imaginem  dois.  Tivemos,  agora  há  pouco,  uma
ocorrência na Raja Gabaglia, no Bairro Nova Granada, e os policiais da Rotam só se
deslocaram  para  lá  porque  há  um  grupo  deles  fazendo  um  curso  na  cidade  e
entraram para conhecer o local, onde prenderam um vereador comprando drogas.
Houve troca de tiros. Os traficantes atiraram contra as viaturas e, aí, sim, os policiais
da Rotam saíram de seu protesto para socorrer os colegas. Mas quero dizer que o
Batalhão Rotam está em crise e não sairá às ruas. Costumamos brincar dizendo que,
quando  o  cidadão  está  em  perigo,  chama  a  polícia  e,  quando  essa  precisa  de
cobertura,  chama  a  Rotam,  mas  não  terá  essa  cobertura.  Queria  que  esses
inteligentes  que  ficam  discutindo  segurança  pública  atrás  de  uma mesa  com  ar-
condicionado fossem para o palco, para o teatro das operações policiais e parassem
de enganar a sociedade. Eles dizem para ficarmos tranquilos, pois há cinco viaturas
trabalhando  nos  bairros,  mas  isso  não  é  verdade.  É  mentira,  enganação.  E  os
policiais estão colocando sua vida em risco. Quero terminar dizendo, presidente, que
ninguém dá o que não tem. Se o policial sozinho não consegue dar segurança a si
mesmo, não conseguirá dá-la à sociedade.  Portanto,  os  batalhões de Rotam têm
razão, precisam protestar mesmo e não sair às ruas, pois isso é um absurdo, é querer
desmontar  uma das  unidades  de  elite  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  sob  o
engodo de uma falsa segurança pública. E a população do Estado não merece isso.

O deputado Sargento Rodrigues -  Presidente,  não poderia deixar de fazer  uma
manifestação  nessa  mesma  linha.  Obviamente,  o  nosso  apelo  é  direcionado  ao
governador  Anastasia,  ao  secretário  Rômulo  Ferraz  e  ao  Cel.  Márcio  Martins
Sant'Ana,  comandante-geral  da  Polícia  Militar.  A estratégia  de  utilizar  o  chamado
Batalhão Metrópole, composto de alunos que estão no período acadêmico, é tranquila
e sempre existiu como mais uma forma de reforçar o policiamento. Os alunos do
curso de oficiais fazem isso. Existe uma companhia na Academia de Polícia Militar
chamada Fernão Capelo Gaivota, criada com esse objetivo. O Batalhão Metrópole
destina  policiais  da atividade administrativa  para  fazer  reforço.  Essas medidas do
comando são acertadas e bem-vindas para a sociedade, para a imprensa, para o
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governo. No Batalhão Rondas Táticas Metropolitanas, unidade de elite fundada em
14/2/1981 que tivemos a grandeza de homenagear aqui, as viaturas são compostas
por quatro policiais altamente treinados e capacitados, diferenciados do restante da
unidade  de área.  O  1º  Batalhão cobre  a  região  central  de  Belo Horizonte;  o  22º
Batalhão cobre a região Sul,  na divisa com a região Oeste, juntamente com o 5º
Batalhão; e assim por diante, o 13º e 16º Batalhões. A Rotam é chamada malha de
recobrimento, é uma tropa de elite, é uma força-reserva do próprio comando para dar
resposta ao que chamamos de criminalidade violenta, como assalto a banco, tráfico
pesado de drogas, estupro seguido de morte e sequestro. As ocorrências de grande
complexidade são direcionadas a esse tipo de policiamento. Dividir uma guarnição
Rotam, composta de quatro policiais altamente treinados, e colocá-la numa viatura
para rodar com dois policiais... Se o comando da Polícia Militar ou o governo queriam
dar visibilidade à ação, errou na estratégia. As unidades da Rotam fustigam - numa
linguagem “policialesca”, fustigar é entrar para dentro de favelas e periferias e ir atrás
do bandido antes que ele pratique o crime. No ano passado, trouxe um dado aqui,
Rômulo. Como cada deputado atua numa área, às vezes não presta muita atenção
ao que é dito. Em 10 anos, apenas o Batalhão Rotam apreendeu 11 mil armas de
fogo.  Mostramos  isso  para  que  os  deputados  tenham  a  dimensão  do  trabalho
prestado  por  esses  homens  que  honram  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  com
bravura e destreza e, acima de tudo, com entrega de corpo e alma. É isso que o
policial Rotam faz, ou seja, entrega-se de corpo e alma à defesa da sociedade. Digo
isso  porque servi  nessa unidade de 1988 a 1993 e  conheço o sentimento  desse
pessoal. Hoje mais cedo tive a grandeza de ligar para o Cel. Brito, atual chefe de
Estado-Maior da Polícia Militar, e dizer-lhe: “Comandante, quero dar-lhe um feedback.
Se eu estivesse hoje no comando de viatura, simplesmente cruzaria os braços, não
faria nada, porque isso acaba com o entusiasmo, a vontade, a iniciativa de um nível
mais  avançado,  acima dos demais,  que os  policiais  da  Rotam têm”.  Quem serve
nesse  batalhão,  Sr.  Presidente,  é  um  policial  diferenciado  e  extremamente
compromissado; não se preocupa com a carga horário de trabalho, fica 10, 12, 20,
30,  40 horas em apenas um turno de serviço,  como já aconteceu comigo.  Aí,  eu
afirmo: a estratégia utilizada para dar maior visibilidade, colocando dois policiais da
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Rotam numa viatura para fazer patrulhamento, foi um tiro no pé. O Cel. Sant'ana é um
homem  honrado,  um  comandante  sério,  uma  pessoa  que  honra  as  tradições  da
Polícia  Militar.  Falo  isso,  deputado  Duarte  Bechir  e  deputado  Bonifácio  Mourão,
porque conhecemos o Cel. Sant'ana. Ele é um homem íntegro, um homem sério, no
entanto, precisamos fazer esse apelo a ele. Ele tem de demover a ordem de quem a
deu, porque, senão, a tropa de capacidade de resposta, a tropa de reação do governo
do  Estado  para  enfrentar  a  criminalidade  da  pesada  cruzará  os  braços.  Como
faremos,  deputado Duarte  Bechir?  Temos  latrocínios  sendo cometidos,  como,  por
exemplo, no Buritis, com um funcionário da Câmara, e aqui no Gutierrez. Tivemos um
empresário lá em Esmeralda que foi morto com 14 tiros. Ora, essa tropa não deve ser
utilizada como policiamento comum. O policiamento é de área, é diferente; tem seu
enorme valor, mas é uma modalidade de policiamento diferente. Então, não podemos
fazer isso.

Portanto, deputado Duarte Bechir, o apelo que faço a V. Exa. como vice-líder do
governo e ao nosso grande e respeitado líder Bonifácio Mourão, a quem honramos e
desejamos muitas alegrias, é que nos ajudem. Liguem para o governador ou para o
comandante da PM e digam: “Olha, não façam isso. Lancem o Batalhão Metrópole,
tirem o pessoal da administração, mas não dividam as equipes do Batalhão Rotam”.
Se eu estivesse lá neste momento trabalhando no comando de uma viatura Rotam - à
qual pertenci e a qual comandei durante cinco anos -, a expressão que eu iria usar
não é adequada aqui, mas seria uma ducha de água fria. Você cruza os braços, não
tem ânimo, sabem por quê? Porque a formação da tropa é diferente, a especificidade
do trabalho é diferente, a vontade e a determinação deles são diferenciadas. O que
eles querem, deputado Rômulo Viegas, é estar nas ruas, no combate ao crime, no
fronte. Policial Rotam vai para o fronte, não espera a ocorrência ser anunciada. Ele
vai  antes,  antecipa,  quer  desarmar  o  bandido  antes  de  o  fato  acontecer.  Sr.
Presidente, quero agradecer a presença de V. Exa., que tão bem tem conduzido este
Parlamento. Amanhã, com as bençãos de Deus, V. Exa. deverá ser o nosso vice-
governador. Porém, faço um apelo a V. Exa., ao líder Bonifácio Mourão, ao nosso
companheiro Luiz Humberto Carneiro, para que entrem logo no circuito para que não
tenhamos  um  trauma  de  maior  proporção  num  momento  inadequado.  Estamos
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vivendo um grande momento na segurança pública. Não há queixas contra salário, o
nosso  pessoal  está  trabalhando  bem,  está  em  harmonia.  Há  um  processo  de
promoção que reconhece hoje o valor dos nossos policiais. Por isso não podemos
deixar isso acontecer, deputado Bonifácio Mourão. É algo que peço a V. Exa., que
nos ajude a interceder. Não há problema algum de o Cel. Sant'ana dar a ordem e
demover essa iniciativa, que é um tiro no pé. Não queremos que isso aconteça no
momento que precisamos tanto da segurança pública em Minas Gerais.

Oradores Inscritos
O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  o  deputado Bonifácio

Mourão.
O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à

tribuna  desta  Casa  após  deixar  a  liderança  de  governo.  Entro  orgulhoso  pela
indicação  do  governador  Antonio  Augusto  Anastasia  e  cônscio  do  peso  da
responsabilidade do cargo que hoje devolvo ao governador. Entendo necessário fazer
junto aos representantes do povo de Minas uma avaliação do meu trabalho em um
dos períodos mais gratificantes de minha vida pública. Afinal de contas, o gratificante
exercício  da  liderança  do  governo  exigiu-me  equilíbrio,  sabedoria,  paciência  e
seriedade.

Equilíbrio  para  poder  fazer  valer  nesta  Casa  o  sentido  maior  da  administração
implantada por esse visionário governador, que se dispôs a integrar os mineiros na
esperança  da construção de  um mundo novo.  Sabedoria  para  fazer  com que  os
parlamentares  de  Minas  entendessem que  as  ações  apresentadas  pelo  chefe  do
Poder Executivo, ao crivo da apreciação dos detentores do mandato popular,  não
tinham o condão mágico de soluções mirabolantes. Não foram ações que chegaram a
esta Casa terminadas, conclusas. Ao contrário, foram ações indutoras do debate em
prol de um bem maior: a construção de uma nova forma de gerir a coisa pública.
Paciência para compreender que, a exemplo do poeta, o homem público espera na
esperança de esperar e espera a esperar uma esperança. É essa paciência que fez
com que o exercício da liderança do governo a que me propus tornasse mais efetivas
as negociações em busca de acordo entre os mais diferentes atores no processo da
aprovação  das  leis.  Seriedade  para  não  permitir  que  o  acordo  buscado  fosse
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empecilho  para  impedir  a  necessidade  da  aplicação  de  remédios  nem  sempre
agradáveis  para  a  administração  pública,  contidos  nas  mensagens  postas  à
apreciação  das  comissões  permanentes  e  do  Plenário  do  Legislativo  Mineiro  na
consolidação  das  bases  seguras  da  construção  do  mundo  novo  que  nos  foram
apresentadas pelo governador Antonio Augusto Anastasia.

Equilíbrio, sabedoria, paciência e seriedade foram, portanto, o amálgama que me
permitiu escancarar as portas para que, no exercício da liderança do governo, eu não
titubeasse quanto à responsabilidade do homem público em abrir caminhos, iluminar
trilhas e conquistar espaços que possibilitassem a implantação dos desejos dos que
creem que dias melhores virão. Nem sempre essa ação foi tranquila. Houve vezes, e
foram  várias,  em  que  parecia  próximo  o  desabar  de  crises  intermináveis  que
desmantelariam  toda  a  construção  que  havia  sido  iniciada.  Necessário,  portanto,
reconhecer que a capacidade de liderança está intimamente ligada à lealdade dos
liderados.

Assim,  por  dever  de  justiça,  devo ressaltar  que a base do governo se mostrou
coesa e unida em prol da tese defendida pelo governador Anastasia, que poderá ser
resumida no conceito de que o homem público deve se espelhar fundamentalmente
na vocação humana para a felicidade.

Meu agradecimento pessoal  a  esses valorosos companheiros.  Muito  obrigado a
esses intrépidos deputados que acreditaram no meu trabalho, confiaram em meus
compromissos e nunca, em nenhum momento, faltaram com apoio decidido e leal
quando das votações nesta Casa. Repito: o equilíbrio, a sabedoria, a paciência e a
seriedade teriam sido inócuas se a lealdade de meus liderados não fosse visível e
sempre se manifestasse de forma concreta, presente e decidida nos momentos em
que foi requerida. Obrigado, amigas e amigos, obrigado a cada um de vocês.

É indescritível a alegria de poder chegar a essa altura da vida e reconhecer que o
trabalho realizado individualmente pelos deputados da base sob as mais diferentes
formas foi a mola-mestra do sucesso do acolhimento às orientações da liderança do
governo. É indescritível a alegria de poder olhar desta tribuna e falar ao coração de
cada  liderado.  Obrigado,  amiga  deputada,  obrigado,  deputado  amigo.  Vocês
iluminaram meus passos e conduziram minha liderança para o caminho do bem.
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É forçoso reconhecer, ainda que nas trilhas desse caminhar, algumas vezes em que
tropecei. Tenho certeza de que, companheiras e companheiros de jornadas, foram
vocês que me escoraram. Foram vocês que me ofereceram o ombro amigo, a mão
segura e a solidariedade fraternal.

Nos nomes de meus vices-líderes, deputados Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra,
Duarte Bechir, Leonardo Moreira e Luiz Henrique, deixo expressa minha gratidão a
todos os membros desta Casa.  Meu agradecimento seria incompleto se nele não
incluísse os colegas deputados e a deputada da oposição. Obrigado, deputada Maria
Tereza Lara e Srs. Deputados. Os embates foram muitos, as questões postas e nem
sempre  resolvidas  como  do  agrado  de  vocês  tornaram-nos  mais  próximos  e
particularmente auxiliaram-me sobremaneira no exercício da paciência.

Volto a proclamar como a mão de Deus é poderosa e inescrutáveis são os seus
desígnios. Mais uma vez pude comprovar o acerto da minha decisão em conduzir a
liderança do governo, sob a profissão de fé que realizei quando aceitei o convite do
governador  Anastasia.  Naquela  oportunidade,  comuniquei:  serei  líder  do  governo,
com  vista  à  solução  de  assuntos  coletivos,  assuntos  que  serão  tratados  como
convém  ao  homem  público,  de  forma a  não  produzirem  ruídos  de  comunicação,
interpretações  dúbias  e  entendimentos  de  barganhas  de  favores.  Serei  líder  do
governo, com a necessária transparência nas tratativas em busca de acordo. Afinal
de contas, o acordo é uma das grandes armas da República.

A consciência do dever cumprido fez-me, na semana passada, a pouco mais de um
mês da transmissão do cargo para o vice-governador Alberto Pinto Coelho, procurar
Sua Exa., o governador Antonio Augusto Anastasia, que iniciará sua campanha para o
Senado da República, e entregar-lhe o cargo que tão gentilmente me fora atribuído.
Fiz isso para permitir que Sua Exa. ficasse à vontade para preparar a transmissão e
deixar  o caminho livre para a escolha pessoal  do futuro governador Alberto Pinto
Coelho e dos membros da sua equipe.

Do governador  Anastasia,  posso dizer,  muito me sensibilizou a  sua emoção ao
receber o meu pedido de substituição. O governador pediu-me sugestão de nome
para  o  meu  substituto.  Disse-me ainda que  gostaria  que apresentasse  a  mesma
indicação ao vice-governador Alberto Pinto Coelho, isso porque, no entender dele, se
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o nome indicado fosse do agrado do futuro governador, ficaria mais fácil a transição.
Percebi,  mais uma vez, a grandeza de espírito desses dois governadores, que se
despedem com a magnanimidade dos grandes vencedores. Submete sua vontade à
vontade dos seus sucessores. O outro, por sua vez, com a humildade dos que se
sabem com poder, submete-se à vontade de seu antecessor. E ambos aceitaram a
indicação que lhes fiz para exercer com plenitude o cargo de líder  do governo: o
ilustre deputado Luiz Humberto Carneiro. Ele não precisa de apresentação. Fui seu
sucessor  e afirmei,  quando dele recebi  a liderança de governo, que aquele era o
político  do  Triângulo,  que  trouxera  ao  Parlamento  mineiro  a  figura  ímpar  dos
moradores das Gerais, homem forte e talhado na luta do domínio da terra. Ensinou-
nos o quão importante é a paciência, o quão importante é não se deixar abalar frente
às mais causticantes acusações.

Obrigado, deputado Luiz Humberto. Obrigado por aceitar a indicação feita. Ontem,
quando  lhe  comuniquei,  em  seu  gabinete,  o  convite  dos  nossos  governadores  e
obtive sua anuência, senti uma enorme alegria em poder devolver-lhe a liderança que
me fora entregue com muito esmero.

Sei que o prezado amigo conduzirá a base do governo a inúmeras outras vitórias.
Que a sua Uberlândia, hoje entristecida pela sua não eleição ao cargo de prefeito,
possa  reconhecer,  mais  uma vez,  seu valor  e  sua importância  no  trato  da  coisa
pública. Tenha-me, líder Luiz Humberto, como um soldado leal. Afinal de contas, no
embate das lidas no Plenário e nas comissões, estarei sempre a seu dispor para
continuar a professar a fé que abracei quando assumi o compromisso de defender o
governo de Minas, e que assim pode ser sintetizada: “A imensa diversidade que cada
deputado trouxe para esta Casa é a grande e inestimável contribuição do Parlamento
à  sociedade.  A pluralidade  do  Plenário  da  Assembleia  de  Minas  faz  com  que,
diuturnamente,  a  liderança  do  governo  não  perca  o  norte  de  sua  ação.  É  na
pluralidade  que  encontramos  a  unidade  de  nossos  propósitos,  que  é,  em  última
instância, fazer do governo de Minas Gerais um porto seguro na administração da
coisa pública”.

Esse porto seguro, deputado Luiz Humberto, só se tornou possível porque Aécio
Neves  e  Antônio  Anastasia  engrandeceram  a  história  política  de  Minas  e
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posicionaram o nosso Estado como exemplo de gestão pública em todo o Brasil.
Esse porto seguro, deputado Luiz Humberto, só se consolidará porque Alberto Pinto

Coelho, cujas provas de lealdade aos ideais que professamos são inspiradoras de
nosso caminhar, continuará a fazer de Minas Gerais o exemplo de que a capacidade
inovadora da política alavancará o Estado para resultados, tornando mais eficiente a
presença da administração pública na sociedade mineira e mais eficazes as suas
ações. Para essa tarefa, tenho certeza, estaremos todos imbuídos de um só ideal: o
de  colocar  Minas  Gerais  à  frente  da  administração  pública  brasileira.  Com  Aécio
Neves, Antônio Anastasia, Alberto Pinto Coelho, Pimenta da Veiga e Dinis Pinheiro,
nosso destino se avizinha muito promissor.

Permitam-me, Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  deixar  que meu coração fale
mais alto nessa hora. Fale mais alto para agradecer ao presidente desta Casa, meu
amigo fraterno deputado Dinis Pinheiro, o reconhecimento público pelo permanente
apoio  às  ações  da  liderança.  A  participação  da  presidência  da  Casa  sempre
possibilitou uma melhor otimização dos trabalhos e dos acordos feitos. Obrigado, meu
amigo e meu presidente.

Ao deputado Duarte Bechir, vice-líder do governo, cujo trabalho de mobilização da
base,  de  apoio  às  comissões  e  ao  Plenário  e,  principalmente,  de  comprovada
lealdade para com as ações do governo, meu agradecimento fraterno.

Agradeço ao deputado Gustavo Valadares, líder  da Maioria,  a presença sempre
amiga  e  leal,  e  a  coragem  de  defender  os  ideais  e  a  política  do  governo  que
representamos. Vocês, prezados amigos, enriqueceram minha atividade parlamentar
e tornaram mais fácil acreditar que meu trabalho de deputado vale a pena.

A todo o secretariado do governo Anastasia, na pessoa do secretário  Danilo de
Castro, meu fraterno abraço. Foi muito bom, gratificante e um enorme aprendizado
esse período em que pudemos trabalhar juntos.

Aos servidores desta Casa, de modo especial aos que trabalham no Plenário, nas
comissões  e  na  Consultoria,  aos  dedicados  servidores  de  meu  gabinete  e  da
liderança do governo e dos  Blocos  BTR e BAM,  meu caloroso agradecimento.  À
equipe de trabalho dos servidores da oposição meu abraço fraterno.

Cuido, porém, de poder repetir o que o apóstolo Paulo disse, em sua segunda carta
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a Timóteo: “Combati o bom combate, guardei a fé”. E de tal forma o fiz que posso,
sem medo, repetir  o  lema de meu trabalho no exercício da liderança do governo,
haurido dos versos do poeta Fernando Pessoa: “Cheio de Deus, não temo o que virá.
Pois, venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma”. Muito obrigado às
senhoras e aos senhores.

O  deputado  Sebastião  Costa  (em  aparte)  -  Aproveitando  a  boa  vontade  do
deputado Dinis Pinheiro em conceder-me a palavra neste momento, quero, em meu
nome  e  em  nome do  meu  partido  -  a  deputada  Luzia  Ferreira  me  incumbiu  de
manifestar-me -, deixar o nosso reconhecimento e o faço neste momento.

Quero  dizer  ao  deputado  Bonifácio  Mourão  que  liderança  se  exerce
independentemente de cargo. V. Exa. é um líder e será influente sobre todos nós,
independentemente do cargo que estiver ocupando. A sensibilidade e a prudência
que  o  deputado  Bonifácio  Mourão  revela  uma  vez  mais  nesta  oportunidade,
preparando  sua  própria  sucessão,  significa  sabedoria,  equilíbrio,  visão  de  futuro.
Deputado Bonifácio Mourão, independentemente da nossa amizade, aproveito para
cumprimentá-lo pelo seu trabalho, pela sua ousadia e, sobretudo, pelo otimismo e
pela  esperança  que  nos  transmite  em  seus  pronunciamentos.  Fica  o  meu
reconhecimento público por sua trajetória, bem como o desejo de que o seu futuro
continue tão vitorioso como seu passado e presente. Seja feliz!

O  deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Bonifácio  Mourão,
agradeço e serei breve. Quero prestar minha homenagem e meu reconhecimento não
apenas  em  meu  nome  e  dos  colegas  deputados,  mas  em  nome  dos  que  nos
colocaram nesta Casa, o povo de Minas Gerais, pelo seu trabalho, pela forma correta,
responsável e transparente com que conduziu os interesses não do governo, mas de
um estado nesta Casa Legislativa. Aprendi muito com V. Exa. não apenas durante o
período em que exercemos conjuntamente as lideranças de Governo e da Maioria,
mas também desde quando fomos colegas aqui, no meu primeiro mandato, em 2003.
V. Exa. é um exemplo de homem público, é um exemplo de homem e de político de
que nós, brasileiros, precisamos.

Quero deixar o meu abraço. Com toda a convicção, não direi um adeus; direi até
breve,  porque  este  estado  ainda  há  de  precisar,  por  muitas  e  muitas  vezes,  do
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trabalho, da competência, da seriedade e da responsabilidade de V. Exa. Parabéns
pelo trabalho! Ficam aqui meus agradecimentos, bem como os das pessoas que me
confiaram  o  voto  para  representá-los  na  Assembleia  Legislativa.  Parabéns  pelo
homem que é e pelo trabalho que presta ao seu estado e ao seu país!

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, gostaria,
de, publicamente, reconhecer todo o trabalho que V. Exa. fez, faz e, tenho certeza, vai
continuar  fazendo  nesta  Casa.  V.  Exa.  é  um  homem  notável  pelos  seus
conhecimentos e verdadeiramente grande pelas suas virtudes. Convivo com V. Exa.
há algum tempo. Passei a admirá-lo. Quero agradecer toda a experiência que pude
adquirir ao seu lado, ao seu comando, fazendo essa importante relação do governo
com todos nós no Parlamento mineiro. Sinceramente, vejo com tristeza sua saída.
Gostaria de entender suas razões. V. Exa. tem aqui um amigo, um amigo leal, um
amigo do peito que o admira, que vai continuar admirando-o e que vai estar ao seu
lado.

Tenho certeza de que Governador Valadares e as demais cidades em que se dá o
seu  trabalho  parlamentar  reconhecem  e  vão  reconhecer  ainda  mais  o  Bonifácio
Mourão, o constituinte, o homem público, o homem de família, o cristão, o homem
que defende o Estado acima de toda a política de corredores. V. Exa. trouxe para esta
Casa a política da lealdade e da transparência, que vai fazer bem a este estado.

Realmente, sinto o seu afastamento, que será apenas da liderança, não do seu
trabalho político, que, tenho certeza, vai-se acentuar cada vez mais.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, eterno líder Bonifácio
Mourão.  Ouvi  atentamente  o  pronunciamento  que,  do  alto  dessa  tribuna,  V.  Exa.
dirige a todos nós e a todas as Minas, por nossos quatro cantos, para fazer  sua
despedida da liderança do Governo. Em várias oportunidades V. Exa. se referiu ao
governo como o porto seguro dos deputados para a governabilidade mineira. Mas
devo dizer que V. Exa., sem dúvida, representou para todos nós o porto seguro nas
discussões maiores entre o Parlamento e o governo de Minas.  V.  Exa.,  caríssimo
líder, representa o que há de melhor na política mineira e brasileira. Como advogado
emérito,  professor  de  direito  e  relator  da  Constituinte,  faz  parte  da  história  do
Parlamento. Também faz parte da vida de cada deputada e deputado porque, além de
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ser  nosso  líder,  V.  Exa.  foi  o  nosso  conselheiro.  Ouviu  sempre  todas  as  nossas
demandas e em nenhum momento se abateu ou deixou de buscar junto ao governo
alguma solução para elas. Durante esse período, V. Exa. nos representou com muita
dignidade,  agindo  sempre  com  muita  amizade  e,  principalmente,  com
companheirismo. Ou seja, representou a todos com a forma extraordinária que lhe é
peculiar.

Deixa, agora, a liderança do Governo com um gesto nobre. Aliás, de V. Exa. eu não
esperava  nada  diferente,  pois  conheço  os  princípios  que  norteiam  o  caráter,  a
dignidade e a honorabilidade do ilustre líder. Quero aproveitar que V. Exa., do alto
dessa tribuna, escuta os deputados para dizer que o legado que nos deu será inscrito
na Assembleia Legislativa e que V. Exa. ficará nos anais desta Casa como verdadeira
liderança em prol da ética, da moralidade, da transparência e dos princípios maiores
que norteiam o homem público. Parabéns.

O deputado Duarte  Bechir  (em aparte)  -  Quero  saudar  o  caro  presidente  Dinis
Pinheiro; o caro líder Bonifácio Mourão; as deputadas e os deputados; os funcionários
da Casa e do gabinete do deputado Bonifácio Mourão, que estão nas galerias. Saúdo
também aqueles que nos dão oportunidade de tornar público, pela TV Assembleia,
este momento em que nos dirigimos a V. Exa., honrado deputado Bonifácio Mourão,
em sua despedida da honrosa missão de líder do Governo nesta Casa. Permitam-me
tratar, a partir de agora, o deputado Bonifácio Mourão de “meu caro amigo Mourão”.

Lembro-me de que, quando recebi a incumbência e o convite para atuar na vice-
liderança do governo, nesta Casa, eu pude notar nos seus olhos, no fundo da alma, o
quanto  acreditava  que  o  nosso  trabalho,  em  conjunto,  poderia  dar  as  respostas
necessárias ao governo de Minas nos embates, nos encaminhamentos desta Casa,
na  aprovação  das  matérias.  Eu  podia  notar  a  sinceridade  nesse  olhar,  que  é
cativante, que nos dá tranquilidade quando nos lidera. E o fiz com muito orgulho, com
muita honra, por poder compartilhar com o deputado Mourão desses momentos, das
nossas batalhas, do nosso trabalho nesta Casa. Sei que o nosso governador, Prof.
Antonio Anastasia, teve a oportunidade que tive de estar também ao lado de V. Exa. -
sob seu comando, sob suas ordens, sob suas orientações. Ele também teve esse
momento que eu tive.
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E hoje, aqui de baixo, do Plenário, com V. Exa. aí, na tribuna, não poderia deixar de
utilizar duas palavras muito importantes neste momento: muito obrigado. Por mim,
pelo  aprendizado,  pelo  trabalho  feito  em  conjunto.  E  sei  que  se  ele,  o  nosso
governador, estivesse aqui agora, também diria muito obrigado.

O deputado Bonifácio Mourão deu muitos ensinamentos a todos os deputados, e o
deputado Dalmo Ribeiro Silva pôde agora, daquele lado, também agradecer pelos
ensinamentos. No momento em que o deputado deixa a liderança do Governo, deixa-
nos exemplos de uma história muito bonita para quem quiser seguir e, assim, também
fazer  sucesso.  Ao  deixar  a  incumbência  de  líder  do  Governo,  assume  a  função
outrora do nosso líder, deputado Luiz Humberto Carneiro. Continuaremos bem, mas o
gesto que o deputado Mourão faz hoje, entregando antecipadamente a liderança do
governo, recebe da parte de todos nós uma leitura muito especial: o dinheiro faz o
homem rico; o conhecimento faz o homem sábio; a humildade faz o homem grande.
Parabéns, amigo, deputado Mourão!

O deputado Leonardo Moreira (em aparte)* - Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs.
Deputados,  Sras.  Deputadas,  começo as minhas palavras dirigindo-me a V.  Exa.,
falando  em  honra,  em  distinção.  Foi  privilégio  de  poucos  ter  sido  um  dos  seus
comandados  quando  a  liderança do  governo  esteve ocupada  por  V.  Exa.  Isso  é
privilégio de poucos. Os seus ensinamentos, a sua sabedoria, a sua honradez e a sua
seriedade, deputado Bonifácio Mourão, é chama que não se apaga,  com certeza.
Permito-me discordar um pouco de meus colegas ao dizer que V. Exa. deixa o cargo
de líder do governo, mas jamais deixará a liderança de todos nós. A liderança de V.
Exa. é algo que, com uma vida de trabalho, com uma vida de amizade, dedicada ao
povo,  dedicada  a  sua  região,  fruto  de  um  trabalho  incansável,  absoluto,  não  se
apaga, é algo que continua, que estará permanentemente conosco.

Neste momento nós fomos surpreendidos e, como muito bem lembrado aqui, com
esse  gesto  de  humildade.  Humildade  é  a  palavra  que  podemos  usar  aqui,  uma
palavra muito sábia que podemos usar para definir os gestos de V. Exa. sempre à
frente da liderança do Governo, e de nós, seus comandados, vice-líderes.

V. Exa. sempre buscou o caminho do entendimento, da humildade, da reflexão, da
sabedoria e principalmente buscou trazer o melhor que estava ao seu alcance para
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os trabalhos desta Casa,  para o povo mineiro e para o Estado de Minas Gerais.
Continuo,  como sempre  continuarei,  à  disposição de V.  Exa.,  sendo um de seus
liderados onde quer que V. Exa. esteja. Muito obrigado pela oportunidade de ser um
de seus comandados.

O deputado Tenente Lúcio (em aparte)* - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro;
meu líder,  deputado Bonifácio  Mourão,  foi  com muita  alegria,  deputado Bonifácio
Mourão,  que,  quando cheguei  nesta Casa,  conheci  V.  Exa.  Mais  alegria ainda foi
conviver com a sua pessoa como nosso líder na Assembleia. Um homem que nunca
deu uma ordem e sempre deu o exemplo, e o exemplo arrasta.

Nosso  líder  Mourão  nos  cativou  pela  sua  humildade,  pela  sua  competência  e
também pela competência da sua assessoria, que em parte aqui se encontra e em
parte nos acompanha pela TV Assembleia, sempre dando retorno a todas as ligações,
em todos os momentos de dificuldades de um mandato. Temos sempre dificuldades
em marcar reuniões, em ver atendidos os nossos pedidos, não por nós, mas pelos
nossos familiares das nossas cidades, onde temos as nossas bases eleitorais. E a
sua liderança, deputado Bonifácio Mourão, sempre nos ajudou e nos deu verdadeiros
bons  exemplos.  Agradeço  a  V.  Exa.  pelas  noites  que  aqui  passamos  até  a
madrugada,  discutindo  projetos  difíceis,  polêmicos.  Quem  não  é  político  poderia
pensar  que  sairia  briga,  morte,  porque  não  é  possível  haver  entendimento.  E  o
deputado  Mourão,  com  a  sua  sabedoria,  conversava  com  todos  os  deputados,
independentemente de serem de situação ou de oposição.

V. Exa. aqui tem 75 amigos, tenho certeza. Nem todas as ideias são iguais, mas
todas são respeitosas. E V. Exa. tem a qualidade de um mestre, de um homem muito
capacitado. E a humildade de V. Exa. realmente o faz um homem grande, um homem
capaz de fazer amigos em apenas um bate-papo. Todos nós o admiramos.

Aproveito,  deputado Mourão,  para  dizer  que esse gesto  de  V.  Exa.  de  pedir  o
afastamento muito antes do tempo é nobre, porque sabemos que V. Exa. poderia ficar
ainda  muito  tempo  depois  da  missão cumprida.  É  mais  nobre  ainda indicar  uma
pessoa do Triângulo Mineiro, mais especificamente da minha cidade, o deputado Luiz
Humberto Carneiro, que é um amigo, um irmão, um grande líder, como V. Exa. O
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que já teve uma missão difícil, continuará tendo
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essa missão, mas contará principalmente com deputados do nível de V. Exa., e com
todos os deputados aqui presentes.

Então, deputado Luiz Humberto Carneiro, estamos muito felizes com o fato de V.
Exa. estar voltando à liderança desta Casa. Passou-a para um amigo e recebeu-a da
mesma forma,  dando  grande  satisfação  para  todos  nós,  por  vermos  o  deputado
Mourão com uma atitude nobre como esta: repassar a liderança a V. Exa.

Parabéns ao nosso governador,  que realmente sabe o que há de melhor  nesta
Casa, ao escolher  o deputado Luiz Humberto Carneiro e ao escolher  o deputado
Bonifácio Mourão, que retorna a liderança ao deputado Luiz Humberto Carneiro.

Parabéns, Dinis Pinheiro, nosso presidente desta Casa, pela maneira como vem
conduzindo os trabalhos e como sempre soube ouvir os líderes, os vice-líderes, as
bancadas e até mesmo cada deputado individualmente. As portas desta Casa e da
presidência sempre foram abertas. Da mesma forma, Mourão, V. Exa. seguiu esse
exemplo, talvez como um professor de todos nós. Como aluno que fui e amigo que
sou, pode ter certeza de que sempre estarei e serei muito grato a um homem como V.
Exa.  Tenha-me como amigo.  Sei  que isso não é  fácil,  porque,  às  vezes,  dou um
pouco de trabalho, mas pode ter  certeza de que é para pedir  para o nosso povo
mineiro e a nossa região. V. Exa. sempre soube nos atender muito bem. Agradeça a
cada assessora e assessor seu a maneira como sempre nos receberam.

Luiz  Humberto,  que  Deus  continue  abençoando-o,  como homem  íntegro,  forte,
amigo, leal, simples e, acima de tudo, um grande líder. Está aqui a sua posição de
volta, dada por Deus e pela confiança do nosso governador e do nosso líder Mourão,
com aquiescência  e confiança do deputado Dinis  Pinheiro,  também nosso grande
líder. Muito obrigado.

O deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Meu caro líder Bonifácio Mourão, queria
dizer-lhe que estou no sexto mandato parlamentar, quatro em Brasília e dois nesta
Casa. Meu caro deputado Bonifácio Mourão, fui  liderado por inúmeros deputados,
tanto lá quanto aqui.  Com essa experiência que adquiri  e convivência que tive ao
longo de minha vida pública, quero dizer-lhe que V. Exa. é uma referência para a
minha  pessoa,  um  deputado  de  grande  qualidade  moral  e  competência,  de
qualidades inerentes à sua pessoa como líder. Não basta querer ser líder. O líder se
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impõe  com  absoluta  naturalidade,  assim  como  fez  aqui  por  meio  do  seu
conhecimento  e  temperamento  e  da  sua  firmeza  e  credibilidade.  V.  Exa.  acabou
cativando todos nós nesta Casa.

Alguns momentos que vivemos aqui poderiam ser de grande dificuldade, o que é
absolutamente normal e faz parte das atividades desta Casa e da democracia numa
oposição  aguerrida.  Muitas  vezes  a  preocupação poderia  até  exceder,  mas,  pela
maneira de V. Exa. conduzir a bancada e com sua presença, serenidade e, volto a
repetir,  firmeza,  todos  tínhamos  um  caminho  seguro  para  percorrer.  Não  tinha
importância se demoraria um pouco mais ou menos, porque tínhamos consciência de
que o nosso objetivo seria alcançado.

Caro deputado Bonifácio Mourão, quero parabenizá-lo. Naturalmente V. Exa. toma
essa  decisão  por  razões  de  foro  pessoal  e,  sem  dúvida  nenhuma,  continuará
exercendo aqui o seu mandato com a maestria de sempre e representará o povo da
sua Governador Valadares e de toda a região da melhor maneira possível. Teremos
aqui o seu convívio. Fique V.  Exa. sabendo disso, assim como da admiração que
temos pela sua pessoa e pela maneira de agir aqui dentro, que é um exemplo para
todos nós. Apesar de não o ter mais como líder, teremos V. Exa. como um grande
companheiro, colega e parlamentar que sempre foi.  Parabéns, deputado Bonifácio
Mourão.

O  deputado  Glaycon  Franco  (em  aparte)*  -  Sr.  Presidente,  demais  amigos
deputados, deputada Ana Maria, servidores desta Casa, distinto líder Dr. Bonifácio
Mourão e todos os seus assessores,  tive oportunidade de assumir  o mandato há
pouco tempo, há cerca de dois anos, e tive a honra e o privilégio de, tão logo ao
chegar a esta Casa, ser liderado por V. Exa. no BTR e, em seguida, o privilégio de tê-
lo como líder da Maioria.  Então, não poderia deixar de externar o meu carinho, a
minha  afeição  e,  acima  de  tudo,  a  minha  gratidão  a  V.  Exa.  pelos  conselhos  e
diretrizes  que  sempre  me  nortearam.  Os  momentos  da  vida  são  poucos,
principalmente no Parlamento, então quero deixar externados, guardados nos anais
desta Casa minha gratidão, meu respeito e, acima de tudo, meu carinho por essa
liderança  e  pelo  grande  trabalho  que  V.  Exa.  desenvolveu  e  continuará
desenvolvendo à frente do Parlamento mineiro. Então, neste momento, não poderia
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me furtar a isso, porque pessoas como V. Exa.,  serenas, sensatas, que têm uma
visão singular da vida pública, são poucas. Para mim, ser capitaneado por V. Exa. é
uma  grande  honra.  Então,  deixo-lhe  meu  carinho  e  abraço.  Quero  registrar  em
público toda a minha afeição por  V.  Exa.  V.  Exa.,  com certeza,  continuará sendo
nosso eterno líder.

Quero também cumprimentar e desejar toda a sorte do mundo ao deputado Luiz
Humberto Carneiro, que, com certeza, continuará esse brilhante trabalho que o Dr.
Bonifácio Mourão desenvolveu e continuará exercendo nesta Casa. Muito obrigado,
Dr. Bonifácio Mourão. Conte sempre com a gente, com a minha querida Conselheiro
Lafaiete, os meus queridos Alto Paraopeba e Vale do Piranga. O senhor pode ter
certeza de que vou ressoar lá que tive o orgulho, o privilégio de ter sido liderado por
um homem da estirpe e do quilate de V. Exa. Muito obrigado.

O deputado Pompílio Canavez (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, quero
fazer  coro  com  todos  os  que  me  antecederam  e  reconhecer  o  seu  espírito  de
liderança e conciliação, de sempre ouvir e procurar resolver as questões. Claro que
não é fácil, muitas vezes não conseguimos. Agora estou me iniciando na liderança do
bloco da oposição,  o  Minas  sem Censura.  Como disse  aqui  o  deputado Tenente
Lúcio,  fazemos realmente,  deputado Carlos  Mosconi,  uma oposição programática,
democrática e também renhida. Reconhecemos o trabalho que V. Exa. realizou. Não
era líder, era vice-líder, mas acompanhei em todos os momentos a sua disposição de
encontrar  sempre  uma  forma  de  resolver,  de  levar  as  nossas  reivindicações  ao
governo do Estado, ao governador, às diversas secretarias. Se em alguns momentos
tivemos aqui  embates mais fortes, mais renhidos, sempre tivemos da sua parte o
respeito e a busca do diálogo. Então, em nome do Minas sem Censura, quero dizer
que continuaremos aqui firmes na oposição, esse é o nosso papel na democracia,
mas sabemos reconhecer quando temos de nos relacionar com o bloco da situação.
Encontramos sempre em V. Exa. o respeito e a disposição de sempre tentar resolver
situações. É claro que, até pela sua vontade, muitas coisas já teriam sido resolvidas
de maneira mais prática, mais fácil e mais democrática. Sabemos que muitas vezes
V. Exa. esbarrou na falta de possibilidades ou de vontade do governo do Estado, mas
não que não tenha tentado com todas as forças, como também o nosso presidente,
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deputado Dinis Pinheiro, com o qual estivemos juntos em diversos momentos.
Agora que o deputado Luiz Humberto retorna, quero parabenizá-lo e desejar-lhe

que faça um bom trabalho. Durante a greve da educação, tivemos oportunidade de
estar  juntos,  de  tentar  encontrar  uma  solução  para  o  pagamento  do  piso,  que,
infelizmente, não deu certo. Espero que o deputado Luiz Humberto tenha o mesmo
desempenho do passado. Claro que contará sempre com a sua ajuda.

De  nossa  parte,  nós,  da  oposição,  queremos  dizer  que  aqui  nesta  Casa  há
momentos fortes, momentos de disputa política, mas dentro da democracia. Quero
dizer-lhe que é um democrata e que foi sempre um prazer conviver com o senhor. É
claro que continuaremos a conviver nesta Casa. Parabéns e boa sorte na luta que
continua.

A deputada Ana Maria Resende (em aparte)*  -  Sr.  Presidente Dinis  e deputado
Mourão,  trago  aqui  a  voz feminina  da  Assembleia.  Às  vezes  pouco  ouvida,  mas
sempre presente e aguerrida nesta Assembleia Legislativa.

Quero seguir  as  palavras do deputado Mosconi.  Na realidade,  o senhor  é  uma
referência para todos nós. Referência pela competência e principalmente, Mourão,
pela seriedade. Acredito que o Brasil carece de políticos, de parlamentares como o
senhor, que não joga para a plateia, não varre a sujeira para debaixo do tapete, é
verdadeiro, é sincero e leva o Brasil e Minas Gerais a sério. Quero lhe agradecer por
esse tempo todo que estivemos juntos aqui. Tenha a certeza de que a minha amizade
é grande. Acho que o conheci quando o Jairo e o senhor eram prefeitos. Tivemos a
oportunidade de estar juntos.  Dessa época,  já percebia a seriedade de V. Exa.  e
sabia que era o tipo de homem que verga mas não quebra.

Deixo aqui meu abraço, meu agradecimento e minha amizade. Pode ter certeza de
que continuaremos juntos por uma Minas Gerais melhor, junto com nosso senador
Anastasia, junto com nosso governador Pimenta da Veiga e Alberto Pinto Coelho,
agora, no governo de Minas Gerais. Tenho certeza de que o Dinis Pinheiro, como
nosso vice-governador, vai nos ajudar, ser ainda mais parceiro e melhor para todos
nós. Um abraço ao senhor e meu agradecimento a todos vocês.

Muito  obrigado,  deputada  Ana  Maria.  Leve,  por  gentileza,  meu  abraço  ao  meu
grande amigo, seu ilustre esposo, deputado Jairo.
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O deputado Bosco (em aparte)* - Meu caro e sempre líder deputado Mourão, é uma
alegria e uma satisfação prestar-lhe, junto com os demais pares desta Casa, esta
justa homenagem. Caro deputado Mourão, caro líder Mourão, o verdadeiro líder é
aquele  que  sempre  está  à  frente,  sempre  se  coloca  à  frente  de  seus  liderados,
independentemente do tempo e do momento, quer seja nos momentos de bonança,
quer seja nos momentos de turbulência. O verdadeiro líder é aquele que consegue
aglutinar seus liderados de forma democrática, e não usando a ditadura.

Entendo, caro Mourão, que as principais características de um verdadeiro líder são
o domínio, o conhecimento, a fidelidade, o comprometimento, o amor e a fé. E V. Exa.
possui  todas  essas  características  e  muitas  mais.  Portanto,  V.  Exa.  tem  o
reconhecimento de todos os deputados e deputadas desta Casa, dos deputados da
base do governo Anastasia, além do respeito e do reconhecimento, como foi colocado
aqui, da própria oposição desta Assembleia.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe agradecer por ter nos propiciado
a satisfação de compartilhar,  por meio de sua liderança,  esse conhecimento e de
participar de grandes decisões deste Parlamento, que, tenho certeza, dizem respeito
a todos os cidadãos.

Quero  dizer  também  da  sua  humildade,  ao  aceitar  a  comunicação  do  próprio
governador de que deixaria o cargo de líder, sendo convidado a fazer essa indicação.
E o fez muito bem, porque já conhecemos o deputado Luiz Humberto Carneiro, do
Triângulo, já tivemos experiência de ser liderados por ele e sabemos que V. Exa. fez
com muita clareza e discernimento a indicação do nosso líder a partir de agora. Tenho
certeza de que ele dará sequência ao trabalho feito por V. Exa. durante esse tempo.
Parabéns e  muito obrigado por  tudo o  que fez como líder  e pelo  que continuará
fazendo como deputado e como grande liderança da política de Minas Gerais.

O deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Deputado Mourão, considero V. Exa. um
deputado superlativo. Só não o qualifico como superlativo absoluto sintético porque
isso só se aplica a Deus. Mas lembro-me das nossas lutas e batalhas, e lembro que
há 25 anos V. Exa. foi relator da nova Constituição. E das vezes em que conversamos
e quando o visitei como prefeito, guardo a lembrança da sua pessoa como simples,
embora culto. Uma pessoa que nos transmite o prazer de ser amigo. Mesmo depois
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que se passarem esses mandatos e nossas atividades, ainda quero ter o prazer de
ter a sua amizade. Aprendi muito com V. Exa.,  que tem deixado uma marca. Seu
comportamento  sempre  foi  linear,  nunca teve  um comportamento  que deixasse a
desejar. De certa forma, devido ao tempo e aos mandatos que tivemos nesta Casa,
fico  emocionado  ao  me  dirigir  a  V.  Exa.  neste  momento.  Espero  que  Deus
verdadeiramente o abençoe e ajude, e tenha misericórdia de V. Exa., de mim e de
todos nós. E sei também que será substituído por um colega da maior competência.
Muito obrigado.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)  -  Caro  líder  deputado  Bonifácio
Mourão, primeiramente quero pedir desculpas por ter chegado um pouco atrasado - já
tinha  notícia  do  seu  pronunciamento  -  porque  o  deputado  Zé  Maia  me  deixou
presidindo audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira, que acabou de
ser concluída.

Quero dizer  que,  na  qualidade de líder  do BTR,  líder  do  PSDB e  de  todos os
partidos  que  o  compõem,  foi  motivo  de  grande  orgulho  para  mim  e  para  minha
biografia  trabalhar  ao  seu  lado  como  nosso  líder  do  Governo  na  Assembleia
Legislativa.  V.  Exa.,  do  alto  do  seu  conhecimento,  da  sua  inteligência,  da  sua
capacidade, sobretudo da sua experiência, soube como ninguém trazer tranquilidade
nos momentos difíceis e bons aconselhamentos nos momentos mais tranquilos. É um
registro importante para a minha própria biografia. Poderei dar o testemunho do seu
desapego e sobretudo do seu espírito patriótico pelo povo mineiro e Minas Gerais,
servindo sempre ao governo, direcionando ao povo mineiro as melhores luzes, o seu
entendimento e o que tem de melhor, do seu próprio coração. Estou certo de que o
povo de Governador Valadares está muito orgulhoso por haver tido o nome de V. Exa.
conduzindo  a  liderança  do  Governo  na  Assembleia  Legislativa.  E,  pela  sua
inteligência e pelo seu conhecimento, fez muito bem, ao indicar o nome do deputado
Luiz  Humberto  Carneiro,  nosso representante  do  Triângulo,  para  sucedê-lo  nesse
cargo  tão  espinhoso  e  pesado  que  é  a  liderança  do  Governo  na  Assembleia
Legislativa.

O  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  já  mostrou  sua  capacidade  em  tempos
passados. Agora retorna, para a alegria de todos nós, para o orgulho da Assembleia e
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de sua gente, a esse posto importantíssimo da liderança do Governo.
Meu caro deputado Bonifácio Mourão, saia de cabeça erguida, com a tranquilidade

do dever cumprido. Pode ter certeza de que o povo de Valadares está orgulhoso de
sua atuação à frente da liderança do Governo. Muito obrigado, deputado Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  -  Obrigado,  deputado  Lafayette  de  Andrada.
Deputado Luiz Humberto Carneiro, é um privilégio ser líder em um governo como o
de Antonio Anastasia e Alberto Pinto Coelho. V. Exa. terá esse privilégio.

O deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte)* - Meu caro presidente Dinis, meu
caro  sempre  líder  Bonifácio  Mourão,  confesso  que  ontem  fiquei  muito  surpreso,
quando o Mourão compareceu ao meu gabinete, com a grandeza com que falou.
Hoje, mais uma vez, falaram aqui todos os parlamentares, desde o mais novo que
chegou à Casa ao Antônio Genaro, que é um dos mais antigos desta Assembleia.
Quem acompanhou seu trabalho sabe exatamente quem é o nosso político, nosso
amigo, nosso companheiro, nosso grande líder Bonifácio Mourão.

Tenho por você só gratidão. Preciso agradecer-lhe imensamente. Quando eu era
líder do governo, aqui ao seu lado - sempre lideramos juntos esta Casa -, V. Exa. a
todo momento dava exemplos. Trazia-nos, com toda maestria, seu conhecimento e
sua  simplicidade,  o  que  me  ajudou  muito  à  época.  Fiquei  feliz  quando  veio  me
substituir, indicado por unanimidade, não só pela Casa mas também pelos nossos
líderes de governo e pelo próprio governador.

Mais  uma  vez  vi  sua  grandeza.  Fico  eternamente  grato  por  V.  Exa.  estar  me
indicando  para  substituir  seu  trabalho,  substituindo-o  no  cargo  de  liderança  de
Governo aqui da Casa. Tenho certeza de que não o farei sozinho. Com certeza V.
Exa.  será  um  dos  companheiros  que  estará  ao  meu  lado  para  que  possamos
trabalhar. Como V. Exa. mesmo disse, é uma tranquilidade ser líder de um governo
Anastasia, de um governo Alberto Pinto Coelho. Mais que isso, trabalharemos com os
companheiros que aqui temos, especialmente com nosso presidente Dinis Pinheiro.
Isso nos deixa muito tranquilos.

Quero somar-me a todos esses companheiros que dirigiram a palavra a V. Exa. e,
mais que isso, à sua liderança. Reconheço seu trabalho e digo a V. Exa.: muito, mas
muito,  muito,  muito  obrigado pelo companheirismo,  por  permitir  a  nossa amizade,
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pela indicação e pela confiança que está depositando em mim.
Da  mesma forma,  agradeço  não  só  ao  governador  Anastasia  mas  também  ao

governador  Alberto  Pinto  Coelho  a  confiança  para  conduzirmos  aqui  nossos
trabalhos. Tenho a certeza de que V. Exa. estará ao meu lado, junto a essa turma
fantástica desta Casa, tanto da oposição como da situação. Aqui o diálogo acontece.
O governo nos permite isso. Sem dúvida alguma os resultados de 100% dos projetos
votados, quando eu era líder,  quando V.  Exa. era líder,  foram frutos dessa ampla
discussão que o governo nos permite fazer.

Parabéns. Continue sendo essa pessoa fantástica que é. Mais que isso, continue
com  essa  simplicidade,  com  essa  competência.  Mourão,  muito  obrigado.  Não  o
esquecerei e serei eternamente grato a esse reconhecimento, a essa confiança que
está depositando em minha pessoa.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  -  Muito  obrigado,  líder,  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro. Que Deus ilumine seu caminho.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Prezado  líder,  deputado  Bonifácio
Mourão, cheguei neste momento e tenho certeza de que todos que me antecederam
vieram sobretudo para parabenizá-lo pelo trabalho que V. Exa. exerceu à frente da
liderança do governo nos últimos anos.

É uma pessoa com quem aprendi a conviver e, sobretudo, a respeitar por tudo que
já fez por todos os mineiros, especificamente por sua região do Leste mineiro, pela
qual  tem  muito  carinho.  V.  Exa.  sempre  nos  deu uma palavra  de  incentivo,  uma
palavra equilibrada nos momentos de maior agonia e sempre buscou o entendimento
junto aos colegas, junto aos que aqui realizam seu trabalho.

Queria apenas, exatamente como todos os que me antecederam, parabenizá-lo por
seu trabalho. Gostaria de dizer que aprendi muito com V. Exa. Tenho certeza disso.
Espero colocar em prática o que aqui aprendi.

Mais do que isso, gostaria de dar um depoimento sobre a pessoa Bonifácio Mourão.
Tenho grande admiração pelo ser humano que é, até porque, para aqueles que não
sabem, sou amigo de suas filhas, eu as conheço e vejo o carinho com que V. Exa.
trata toda a sua família. Tenho certeza de que isso vai servir de lição para mim, que
ainda dou os primeiros passos e que aprendi muito com sua convivência.
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Aproveito também para desejar sucesso ao novo líder,  deputado Luiz Humberto,
que retorna a essa função. Tenho certeza de que procuraremos dar sequência ao
trabalho que o senhor realizou aqui nos últimos anos.

Parabéns. Espero continuar tendo, se Deus quiser, essa convivência harmoniosa,
fraterna e, no caso deste aluno, de aprendizado com o Prof. Bonifácio Mourão.

O presidente - Minha palavra não pode ser muito longa, porque, certamente, dela
vai se apoderar a emoção.

O deputado Bonifácio Mourão, para mim, é muito caro. Tive a felicidade - já falei
isso publicamente - de ter uma relação muito próxima, muito fraterna e muito íntima
com ele. Ainda muito jovem, deputado Luiz Humberto, chegou o Dinis Pinheiro, de
Ibirité.  Mas  falo  que  o  destino  é  sempre  sorridente  para  essa  minha  pequenina
história  de  vida.  Quando  aqui  cheguei,  logo  ao  meu  lado,  no  gabinete  vizinho,
encontrava-se essa figura humana notável, esse ser humano extraordinário. Ele me
acolheu com muito carinho, respeito e humildade, apresentando-me caminhos, rumos
e me aconselhando. Eu sempre, sempre procurei me inspirar no deputado Bonifácio
Mourão.

Aqui me encontro nesta estrada da vida pública; aqui fui forjado e talhado. Devoto a
todos muito carinho, apreço e gratidão, mas ao Bonifácio Mourão o faço de forma
muito  especial,  de  forma  singular.  O  Bonifácio  Mourão  é  um  homem  público  de
extração rara. Ele honra o exercício da vida pública, da nobreza e da decência. Ele
dignifica aqueles que a enxergam e a cultivam como verdadeiro sacerdócio. Sempre
brilhante, sempre luminoso, seja como vice-prefeito, como prefeito, como deputado
estadual, como relator ou como líder. Aliás, líder sempre foi, é, e sempre será, pelos
seus  atributos  extraordinários,  permanentemente  agasalhado  dos  valores  mais
nobres, tão caros e tão inerentes aos mineiros.

Portanto, Bonifácio Mourão, quero reafirmar meu apreço e minha admiração por V.
Exa. Mais do que isso, de forma próxima, a minha viva gratidão a V. Exa. por tudo,
por  tudo que fez ao jovem,  amigo,  Dinis  Pinheiro,  afilhado e discípulo.  Se tive a
oportunidade de cumprir boas etapas da vida, certamente, devo tributar homenagem,
reverenciando ao meu saudoso pai Tonico, à minha querida mãe, aos amigos e às
amigas.  Nesse grupo tão  seleto está a figura extraordinária do Bonifácio Mourão.
Muito obrigado, obrigado por tudo.
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Minas Gerais lhe agradece; Minas Gerais lhe deve. V. Exa. tem uma das trajetórias
mais fecundas e luminosas a que este parlamento já assistiu e sempre haverá de
inspirar não somente a mim, mas a todos aqueles que fazem do exercício da vida
pública um instrumento fabuloso para transformar  a vida das pessoas,  para  levar
muito mais a paz, a alegria, a felicidade e a justiça social. Muito obrigado. Que Deus o
abençoe. Luz permanente. Em qualquer missão que porventura for enfrentar, sempre
haverá de carregar, no lado esquerdo do seu peito, a minha amizade, meu carinho,
lealdade e profunda gratidão.

A você, deputado Luiz Humberto Carneiro, desejo muito sucesso. V. Exa. já fez aqui
papel de liderança de forma muito qualificada e esmerada. Os mineiros já tiveram
oportunidade de aquilatar V. Exa., e tenho certeza absoluta de que percorrerá e dará
sequência a essa mesma trilha das boas pegadas, dos bons valores, da inteireza, do
bom caráter e da retidão. Desejo-lhe muito sucesso. Que Deus o abençoe.

Bonifácio Mourão, como presidente desta Casa e empregado dos mineiros, quero
externar aqui o reconhecimento mais puro e sublime a tudo que V. Exa. fez por esta
Casa e que fez e fará por nossa querida e amada Minas Gerais. A V. Exa., de alma
genuflexa,  o  nosso carinho  e  a nossa reverência  permanente.  Muito  grato.  Muito
grato, com a voz do coração, por tudo.

O deputado Bonifácio Mourão - Tenho que agradecer muito ao nosso presidente,
deputado Dinis  Pinheiro.  Tive o privilégio de conceder  aparte a um presidente da
altura, gabarito, elevação e qualificação do nosso amigo presidente Dinis Pinheiro.
Muito obrigado.

A deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, quero dizer que
foi  uma  honra  tê-lo  como líder  nesta  Casa,  V.  Exa.  que  é  exemplo  de  homem
tranquilo,  sereno,  calmo  e  que  consegue,  nos  momentos  mais  difíceis,  ser  um
verdadeiro diplomata. Nestes 25 anos da Constituinte mineira, lembro que o senhor
foi  o  relator  e  desempenhou  um  trabalho  muito  importante  para  o  povo  mineiro,
fazendo  com  que  tivéssemos  uma  Constituição  tão  democrática  e  progressista,
depois de ouvir todo o nosso povo. Gostaria até de fazer uma sessão especial para
prestar homenagem a V. Exa. pelos 25 anos da nossa Constituição e por seu trabalho
como relator.
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Queria dizer que V. Exa. consegue conversar com a oposição, dialogar, resolver
problemas, sempre de forma harmônica e tranquila. É um estudioso. Durante todo
este  tempo  em  que  convivi  sob  sua  liderança,  só  tenho  elogios  a  tecer-lhe.
Conhecendo-o pessoalmente, afirmo que é uma pessoa com um coração enorme, um
homem  dedicado  à  família,  uma  pessoa  séria,  honrada.  Parabéns  pelo  trabalho
desenvolvido.

Desejo sucesso ao deputado Luiz Humberto Carneiro, que já tem experiência e já
foi líder; portanto, não terá dificuldade para conduzir os trabalhos nesta Casa. É uma
pessoa tranquila, sossegada e já conhece todos os deputados. Todos já sabem que o
nosso presidente Dinis Pinheiro é um grande companheiro e também é tranquilo, e
essas são qualidades - não é, deputado Leonídio Bouças? - que ajudam bastante na
liderança, possibilitando que realmente resolvam os problemas, escutem nosso povo,
tenham habilidade, negociem. Às vezes a negociação se estende até altas horas,
mas eles mantêm um espírito sossegado. Muitas vezes, os ânimos estão acirrados, e
percebemos que o deputado Luiz Humberto Carneiro, o deputado Bonifácio Mourão e
o deputado Dinis Pinheiro, este grande diplomata, estão tranquilos.

Deputado Luiz Humberto Carneiro, saiba que tem aqui todas estas pessoas para
colaborarem com V. Exa., como por exemplo o deputado Duarte Bechir, o deputado
Gustavo.  V.  Exa.  tem  feito  um  trabalho  muito  bonito  e,  tenho  certeza,  não  terá
dificuldades. Parabéns nesse novo desafio. Boa sorte.

A você, deputado Bonifácio Mourão, que Deus o ilumine e que continue sendo esta
alma maravilhosa. Particularmente, tenho por você um carinho muito especial. V. Exa.
é uma pessoa séria, e, quando fazemos um acordo, podemos ter certeza de que o
cumprirá. E, na política, a palavra é o que considero mais importante, pois grande
parte dos políticos, quando chegam ao poder, não cumprem o que prometeram ou
para  a  população  ou  para  os  próprios  colegas.  Percebemos  que  o  senhor  é
respeitado porque cumpre os acordos, além de todas as outras características citadas
desta tribuna.

Portanto, tenha aqui uma admiradora, uma grande amiga. Boa sorte. Tenho certeza
de que V.  Exa.  não deixará de exercer o mesmo papel  que exercia; portanto, se
pensa  que  vai  descansar,  está  muito  enganado,  pois  o  deputado  Luiz  Humberto
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Carneiro colocará V. Exa. para trabalhar mais ainda.
O deputado Leonídio Bouças (em aparte)* - Meu caro deputado Bonifácio Mourão,

venho aqui apenas para render minha homenagem ao trabalho desenvolvido por V.
Exa. nesta Casa, como líder. Sempre muito dedicado, V. Exa. primou por grandes
entendimentos  para  que  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  saíssem  as
melhores  propostas,  aquelas  que  realmente  contemplavam  os  pensamentos  do
governo  e  da  oposição.  Líder  combativo,  V.  Exa.  soube  entender  os  anseios  da
oposição. Não é à toa que a harmonia reinou nesta Casa durante o tempo em que
esteve à frente da liderança do governo. Não poderia ser diferente com o currículo
que apresenta ao longo da sua vida pública. Meus parabéns!

Quando cheguei a esta Casa, juntamente com o nosso presidente Dinis Pinheiro,
nas eleições de 1994,  iniciando em 1995,  V.  Exa.  já estava aqui  e tinha grandes
serviços prestados como relator na Constituinte mineira. V. Exa. ficou aqui por algum
tempo  até  voltar  à  prefeitura  de  Governador  Valadares.  Depois,  empreendeu
novamente, fez muito mais por sua cidade e retornou à Assembleia. Hoje, tenho a
alegria de conviver novamente com um homem de tanta experiência, que sempre nos
ensinou.

Ao deputado Luiz Humberto, desejo que tenha uma gestão muito profícua e feliz
como líder do governo, promovendo entendimentos com sua experiência. Fico muito
feliz por ser um deputado da nossa Uberlândia, propiciar grandes entendimentos e
visar ao bem do povo mineiro. Parabenizo os dois deputados. Muito obrigado.

O deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, deputado Leonídio Bouças.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, para terminar, quero dizer, Sr.

Presidente Dinis Pinheiro, que nesta tarde, sob a inspiração de V. Exa., que, aliás,
vem  de  longa  data,  e  sob  a  presidência  de  V.  Exa.,  estou  vivendo,  sem  dúvida
alguma, um dos momentos mais marcantes da minha vida pública. Todas as palavras
que me foram dirigidas pelos colegas e amigos deputados foram sinceras, claras e
transparentes. É evidente que isso faz um bem muito grande ao nosso currículo, à
nossa vida, pois é um sinal de reconhecimento, de amizade, de sinceridade. Levamos
isso para a nossa casa e para a nossa memória.

Sr. Presidente Dinis Pinheiro, meu caro amigo, lembramos também o que V. Exa.
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disse. Agora, vivemos um momento de maior aproximação nesta Casa. Na verdade,
V.  Exa. veio para cá com 24 anos. Era o deputado mais novo. Fomos vizinhos e
travamos uma amizade que foi muito útil para mim - sei que para V. Exa. também,
dada  a  sua  sinceridade.  A partir  daí,  essa  amizade  foi  se  intensificando,  e  fui
testemunha do seu  casamento  -  mando  um  abraço  especial  à  sua  linda  esposa
Adriana, minha afilhada, e também à minha esposa Sandra. Cedi a minha chefe de
gabinete, Margarete Gelmini, a V. Exa. Fui eleito prefeito de Governador Valadares
em 1996 e a levei para lá. Ela ficou um ano conosco. Depois, como ficou esperando a
Mariana e o seu esposo morava aqui, disse-lhe que precisava voltar e que trabalharia
com o Dinis Pinheiro. Como sempre me obedeceu, ela veio.

Margarete, não sabia que você estava aqui. Aliás, Dinis Pinheiro, acho que tenho
uma vocação muito boa para indicar as pessoas.

O deputado Antônio Genaro lembrou o nosso tempo de Constituinte. Não sei se
todos aqui presentes sabem que os dois únicos deputados constituintes hoje são o
Antônio  Genaro  e  eu.  Naquela  época,  um  dos  nossos  assessores  era  Antonio
Augusto Anastasia. Então temos, em nossa história, Antonio Augusto Anastasia, Dinis
Pinheiro,  Margarete  e companhia limitada.  Dá-nos um prazer  muito grande vê-los
brilhar  como  estão  brilhando,  com  uma  estrada  aberta  pela  frente.  Estaremos
trilhando essa estrada juntos, porque Minas precisa de vocês. Sem dúvida, esse é o
nosso caminho.

Como já disse  em meu pronunciamento,  agradeço a  todos  os servidores  desta
Casa. Aqui há servidores de competência muito grande, os quais nos assessoram em
todas as horas. Nunca deixarei de reconhecê-los. Agradeço a todos os colegas, a
toda a  imprensa,  enfim,  a  todos sem exceção alguma.  Muito  obrigado.  Obrigado,
presidente. Felicidades a todos.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O 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
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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  verifica,  de  plano,  a  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos
trabalhos.

Palavras do Presidente
A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.331/2013, uma vez que permaneceu em ordem do
dia por seis reuniões.

Encerramento
O presidente -  A presidência 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.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2013
Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os  deputados  Juarez  Távora  (substituindo  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  por
indicação da liderança do BAM) e Sebastião Costa (substituindo o deputado Bosco,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sebastião Costa, 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. A
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
3.302/2012, em turno único (deputado Bosco); 2.597/2011 e 3.950/2013, em 2º turno,
e 4.390/2013, em 1º turno (deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs
2.597/2011 e 3.950/2013, ambos na forma do vencido em 1º turno (relatora: deputada
Rosângela Reis);  e  pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº  4.390/2013
(relatora: deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, por unanimidade, em
turno único, o Projeto de Lei nº 3.303/2012, que recebeu parecer por sua aprovação.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, desconvoca a
reunião extraordinária de 17/12/2013,  às 9h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Bosco - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/2/2014
Às  14h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros
da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o presidente,  deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião e 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), que compreende 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 nºs 4.406/2013 (relator: deputado Zé
Maia).  O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.745/2011, no 1º turno,  deixa de ser
apreciado  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado
Adalclever Lopes. O Projeto de Lei nº 579/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do deputado Adalclever Lopes, aprovado pela comissão. Cumprida a
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finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014.
Zé Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada -  Romel Anízio  -  Ulysses Gomes -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/2/2014
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Glaycon Franco (substituindo o  deputado Antonio  Lerin,  por  indicação da
Liderança do Bloco Avança Minas) e Gustavo Valadares (substituindo o deputado Luiz
Humberto Carneiro, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do deputado Glaycon Franco, 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 pareceres de
redação final e a deliberar sobre proposições da Comissão. O presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, das quais designou relatores
os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nsº 2.898 e 3.547/2012
e 3.951, 3.992, 4.133, 4.327, 4.363, 4.397, 4.444, 4.463, 4.479, 4.522, 4.572/2013
(Glaycon Franco);  e 4.592, 4.593, 4.600, 4.605, 4.619, 4.631, 4.637, 4.639, 4.642,
4.649, 4.658, 4.676, 4.744/2013 (Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.898, 3.547/2012 e 3.951, 3.992, 4.133, 4.327, 4.363, 4.397, 4.444, 4.463, 4.479,
4.522, 4.572, 4.592, 4.593, 4.600, 4.605, 4.619, 4.631, 4.637, 4.639, 4.642, 4.649,
4.658, 4.676 e 4.744/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/2/2014

Às  9h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues e Duarte Bechir, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, 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. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Danilo de Castro,
secretário de Estado de Governo, informando que o governador do Estado assinará
uma autorização para licitação de obras de seis presídios no dia 11/2/2014; e e-mails
do Sr. Leopoldo Castenolvo de Paula, encaminhando, por meio do  site  Fale com a
Assembleia,  pedido  para  que  os  deputados  verifiquem  a  situação  dos  militares
antigos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar com relação às promoções.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Rodrigo Xavier
da  Silva,  ouvidor  de  Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais  (25/1/2014),  Wagner  de
Oliveira Cavalieri, juiz de Direito, Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de
Defesa Social,  Coronel  PM Marco Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe da  Assessoria
Institucional da PMMG (6/2/2014). O presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei  nº  4.763/2013,  em  turno  único,  do  qual  designou  como  relator  o  deputado
Leonardo Moreira. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende
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
6.946, 6.948, 6.950, 6.954, 6.956 a 6.975, 6.977 e 6.978/2014. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:
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-  nº  8.978/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhada manifestação de aplauso à Polícia Federal pela operação que resultou
na apreensão de 35 quilos de cocaína, avaliados em R$ 700.000,00, e na prisão de
duas mulheres que traziam a droga de São Paulo para Belo Horizonte;

- nº 8.979/2014, dos deputados Duarte Bechir, Sargento Rodrigues e João Leite, em
que solicitam seja encaminhada manifestação de pesar aos familiares do cinegrafista
Santiago Ilídio de Andrade, morto após ser atingido por explosivo em protesto no Rio
de Janeiro, sendo ressaltado o ato humanitário deles de autorizarem a doação dos
órgãos do cinegrafista e, ainda, seja encaminhada manifestação de pesar à Rede
Bandeirantes  de  Televisão,  à  Associação  Brasileira  de  Impresa,  à  Associação
Brasileira  de  Jornalismo  Investigativo,  à  Federação  Nacional  dos  Jornalistas,  ao
Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais e ao Sindicato dos Radialistas de Minas
Gerais;

- nº 8.980/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado voto
de  congratulações  com  o  Major  PM  Marcos  Serpa  pela  recente  assunção  do
Comando da 161ª CIA PM de Campo Belo;

-  nº  8.981/2014,  dos deputados Lafayette de Andrada, Pompílio  Canavez,  Tiago
Ulisses,  Bonifácio  Mourão,  Sávio  Souza  Cruz,  Gustavo  Valadares  e  Sargento
Rodrigues, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de
providências  para  a  convocação  dos  excedentes  ao  cargo  de  perito  criminal  do
concurso público realizado no âmbito da Polícia Civil,  tendo em vista as inúmeras
reivindicações dos 180 candidatos a cerca de 160 vagas disponíveis, considerando
os cargos criados pela Lei Complementar nº 129, de 2013;

-  nº  8.982/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  ceda  à
Polícia  Militar  o  imóvel  até  então  ocupado pelo  Fórum da Comarca de Barão  de
Cocais,  para  a  devida  instalação  e  aprimoramento  das  atividades  do  Quartel  no
Município;

-  nº  8.986/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de João Pinheiro, à Subsecretaria
de Administração Prisional  e à Secretaria  de Estado de Defesa Social  pedido  de
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providências para que investiguem os atos de corrupção,  assédio moral  e sexual,
desvio de verbas, liberação de presos sem a devida autorização judicial,  além da
cobrança de valores para emissão de "carteirinha de visitação",  entre outros  atos
supostamente praticados pelo diretor-geral da Unidade Prisional de João Pinheiro, Sr.
Leomar Braz da Silva, objetos do Inquérito Civil nº MPMG-0363.12.000162-5;

-  nº  8.988/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando Geral da PMMG pedido de providências para intensificar
as  ações  de  segurança  pública  no  Município  de  Bocaiuva,  com  o  consequente
aumento do efetivo policial e a reabertura de um posto policial que foi desativado no
Distrito de Engenheiro Dolabela;

-  nº  8.989/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para verificar a
possibilidade de reinstalar a Companhia da Polícia Militar no Município de Paraopeba;

-  nº  8.991/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Segurança Pública para debater,  em audiência pública, a
segurança no Bairro Buritis,  tendo em vista o aumento da  criminalidade no local,
sobretudo dos crimes contra a vida;

- nº 8.992/2014, do deputado Tenente Lúcio, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Segurança Pública no Município de Monte Carmelo para discutir, em
audiência pública, as questões pertinentes à segurança pública local.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/2/2014
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Rômulo  Veneroso,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Veneroso, dispensa a
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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
debater a legislação de proteção aos animais e a autonomia normativa dos estados e
a discutir  e  votar proposições da comissão.  A seguir,  comunica o recebimento da
seguinte  correspondência:  e-mails dos  Srs.  Carlos  Alberto  Oliveira  Leite  e  Éber
Marcelo  Bundchen,  encaminhados  por  meio  do  Fale  com a  Assembleia,  em que,
respectivamente, sugere a construção de um parque em área de reserva localizada
próximo  à  nova  catedral  de  Belo  Horizonte,  e  manifesta  a  sua  insatisfação  pela
aprovação  da  Lei  nº  21.159,  de  2014,  que  proíbe  a  utilização  de  animais  em
espetáculos circenses no Estado; ofícios dos Srs. José Fernando Coura, presidente
do  Sindiextra  e  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração;  Antônio  Eduardo  Macedo,
secretário  de Estado de Desenvolvimento Econômico em exercício;  da Sra.  Maria
Dalce  Ricas,  superintendente  executiva  da  Associação  Mineira  de  Defesa  do
Ambiente - Amda - e do Sr. Alceu José Torres Marques, coordenador do CAO-MA,
que  indicam  representantes  para  compor  o  grupo  de  trabalho  para  estudar  o
desenvolvimento  sustentável  no  Sinclinal  Moeda;  do  Sr.  Antônio  Eustáquio  Vieira,
presidente do Movimento Verde de Paracatu, em que encaminha revista contendo
relatório do evento Descida ao Paracatu 2013; e do deputado Cabo Júlio, presidente
da Comissão Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Indicação do Nome de Fábio
Caldeira  Castro  Silva  para  ouvidor-geral,  informando  que  a  Ouvidoria-Geral
disponibilizará  suas  ouvidorias  setoriais  para  prestarem  contas  semestralmente
perante as comissões temáticas desta Casa. Comunica também o recebimento de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado da Casa
Civil  e  de  Relações  Institucionais  (25/1  e  6/2/2014);  e  do  Sr.  Alceu  José  Torres
Marques,  coordenador  do  CAO-MA  (25/1/2014).  A  presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Tânia Almeida Pereira, assistente
ambiental  da  Superintendência  de  Atendimento  e  Controle  Processual;  Armanda
Costa Pereira Santos, analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
Valéria  Maria  de  Andrade  Almeida,  fiscal  agropecuário  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA -; Leidiane Aparecida Gouvea, membro da Comissão de Direitos
dos Animais da OAB-MG; Adriana Cristina Araújo, integrante do Movimento Mineiro



889
____________________________________________________________________________

pelos  Direitos  Animais;  e  Lilian  Marotta  Moreira,  promotora  de  justiça  do  Meio
Ambiente;  e  os  Srs.  Daniel  Colen,  coordenador  de  Fiscalização  da  Fauna  da
Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Gilberto
Alves de Faria Moratto, consultor ambiental da Associação Mineira de Municípios; e
Heron José de Santana Gordilho, promotor de justiça do Estado da Bahia, que são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  deputado  Célio  Moreira,  na
condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. A comissão recebe da Sra. Tânia Almeida Pereira cópia do
Acordo  de  Cooperação  Técnica  para  Gestão  Compartilhada  dos  Recursos
Faunísticos  que  entre  si  celebram  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama - e o Estado de Minas Gerais. A presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  8.983/2014,  do  deputado
Rômulo Veneroso, em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, reclamações e denúncias relatadas por moradores do Município de Betim
sobre supostas irregularidades cometidas pela Refinaria Gabriel Passos - Regap -
com relação ao tratamento do refino de petróleo, especialmente o armazenamento do
enxofre. A presidência recebe os seguintes requerimentos:

- nº 8.984/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a implantação do Corredor Ecológico do
Sul de Minas;

- nº 8.985/2014, do deputado Antonio Lerin, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a criação de uma delegacia especial de proteção
aos animais contra crimes e maus tratos no Estado.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
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Célio Moreira, presidente - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 11/2/2014

Às  15h45min, comparecem na Sala das Comissões  os deputados Paulo Lamac,
Fábio Cherem e Rogério Correia  (substituindo o deputado Pompílio  Canavez,  por
indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rogerio
Correia, 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 da pauta e a deliberar sobre proposições da
Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  dos  Srs.  Juliano  Rafael
Camargos de Oliveira,  gerente regional,  e Constantino Dias Neto,  superintendente
regional  Centro-Oeste  de  Minas,  ambos  da  Caixa  Econômica  Federal,  e  de
correspondência  do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais  (3)  publicados  no  Diário  do
Legislativo  em  6/2/2014.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende  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,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  ao  Projeto  de  Lei
Complementar nº 45/2013 (relator: deputado Paulo Lamac). Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

- nº 8.999/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita ao
Hospital  Júlia  Kubistchek,  em  Belo  Horizonte,  para  conhecer  as  condições  de
funcionamento dessa instituição hospitalar;

- nº 9.000/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec - pedido de informações detalhadas
sobre o exato traçado que compõe o limite entre os Municípios de Ribeirão das Neves
e Contagem, especificamente na porção correspondente ao Bairro Xangrilá;
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- nº 9.001/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a estrutura de funcionamento e a segurança nos
conselhos tutelares, nos diversos municípios mineiros;

- nº 9.002/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os projetos de ampliação e melhorias nas linhas
do metrô na Capital mineira, assim como a situação do seu financiamento;

- nº 9.003/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  temas  relacionados  a  postos  artesianos
existentes no Município de Teófilo Otoni.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Paulo Lamac, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/2/2014
Às  16h30min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses,  Carlos  Henrique  e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da
supracitada comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado Sávio
Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Tiago Ulisses, 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 matéria constante na pauta e a discutir e
votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofícios  do  Sr.  Leonardo  Valério  França  Pinheiro,  presidente  da
Câmara  Municipal  de  Manga,  questionando  o  andamento  dos  pedidos  de
providências  feitos  à  Cemig  na  audiência  pública  realizada  em  Manga,  no  dia
6/5/2013 (os requerimentos em questão foram aprovados na Comissão de Assuntos
Municipais  e  Regionalização,  que  já  providenciou  a  reiteração  das  solicitações  à
Cemig); e do Sr. Djalma Bastos de Morais, presidente da Cemig, informando que o
assunto da audiência pública ocorrida em 24/10/2013, que discutiu o custo da energia
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elétrica no Estado, é de competência da Aneel  e por isso não julgou pertinente a
participação da Cemig nesse debate; e e-mail do Sr. Luis Zeti Novato, encaminhado
por meio do Fale com a Assembleia, manifestando-se contra o aumento da tarifa de
energia elétrica pela Cemig. A presidência comunica ainda o recebimento de ofícios
da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, publicados no Diário do
Legislativo em 7 e 20/12/2013. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende 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 6.036, 6.128, 6.255 e 6.869/2013 e rejeitado o Requerimento nº
6.129/2013. Em virtude de aprovação de requerimento do deputado Tiago Ulisses, é
adiada a votação dos Requerimentos nºs 6.130 e 6.256/2013. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 8.123/2013, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado à
Cemig pedido de providências para o envio de planilhas com informações sobre o
custo operacional da prestação de serviço de iluminação pública e o inventário dos
ativos de iluminação pública de cada município da área de atuação da empresa;

nº  8.124/2013,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em  que solicita  seja  enviado  à
Secretaria de Fazenda pedido de providências para o envio de informações sobre:
qual dispositivo normativo autoriza o Estado a aplicar a técnica de "cálculo do imposto
por dentro" para apuração do valor do ICMS nas contas de energia elétrica; qual seria
a alíquota do ICMS se o Estado não aplicasse a técnica de "cálculo do imposto por
dentro"  para  fins  de  apuração  desse  tributo  nas  contas  de  luz  de  consumidores
urbanos  e  rurais,  de  modo  a  não  ocasionar  perda  de  receita  para  o  erário;  a
existência  de  obrigatoriedade da aplicação da técnica  de  "cálculo  do imposto por
dentro" para apuração das contas de energia elétrica; o valor  estimado de receita
anual que o Estado deixa de arrecadar em decorrência da isenção de ICMS para
consumidores residenciais urbanos e rurais de até 90kWh/mês; a relação dos demais
Estados  da  Federação  que  adotam  a  isenção  de  ICMS  para  consumidores
residenciais urbanos e rurais de até 90kWh/mês; a relação dos demais Estados da
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Federação que adotam a técnica de "cálculo do imposto por dentro" para apuração do
ICMS nas contas de energia elétrica; a relação das alíquotas de ICMS praticadas
pelos demais Estados da Federação para consumidores residenciais urbanos e rurais
de energia elétrica; se o convênio celebrado pelo Estado com o Confaz respalda a
isenção  de  ICMS  para  consumidores  residenciais  urbanos  e  rurais  de  até
90kWh/mês;  quanto  o  ICMS  cobrado  por  energia  elétrica  representa  no  total  da
arrecadação do Estado;  e em quanto se reduziria  a arrecadação do Estado se a
isenção do ICMS sobre o consumo de energia passasse a atingir consumidores de
até 150 kWh/mês;

nº  8.125/2013,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em  que solicita  seja  enviado  à
Cemig pedido de informações sobre: as exigências das legislações federal e estadual
quanto a informações obrigatórias nas contas de energia elétrica; as normas federais
ou  o  padrão  estabelecido  pela  Aneel  para  layout da  conta  de  energia  elétrica;  o
número de consumidores residenciais urbanos e rurais de energia elétrica da Cemig;
e o percentual de consumidores residenciais urbanos e rurais de energia elétrica da
Cemig que se enquadram no consumo mensal de até 90kWh/mês; e

nº  8.126/2013,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Cemig pedido de informações sobre o percentual,  no total  das contas de energia
elétrica, representado pelos tributos e encargos federais, por faixa de consumo.

Em virtude de aprovação de requerimento do deputado Tiago Ulisses, é adiada a
votação  do  Requerimento  nº  8.127/2013,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que
solicita seja realizada reunião dessa comissão para debater, em audiência pública, o
resultado do plebiscito da energia realizado por organizações da sociedade civil.

São recebidos, para posterior votação, os requerimentos:
nº  9.004/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  -  Seção  Minas  Gerais  pedido  de
providências, instruído com cópia em inteiro teor da justificativa do requerimento, para
apuração  de  denúncias  constantes  no  processo  administrativo  de  concessão  de
pesquisa  nº  833.613/2006,  em que  Dorotides Resende Borges e  Imar  Borges de
Resende  acusam,  por  meio  do  processo  nº  48403-933043/2012-15,  Fernando
Esteves  Fernandes  por  irregularidades  (tal  denúncia  tem  representação  em
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tramitação no Ministério Público Federal sob o nº 122003000288201301);
nº 9.005/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada

reunião desta comissão, com convidados, para debater a implantação de gasoduto
em Uberaba, que atenderá a Unidade de Fertilizantes Fosfatados, fábrica de amônia
da Petrobras; e

nº 9.006/2014, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a implantação do gasoduto que
liga Betim a Uberaba, que atenderá a fábrica de amônia localizada naquele município,
bem como as de outros municípios situados em seu percurso.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sávio Souza Cruz, presidente - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos Arantes -

Wander Borges - Tiago Ulisses.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/2/2014
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros
da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Wander  Borges.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Arlen Santiago,
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.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  deputado  Cabo  Júlio,
presidente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome de
Fábio Caldeira Castro Silva para o cargo de ouvidor-geral do Estado, informando que
a Ouvidoria-Geral do Estado disponibilizará suas ouvidorias setoriais temáticas para
prestação  de  contas  semestrais  nesta  Casa;  e  de  correspondência  publicada  no
Diário do Legislativo em 6/2/2014: ofícios do Sr. Douglas Szefer, diretor substituto de
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Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República, e do Sr. Alexandre
Pires de Lima, diretor da Secretaria-Geral e do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas.
O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou
como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  n°s
4.791/2013  (Doutor  Wilson  Batista)  e  4.794/2013  (Pompílio  Canavez),  ambos  em
turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  Parecer  de  Redação  Final  do
Projeto de Lei n° 4.600/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 8.954/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a inclusão de terapias integrativas na sociedade; e

nº 9.010/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à doação de vans para o
transporte de pacientes dos Municípios de Campo Azul, Cristália, Cônego Marinho,
Itacambira, Mato Verde, Oliveira, Leme do Prado e Indaiabira.

São recebidos para posterior  apreciação os requerimentos do deputado Wander
Borges:

nº 9.017/2014, em que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública,
discutir  diretrizes  para  o  tratamento  de  diabetes,  em  especial  o  fornecimento  de
glicosímetros; e

nº 9.018/2014, em que solicita seja encaminhado ao ministro da Saúde pedido de
informações sobre os procedimentos da tabela do SUS que não tiveram seus valores
reajustados  nos  últimos  10  anos,  bem  como  a  data  do  último  reajuste  de  cada
procedimento.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Arlen Santiago, presidente - Doutor Wilson Batista - Pompílio Canavez.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/2/2014
Às  10h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda,  Glaycon  Franco  e  Marques  Abreu,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon
Franco, 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 da pauta e a deliberar sobre proposições da
Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, e do Sr. Rômulo
de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social, publicados no Diário do Legislativo
em 6/2/2014. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.368 e 4.606/2013 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Vanderlei Miranda).  Registra-
se  a  presença  do  deputado  Célio  Moreira.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.951/2013. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº
9.008/2014, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, no Município de Manhuaçu, o enfrentamento ao
uso de crack e outras drogas naquela localidade e região. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco - Liza Prado.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/2/2014
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Luiz Henrique, Bonifácio Mourão (substituindo o deputado Sebastião Costa, por
indicação da liderança do BTR) e Wander Borges (substituindo o deputado Duilio de
Castro,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  declara
aberta a reunião e, nos termos do art.  120,  III,  do Regimento Interno, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  antijuridicidade,
inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.553/2012
(relator: deputado Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o
Projeto  de  Lei  nº  4.096/2013,  no 1º  turno,  deixa de ser  apreciado em virtude de
solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo deputado Dalmo Ribeiro da Silva.
Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.472/2013 com as
Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição).
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro - André Quintão - Cabo Júlio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/2/2014
Às  14h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,
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Adalclever  Lopes,  Lafayette de Andrada,  Romel Anízio,  Ulysses Gomes e Antônio
Carlos Arantes (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado
João Leite.  Havendo número regimental,  o presidente, deputado Zé Maia,  declara
aberta a reunião, 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,  a debater  as
medidas adotadas pelo Contran, por meio de resolução que contém novas exigências
que afetam os centros de formação de condutores, e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário
do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parêntese:  ofícios  dos  Srs.  Nelson
Campos, secretário executivo do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e Ronaldo J.
G.  Roggini,  superintendente  regional  da  CEF  (19/12/2013);  da  Sra.  Ivanilde
Nascimento de Castro, coordenadora-geral de Execução Orçamentária e Financeira
do  Ministério  da  Cultura,  e  dos  Srs.  Arnoldo  de  Campos,  secretário  nacional  de
Segurança  Alimentar  e  Nutricional  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e
Combate  à  Fome  e  Fabrício  Torres  Sampaio,  secretário  adjunto  de  Transportes
(28/12/2013);  da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas
(20/12/2013); e da Sra. Romana Pessoa Picanço, chefe da Divisão de Convênios do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e dos Srs. Marx Fernandes dos Santos,
gerente regional da CEF (2); Clodoaldo Gomes Rosestolato, gerente de negócios do
Banco do Brasil, e do FNDE (551) (25/01/2014); dos Srs. Carlos Leonardo de Araújo
Delgado, gerente da GTES/DEFIN/AF (2); José Pereira da Silva, diretor (substituto)
do  Departamento  de  Gestão  Interna  do  Ministério  da  Integração  Nacional  (2),
(30/01/2014); Antônio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, Luiz Fabrício
Vieira Neto, diretor de políticas penitenciárias do Ministério da Justiça, e Marcílio de
Souza Magalhães,  superintendente federal de Agricultura no Estado (6/2/2014).  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
4.376/2013  (deputado  João  Vítor  Xavier);  4.719/2013  (deputado  Lafayette  de
Andrada)  e  4.739/2013  (deputado  Romel  Anízio),  no  1º  turno.  A  presidência
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interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria  Cristina
Hoffmann,  coordenadora-geral  de  Qualificação  do  Fator  Humano  no  Trânsito,
representando  o  Sr.  Morvam  Cotrim  Duarte,  presidente  do  Contran  e  diretor  do
Denatran, e os Srs. Anderson França de Menezes, chefe da Divisão de Habilitação,
representando o Sr.  Oliveira Santiago Maciel,  diretor-geral  do Detran/MG; Rodrigo
Fabiano da Silva, presidente do Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação
de  Condutores  de  Minas  Gerais  -  Siprocfc;  Paulo  Vertis  e  Venício  Feliciano,  dos
Centros  de  Formação  de  Condutores  de  Uberaba  e  Canápolis,  respectivamente;
Magnelson Carlos  de  Souza,  da  Federação  Nacional  das  Auto  Escolas,  que  são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Registra-se  a  presença  das  Sras.  Rosely
Fantony, membro da Câmara Temática de Educação para o Trânsito e Cidadania do
Contran, e Maria Cecília Lopes de Abreu, do Detran-MG; e dos Srs. Renato Moraes,
Armindo de Almeida e Roger Otoni,  dos Centros de Formação de Condutores de
Ituiutaba,  Prata  e  Monte  Alegre  de  Minas,  respectivamente;  Rodrigo  Colamarca
Duarte e Marco Aurélio Marques, da Prodemge. O presidente, autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Registra-se a presença
da deputada Luzia Ferreira e do deputado Antônio Lerin.  Logo após, o presidente
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados  os  seguintes  pareceres:  pela  ratificação,  por  meio  de  projetos  de
resolução,  do  regime  especial  de  tributação  encaminhado  pela  Mensagem  nº
508/2013,  e  dos  Convênios  ICMS  nºs  100,  encaminhado  pela  Mensagem  nº
554/2013;  59  a  62,  65  a  73,  75  a  77,  79,  87,  88,  91  e  92,  encaminhados  pela
Mensagem  nº  556/2013;  53,  encaminhado  pela  Mensagem  557/2013;  109,
encaminhado  pela  Mensagem  558/2013;  111,  114,  123  a  125,  130,  133  e  1355,
encaminhados  pela  Mensagem  559/2013  (relator:  deputado  Romel  Anízio):  pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 799/2011 na forma do Substitutivo nº
nº 3: e pela rejeição dos Substitutivos nº 2, da Comissão de Educação, Ciência e
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Tecnologia, e nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3.799/2013 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e pela rejeição do Projeto de
Lei nº 3.11/2012 (relator: deputado Romel Anízio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetido a votação, é aprovado o seguinte requerimento:

- nº 9.036/2014, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita sejam ouvidos
nesta reunião os Srs. Paulo Vertis e Venício Feliciano, dos Centros de Formação de
Condutores  de  Uberaba  e  Canápolis,  respectivamente,  e  Magnelson  Carlos  de
Souza, da Federação Nacional das Autoescolas. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes - Liza

Prado.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/2/2014
Às 10 horas, comparece na Casa de Saúde Padre Damião, localizada no Município

de Ubá, o deputado Durval Ângelo, membro da supracitada comissão. Está presente
também a deputada Maria Tereza Lara. Havendo número regimental, o presidente,
deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião anterior,  considera-a aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  e  buscar
soluções para os problemas existentes na Casa de Saúde Padre Damião de Ubá,
especialmente  no  que  se  refere  à  violação  de  direitos  humanos.  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Magda Levantezi,
representante do Ministério da Saúde - Brasília-DF; Maria Lúcia Barcelos, diretora do
Sind-Saúde;  Mônica  Fernandes  Abreu,  representante  da  Asthemg-BH;  e  os  Srs.
Edvaldo Baião Albino,  prefeito  municipal  de Ubá;  Cleverson Mosqueira,  diretor  da
Casa de Saúde Padre Damião da Fhemig  -  Ubá-MG; Henrique Timo Luz,  diretor
assistencial, representando Antônio Carlos de Barros Martins, presidente da Fhemig;
José  Afrânio  da  Silva,  representante  do  Morhan;  Tiago  Savio  Moreira  Possas,
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assessor  do  Complexo  de  Reabilitação  e  Cuidado  ao  Idoso;  Thiago  Flores,
coordenador estadual do Morhan; José Nascimento da Silva, morador da Casa de
Saúde Padre Damião; Cláudio Ponciano, secretário municipal de saúde de Ubá, que
são convidados a tomar assento à mesa. O deputado Durval Ângelo e a deputada
Maria Tereza Lara, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem, suas
considerações iniciais.  Logo após, a presidência passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.827/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Evangélica Missionária de Salto da
Divisa, com sede no Município de Salto da Divisa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.827/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Evangélica Missionária de Salto da Divisa, com sede no Município de Salto da Divisa,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Com esse propósito, a instituição oferece assistência social, educacional, cultural e
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à saúde e promove ações para proteger o meio ambiente.
Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade retificar o texto do art. 1º da proposição para adequar
seu nome ao disposto em seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade do Município de Salto da Divisa, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.827/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.215/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com sede no Município de
Lambari.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.215/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sítio  Esperança,  com  sede  no  Município  de  Lambari,  pessoa  jurídica  de  direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a
prestação de assistência social, buscando a valorização do ser humano.

Com esse propósito a instituição desenvolve e mantém obras, programas e projetos
de inclusão social; realiza projetos de natureza cultural; promove a universalização e
o  acesso  aos  direitos  sociais  das  famílias;  executa  programas  de  defesa  e
preservação do meio ambiente.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade  do  Município  de  Lambari,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.215/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.607/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública o  Instituto Nova Esperança -  Inoves -,  com sede no
Município de Virgem da Lapa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.607/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Nova Esperança -  Inoves  -,  com sede no Município  de  Virgem  da  Lapa,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a proteção e recuperação do meio ambiente e a reabilitação de pessoas ou
grupos com comportamento de risco.

Com esse propósito, a instituição estimula a preservação de áreas ecologicamente
importantes,  conservando  a  biodiversidade  e  criando  unidades  de  conservação
ambiental; oferece assistência médica ambulatorial e hospitalar gratuitas; desenvolve
programas  de  conscientização  e  formação  para  líderes  comunitários;  promove
alfabetização de adultos e disponibiliza reforço escolar para estudantes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade do Município de Virgem da Lapa, consideramos meritória a iniciativa de



904
____________________________________________________________________________

lhe outorgar o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.607/2013, em turno
único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.731/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Frei  Inocêncio,  com  sede  no
Município de Pescador.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.731/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Frei  Inocêncio,  com  sede  no  Município  de  Pescador,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo promover a proteção e o amparo a
idosos, pessoas com deficiência, em situação de rua e outros públicos vulneráveis.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  oferece  alojamento,  assistência
médica e  odontológica a idosos e  a pessoas com deficiência,  promove ações  de
prevenção,  habilitação,  reabilitação  e  de  inclusão  comunitária  dessas  pessoas  e
desenvolve ações de integração no mercado de trabalho para seus beneficiários, por
meio da promoção de cursos profissionalizantes.

A  entidade  atua,  ainda,  em  diferentes  áreas,  como  desenvolvimento
socioeconômico, cultural e educacional, por meio de projetos, como forma de atender
às demandas da comunidade local.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Frei Inocêncio
para os idosos e pessoas com deficiência do Município de Pescador, consideramos
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meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.731/2013, em turno
único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.773/2013
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São
João del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.773/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João del-Rei, com sede no Município de
São João del-Rei, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente,  que tem como escopo promover  a  assistência social,  a  educação,  a
saúde, o trabalho, a cultura e o esporte para a pessoa com deficiência.

Com esse propósito, a instituição presta serviços de habilitação e reabilitação de
seus assistidos, promovendo sua integração à vida comunitária,  oferece educação
especial e executa ações na área da saúde, buscando contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiência.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de São João del-Rei
em  prol  do  bem-estar  da  pessoa  com deficiência  desse município,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.773/2013, em turno
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único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Liza Prado, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 19/2/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. Atanagildo Côrtes, ocorrido

em 16/2/2014, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/2/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagens  nºs  624  e  625/2014  (encaminhando  solicitação  de
retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  4.876/2014  e  o  Projeto  de  Lei  nº
4.936/2014,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  Ofício  nº  31/2014
(encaminhando a indicação do nome do deputado Luiz Humberto Carneiro para líder
do  governo),  do  governador  do  Estado -  Ofícios  -  2ª  Fase (Grande  Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.937  a  4.941/2014  -
Requerimentos nºs 7.190 a 7.200/2014 - Requerimento do deputado Doutor Wilson
Batista - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Rogério
Correia, André Quintão e Paulo Guedes - Questão de Ordem - Registro de Presença -
Questão de Ordem  -  Inexistência  de  quórum para  a  continuação  dos  trabalhos  -
Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

-  Agostinho  Patrus  Filho  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.
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Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h15min, 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Carlos Pimenta, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 624/2014*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos termos do art. 285 do Regimento

Interno dessa Egrégia Assembleia,  a retirada do Projeto de Lei  nº  4.876/2014, de
minha autoria, que propõe seja autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado e Minas Gerais a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica,
destinado à instalação de uma unidade de saúde.

Tal iniciativa decorre da publicação da Lei nº 21.143, de 14 de janeiro de 2014, que
prevê a doação de imóvel para idêntica finalidade.

Reitero, na oportunidade, considerações de estima.
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 625/2014*
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de lei que autoriza a Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG a doar à União o imóvel que especifica e a
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transferir  as  atividades  administrativas,  operacionais,  didáticas  e  de  pesquisa  do
Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui - ITAC a órgão ou
entidade da administração pública federal.

A  medida  ora  proposta  tem  por  objetivo  oferecer  educação  profissional  e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, propiciando à sociedade mineira a
ampliação  da  oferta  educacional  com  a  instalação  na  Fazenda  Experimental  de
Pitangui  de  um  Campus  avançado  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia de Minas Gerais - IFET-MG com maior volume de recursos que serão
destinados à educação.

Anoto  que a  federalização do  ITAC trará maiores investimentos à instituição de
ensino,  que,  conhecida  pela  excelência  da  educação  na  região  Centro-Oeste  do
Estado, terá sua atuação ampliada, o que contribuirá para a elevação das condições
sociais,  econômicas e financeiras não só  da comunidade regional, mas de todo o
Estado.

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 4.936/2014
Autoriza a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - a doar

à  União  o  imóvel  que  especifica  e  a  transferir  as  atividades  administrativas,
operacionais,  didáticas  e  de  pesquisa  do  Instituto  Técnico  de  Agropecuária  e
Cooperativismo de Pitangui a órgão ou entidade da administração pública federal.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União o imóvel denominado
Fazenda  Experimental  de  Pitangui,  localizado  no  Município  de  Pitangui,  de
propriedade da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, com
área  de  442,235ha  (quatrocentos  e  quarenta  e  dois,  duzentos  e  trinta  e  cinco
hectares) e respectivas benfeitorias, registrado sob a matrícula nº 4.012, Livro 2-l, fl.
314, no Cartório de Ofício de Registro de Imóvel da Comarca de Pitangui.

§ 1º - O imóvel a que se refere o  caput  destina-se à instalação de um campus
avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais -
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IFET-MG,  com  o  objetivo  de  oferecer  educação  profissional  e  tecnológica  nas
diferentes modalidades de ensino.

§ 2º - Do imóvel objeto da doação de que trata o caput deverá ser excluída a área
de mineração a ser demarcada no ato de doação.

Art. 2º - Fica autorizada, nos termos de regulamento, a transferência das atividades
administrativas,  operacionais,  didáticas  e  de  pesquisa  do  Instituto  Técnico  de
Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui - ITAC ao IFET-MG ou a outro órgão ou
entidade da administração pública federal.

§ 1º - Fica autorizada a cessão de pessoal, empregados dos quadros permanentes
da EPAMIG, ao órgão ou entidade da administração pública federal que assumir as
atividades do ITAC, mediante convênio e ato administrativo na forma regulamentar.

§ 2º - A cooperação técnica que envolver a cessão de pessoal poderá ser efetivada
por meio diverso, aplicando-se, no que couber, a legislação federal.

Art. 3º - 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 parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 3º, a União não houver procedido ao registro do imóvel.

Art. 5º - Os atos de alienação e os demais decorrentes da autorização de que de
que trata esta lei deverão obedecer à legislação própria.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública 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.
OFÍCIO Nº 31/2014

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, comunicando que
o deputado Bonifácio Mourão declinou do cargo de líder do governo nesta Casa e
indicando o deputado Luiz Humberto Carneiro para ocupar o referido cargo.

OFÍCIOS
Do Sr. Aécio Neves, senador, prestando informações relativas ao Requerimento n°

6.648/2013, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Afrânio Lúcio Vasconcelos, delegado-geral de Polícia, prestando informações
relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.160  e  6.161/2013/,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr.  André  Paulo  Felix  Fidelis,  chefe de gabinete  do  ministro  da  Previdência
Social, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.296/2013, da deputada
Liza Prado.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.809/2013,  da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  Davidson Matos Carvalho,  supervisor  da  unidade  de  Contagem do Dnit,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.432/2013,  da Comissão de
Transporte.

Da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão
e  Atendimento  da  Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 6.939/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do TJMG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.707/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.768/2013,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 5.669/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.403/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O 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:
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PROJETO DE LEI Nº 4.937/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações, 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 Três Corações, o

terreno de propriedade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig
-,  com  área  de  192.21ha  (cento  e  noventa  e  dois  hectares  e  vinte  e  um  ares),
constituído de seis áreas, conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado
de área maior, situado no lugar onde funciona o Leprosário Santa Fé, no Município de
Três Corações, matriculado sob o nº 1, na matrícula nº 4.645, Protocolo nº 8.384 do
Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Três Corações.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
expansão do aterro  sanitário  e  à expansão do minidistrito  e  à  implementação de
projetos sociais nas áreas da saúde, da educação e de desenvolvimentos sociais e
econômico vinculados a programas municipais, estaduais e federais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o
prazo de três anos contados do registro da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação:  Este  projeto  objetiva  a  doação ao  Município  de  Três  Corações  de

imóvel  de  propriedade  do  Estado  situado  nesse  município.  Esta  proposição  visa
atender ao interesse público, pois o Executivo Municipal solicita a doação do imóvel,
a fim de incorporá-lo ao patrimônio do município, destinando-o à instalação de usina
de asfalto, fábrica de manilhas e canil, instalação da Hidroex, implantação do Sesc,
do Sesi, do Senai e do Senac, à expansão do aterro sanitário municipal, do Peti e do
minidistrito, e à implementação de projetos sociais nas áreas da saúde, da educação
e  de  desenvolvimentos  sociais  e  econômico  vinculados  a  programas  municipais,
estaduais e federais.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto.
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- 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 4.938/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Defesa  da  Ibituruna  e  do  Meio

Ambiente - ONG Ambientalista, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Defesa da Ibituruna e

do  Meio  Ambiente  -  ONG Ambientalista,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2014.
André Quintão
Justificação:  A Associação  de  Defesa  da  Ibituruna e  do  Meio  Ambiente  -  ONG

Ambientalista,  com  sede  no  Município  de  Governador  Valadares,  é  entidade
filantrópica sem fins lucrativos.

- 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 4.939/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Canaã  os  imóveis  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Canaã:
I  - o imóvel rural com área de 2.000m² (dois mil  metros quadrados),  situado na

região denominada “Poaia”,  nesse município,  registrado com Matrícula n°  10.817,
Livro 61-E, fls. 69/70V, no Cartório de Registro de Imóveis de São Miguel do Anta,
Comarca de Viçosa;

II - o imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados) situado na localidade
chamada  “Suspiro”,  nesse  município,  registrado  sob  o  nº  33.844,  Livro  3-AZ,  no
Cartório de Registro de Imóveis de Viçosa;

III  -  o  imóvel  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados)  situado  na
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localidade denominada “Tombo da Cachoeira”, nesse município, registrado sob o nº
35.915, Livro 3-BD, no Cartório de Registro de Imóveis de Viçosa.

§ 1° - Os imóveis de que tratam os incisos I e III serão destinados à construção de
casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida.

§ 2° - O imóvel de que trata o inciso II será destinado à implantação de uma fábrica
comunitária de beneficiamento de grãos.

Art. 2° - O imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes
tiverem sido dadas as destinações previstas nos §§ 1° e 2°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Canaã de imóveis de

propriedade do Estado, situados nesse município. O Executivo Municipal solicita a
doação dos imóveis para a construção de casas populares do programa Minha Casa,
Minha Vida e para a construção de fábrica comunitária de beneficiamento de grãos
nesse município.

Considerando justa  a  doação  pretendida,  que  visa  atender  o  interesse público,
contamos com o apoio dos nobres deputados e deputadas para a 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 4.940/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Goiabal 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 José do

Goiabal o terreno com área de 2.464m² (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro
metros quadrados), localizado na Rua Mário Rolla, nesse município, registrado sob o
n°  14.780,  a  fls.  116  do  Livro  3-H,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de  São
Domingos do Prata.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
construção  de  uma creche  Tipo  C,  a  ser  financiada  com  recursos  do  Programa
Nacional  de  Reestruturação  e  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Rede  Escolar
Pública de Educação Infantil - ProInfância -, do Ministério da Educação.

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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Este projeto objetiva a doação a São José do Goiabal de imóvel de

propriedade do Estado situado nesse município. Para atender ao interesse público, o
Executivo  Municipal  solicita  a  doação  do  imóvel,  a  fim  de  incorporá-lo  a  seu
patrimônio para atividades sociais e para a construção de uma creche Tipo C, a ser
financiada com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância -, do
Ministério da Educação.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  das  nobres
deputadas e dos nobres deputados 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 4.941/2014
Declara de utilidade pública o Araguaia Campestre Clube, com sede no Município

de Nova Serrana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Araguaia Campestre Clube, com sede

no Município de Nova Serrana.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  O  Araguaia  Campestre  Clube,  com  sede  no  Município  de  Nova
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Serrana,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  contribui  para  o
desenvolvimento  social  do  referido  município,  através  de  eventos  socioculturais  e
esportivos.  Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem suas atividades voluntariamente, sendo que a entidade está em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para 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.

REQUERIMENTOS
Nº  7.190/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e ao Comando-Geral da PMMG pedido de
informações sobre o total de drogas, explosivos e armas de fogo apreendidos nos
últimos três anos no Estado, especificando os tipos e a quantidade de entorpecentes
apreendidos em cada ano. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  7.191/2014,  dos  deputados  Tiago  Ulisses  e  Bosco,  em  que  solicitam  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a concessão do
título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais  ao Sr.  Fernando Roberto
Moreira Salles. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.192/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Leandro  Ferreira  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.

Nº 7.193/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Onça  de  Pitangui  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.

Nº 7.194/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade de  Igaratinga pelos  51  anos  de emancipação
desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.195/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no Grupo de
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Ações Táticas Especiais da PMMG, pela apreensão de explosivos em Papagaios, em
17 de fevereiro.

Nº 7.196/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com os policiais  militares  que menciona,  lotados  no 34º e  no 49º
Batalhões de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 17 de fevereiro, em Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  arma,  munição,  drogas  e  balanças  de
precisão e na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.197/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  23ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, por terem impedido um homem de se suicidar, em 14
de fevereiro, em Itamarandiba; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado.

Nº 7.198/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 18 de fevereiro, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de droga, bem como de um menor, e na prisão de dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.199/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona  pela  participação  na
ocorrência  descrita  no  Requerimento  nº  6.539/2013,  aprovado  na  Comissão  de
Segurança Pública; e seja encaminhado ao Comando-Geral do CBMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.200/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com o Cb.  PM Anderson Clayton  Ferreira,  que criou  por  meio  do
aplicativo  WhatsApp  a  Rede  de  Vizinhos  Informados,  que  está  contribuindo  de
maneira significativa para diminuir  o  índice de criminalidade no Bairro Residencial
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Visão, em Lagoa Santa; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências para que seja concedida ao militar recompensa pelo relevante serviço
prestado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Do deputado Doutor Wilson Batista em que solicita seja anexada ao Projeto de Lei
nº 4.096/2013 a argumentação que apresenta. (- Anexe-se ao referido projeto.)

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  deputados,  público  que  nos

acompanha pela TV Assembleia, visitantes nas galerias, venho a esta tribuna para
tratar novamente de um assunto que nos incomoda a todos e que tem sido uma
cobrança da população de todos os lugares que visitamos, em nossas cidades, no
Estado. Aliás, tenho convicção, presidente, de que essa cobrança se faz em todo o
País. Em Minas não poderia ser diferente.

O fato é que volto a esta tribuna para lamentar que ontem, mais uma vez, o PT
tenha dito “não” à segurança pública. Mais uma vez, o PT, no Senado Federal, não se
importou com os cidadãos brasileiros, pois derrotou, na Comissão de Constituição e
Justiça daquela Casa, a proposta que reduzia a maioridade penal para 16 anos nos
crimes violentos contra a pessoa, os chamados crimes hediondos. Na última vez que
ocupei esta tribuna, presidente, abordei o tema das fronteiras, salientando a forma
omissa e irresponsável com que o governo federal vem tratando a segurança pública
neste país.  Ontem a demonstração foi  na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado. Os senadores do PT não quiseram aprovar a redução da maioridade para 16
anos nos crimes violentos contra a pessoa. Traduzindo, para o cidadão entender: o
que o Senado Federal disse, por meio da Comissão de Constituição e Justiça, foi que
o  adolescente  de  16  ou  17  anos  pode  continuar  cometendo  latrocínio,  estupro
seguido  de  morte,  sequestro  seguido  de  morte,  homicídios  dupla  ou  triplamente
qualificados,  pistolagem  ou  qualquer  crime  violento  contra  a  pessoa,  que  a  sua
punição máxima será a medida de internação de três anos.

Foi assim que a CCJ, liderada pelo PT, prestou um desserviço à nação brasileira.
Olhem, não se estava tratando de prisão perpétua, não estávamos falando de pena
de morte, de trabalhos forçados, de pena de banimento ou cruel. Porque o art. 5º da
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Constituição da República, nas chamadas cláusulas pétreas, não permite que essa
parte da Constituição seja alterada. Mas não deu para entender, deputado Rogério
Correia, por que os senadores do PT derrotaram essa proposta.

Não estou balizando a minha posição do ponto de vista ideológico, e assim não
faço quando o tema é segurança pública, mas não posso deixar de abordar esse
tema aqui, na tribuna, para que todos os mineiros saibam que os senadores do PT,
partido que o meu partido, o PDT, apoia em nível nacional, não estão preocupados
com  segurança  pública.  Definitivamente,  não  estão  preocupados  com  segurança
pública. O exemplo que dei, deputado Carlos Pimenta, desta tribuna aconteceu em
São Paulo. Um jovem de 19 anos chegava em casa, da faculdade, aproximadamente
às 23 horas, e quando tentou abrir o portão do condomínio dele, outro jovem, de 17
anos,  11  meses  e  29  dias,  deu-lhe  um  tiro  na  nuca  e  roubou-lhe  os  pertences,
cometendo um crime. É o crime mais bárbaro que há com pena cominada, que é o
latrocínio. Ora, qual é a punição máxima que esse adolescente de 17 anos vai sofrer
ou poderá sofrer se for julgado? O art. 121, § 3º, da Lei nº 8.069, de 1990, que é o
Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a medida de internação máxima que
ele poderá sofrer pela prática de latrocínio é de três anos. Ou seja, três anos pela
prática de um latrocínio. E quando a gente dá esse exemplo e inverte os papéis,
quando o jovem de 19 anos é autor do latrocínio contra menor de 17 anos, o jovem
de 19 anos poderá sofrer uma pena de 30 anos de prisão.

Bom, por que eu gosto desse exemplo, deputado Doutor Wilson Batista? Gosto
desse exemplo porque nele colocamos os dois  seres humanos e os  trocamos de
lado, ora um passa a ser o autor e o outro a vítima, ora o contrário. Isso para dizer o
seguinte, deputado Ivair  Nogueira: em todo o arcabouço jurídico, se o maior bem
jurídico é a vida, a vida de quem? A vida do jovem de 17 anos ou a vida do jovem de
19 anos? Nesse exemplo está muito claro. É a vida do que tem 17 anos, 11 meses e
29 dias. Olhem, a barbárie do crime não pode ser tratada com essa lógica. O crime é
bárbaro, e não interessa se ele tem 13 anos, se ele tem 15 anos, se 20, 40 ou 60
anos. O crime é hediondo da mesma forma. Se o jovem de 19 anos pode sofrer uma
pena de 30 anos pela prática de latrocínio, por que o outro pode sofrer uma medida
de internação máxima de três anos? Toda a lógica do direito penal é jogada por terra.
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O grande penalista italiano em que os brasileiros se espelharam para construção do
Código Penal, Cesare Beccaria, em sua obra Dos delitos e das penas, mostra com
clareza que o crime, presidente, deve ter pena cominada gradativamente conforme a
gravidade do delito.

É  por  isso  que  temos  crimes que  se enquadram na  Lei  nº  9.099  dos  juizados
especiais,  com  punições  bem  mais  brandas;  na  Lei  nº  9.714  -  e  aí  estamos
trabalhando nos crimes com punição máxima de um a quatro anos -; e os outros
crimes estão codificados no nosso Código Penal. Mas há muito tempo a população
brasileira  vem  reclamando que o Congresso Nacional  tome a  iniciativa  de  alterar
esses dispositivos. Ora, há adolescentes em Belo Horizonte que já foram presos 50
vezes pela polícia;  há adolescentes em Belo Horizonte que são autores de 5, 10
homicídios; e, deputado Rogério Correia, a punição máxima para um adolescente que
cometa 10 homicídios é de três anos de internação. Será que isso incomoda somente
a  este  deputado?  Tenho  a  certeza  de  que  não.  Porque  não  podemos  tratar  o
adolescente de hoje como tratávamos o adolescente de 30, 40, 50 anos atrás. Ele
tem acesso à informação, e numa velocidade muito maior do que podemos imaginar.

Não quero discutir se ele pode votar. Aos 16 anos ele pode contrair núpcias, com
autorização do pai;  pode constituir  família  -  assim diz o Código Civil  Brasileiro de
2002  -;  pode  ser  emancipado;  pode  ter  empresa;  mas  ele  não  pode  entender  o
caráter ilícito do crime aos 16 anos. Ele não pode entender que o estupro é crime
hediondo, que ele não deve praticar, porque ele tem 16 ou 17 anos. Isso é conversa-
fiada.  Infelizmente,  os  senadores  do  PT  derrotaram  a  proposta  de  emenda  à
Constituição, que era muito acertada, porque a proposta não era abrir para todos os
tipos de infrações penais. Ela foi exatamente ao foco certo, aquilo que defendemos
em Plenário e que já defendi várias vezes desta tribuna: nos crimes violentos contra a
pessoa não podemos discutir  idade.  Não dá para sequer discutir  idade.  Mas eles
ainda tiveram o zelo de dizer que, nos crimes hediondos, ele responderá aos 16 anos;
porque isso é lógico, coerente; porque não se pode conceber a prática de crimes
violentos contra a pessoa - estupro, homicídio, latrocínio - em que um cidadão com
16, 17 anos não entenda o caráter ilícito do crime. É “conversa para boi dormir”. Esse
é o tipo de lorota, de poesia, que alguns “-ólogos” costumam usar no plano teórico,
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atrás da mesa, desenvolvendo teorias, teses de mestrado, dissertações, porque não
conhecem a realidade da população brasileira.

Sr. Presidente, no debate que fiz com uma socióloga na Rede Minas, o assunto era
exatamente esse, e eu disse: as pessoas que costumam fazer a defesa dessa tese
dizendo que esse moço está em desenvolvimento e, portanto, não pode sofrer pena
maior,  certamente nunca pegaram ônibus na vida, nunca levaram marmita para o
trabalho,  não  sabem  nem  o  que  é  marmita;  nunca  andaram  no  Centro  de  Belo
Horizonte, na Praça Sete; nunca andaram pela Avenida Santos Dumont, pela Rua
Caetés, pela Rua Guaicurus; não conhecem, passam longe. Nasceram na Zona Sul,
cresceram  na Zona  Sul,  nunca  sujaram  o  pé  na  poeira  e  vivem  num mundo  de
poesia, num mundo que não existe. Porque, no mundo que existe, as pessoas estão
sendo vítimas dessa violência desenfreada.

Além de totalmente omisso e irresponsável, o governo federal não consegue conter
o  avanço  das  drogas  nas  fronteiras  e  o  tráfico  de  armas.  Isso  tem  um  impacto
devastador  na  segurança pública  nos  Estados  e  nas  capitais.  Ele  não  consegue
contê-lo. A competência originária para cuidar de fronteiras é da União e não dos
Estados. Eles fingem que não sabem que há uma determinação constitucional.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,
parabéns pela abordagem do tema, que, com toda a certeza, é uma preocupação de
todos. Sei que V. Exa. tem trabalhado incansavelmente na comissão de segurança
desta Casa para, de alguma forma, buscar as soluções.

Considerando que o tempo já está se esgotando, quero usar este aparte para falar
desse assunto, que, conforme V. Exa. sabe, tem preocupado a todos nós em Belo
Horizonte.  Agora  os  bandidos  especializados  em roubo de relógio  em São Paulo
começaram a invadir nossas divisas e vieram para Belo Horizonte. Isso está virando
festa agora. Quando subirem a Avenida Nossa Senhora do Carmo - da Savassi até o
alto do Belvedere - e o sinal fechar, haverá desespero, na certa.

Ontem à noite encontrei-me com delegado da Polícia Civil que me disse: “Se você
subir  a  Nossa Senhora  do  Carmo,  não  fique  na fila  do  meio.  Do contrário,  será
atacado”. Nesta semana ele foi atacado lá e tentaram levar seu relógio. Ele me disse
que ainda conseguiu  segurar  a  arma do bandido  e  alvejá-lo.  No entanto,  mesmo
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alvejado, o bandido “vazou” na moto. Ele o procurou no pronto-socorro e na UPA da
Barão, mas não conseguiu localizá-lo. Realmente, a situação está ficando crítica. É
uma onda. Precisamos da presença da polícia ali. Constantemente passo por aquela
via.  Não há polícia presente no  trecho.  No máximo,  vejo,  às  vezes,  um POV na
entrada do Alto Santa Lúcia.

Deputado Sargento Rodrigues, não há só o caso da Av. Nossa Senhora do Carmo,
pois sabemos que o problema é generalizado, mas agora há uma onda agindo nessa
avenida onde há a favela do Santa Lúcia como rota de fuga, que certamente facilita
muito a ação desses marginais, tanto subindo quanto descendo a avenida.

O deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado. Presidente, já vou encerrar, mas só
quero cumprimentar o deputado Vanderlei Miranda, sempre também muito atento, e
dizer-lhe que esse relógio  roubado à  força,  com violência ou  grave ameaça num
semáforo de trânsito,  será trocado por drogas num ponto de tráfico, droga que o
governo  federal  não  consegue  estancar  nas  nossas  fronteiras.  Esse  é  um  ciclo
vicioso que tortura todos os estados brasileiros e as capitais.  Enquanto o governo
federal finge que tem a competência para atuar nas fronteiras, todos os estados e
municípios,  independentemente  de  qual  partido,  sofrem  pela  omissão  e
irresponsabilidade  do  governo  federal.  Talvez  o  deputado  Rogério  Correia  siga  o
mesmo exemplo  do  deputado  Weliton  Prado,  que  me cercou  hoje  na  subida  do
elevador, no horário do almoço para dizer: “Deputado Sargento Rodrigues, sou contra
aquilo  que  o  PT  votou  lá  ontem.  Hoje  estou  convencido  de  que,  nos  crimes
hediondos, temos de discutir, debater e aperfeiçoar a legislação brasileira”.

Infelizmente, não dá para continuar. Talvez o deputado Rogério Correia também se
sensibilize com a dor das vítimas e a insegurança pública e mostre que a segurança
pública é segurança. Além disso, que a vida dos cidadãos tem de estar acima de
vaidade e ideologia políticas de cada deputado ou partido.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Sugiro a V. Exa. que façamos uma
corrente por este país começando por Minas Gerais, defendendo aquela sua tese de
50  anos  de  prisão  sem  nenhuma regalia  para  crimes  dessa  natureza,  deputado
Sargento Rodrigues. Vamos começar um movimento.

O deputado Sargento Rodrigues* - Estou encerrando, presidente. Cabeça branca
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aqui está cobrando. Já realizaremos agora, no final de março, um ciclo de debates a
partir do qual faremos uma mobilização. O deputado Célio Moreira assina juntamente
comigo esse requerimento. Quero contar com V. Exa. nessa luta.

Essa luta não é minha, não é de V. Exa., não é do deputado Rogério Correia, não é
do deputado Ivair Nogueira, não é de nenhum de nós: essa luta é do cidadão. As
famílias  estão  sendo  vítimas  da  brutalidade,  de  crimes  violentos,  e  temos  de
responder por esses crimes. Não podemos mais ficar sentados. Temos de partir para
uma mobilização popular.

Quem  sabe  o  deputado  Rogério  Correia  siga  o  exemplo  do  deputado  Weliton
Prado?

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, deputados e

deputadas, também solicitei a palavra hoje para falar sobre o aumento da violência,
especialmente  em  Minas  Gerais.  Entretanto,  queria  apenas,  deputado  Sargento
Rodrigues, rebater as palavras de V. Exa.,  pois resolveu partidarizar a violência e
enxergar esse assunto como um problema do PT versus o PSDB ou do PT versus
outro partido. É uma forma de ver o Brasil. Alguns deputados desta Casa veem o
Brasil dessa forma. V. Exa. não era assim, mas está ficando dessa forma. Agora o
problema da  violência  está  se  transformando  em  um  problema do  PT.  Deputado
Rodrigues, isso é tão injusto.

Veja, V. Exa., ontem foi discutida no Senado a redução da maioridade penal. Minha
posição é contrária à redução. Deputado Rodrigues, para que veja que esse não é
um assunto  do PT contra  o  mundo,  como V.  Exa.  quis  dizer,  veja quais  partidos
tiveram representação e foram contra a redução: Ângela Portela, do PT do Paraná;
Aníbal  Diniz,  do PT do Acre;  Antônio Carlos  Valadares,  do  PSB de Pernambuco;
Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas; Eduardo Suplicy; Gleisi Hoffmann, Inácio
Arruda, do PCdoB; José Pimentel, do PT; e Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás - ela
também votou contra a redução -; Randolfe Rodrigues, do Psol; Roberto Requião, do
PMDB...

V. Exa., evidentemente, quer fazer uma discussão de PT. Não sei por que V. Exa.
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ultimamente  vem usando esse caminho.  Fico triste ao vê-lo  partidarizar  o debate
sobre segurança pública em vez de entrar em seu conteúdo. Acho que a redução da
maioridade penal não é a solução dos problemas, aliás sou contrário a ela. Essa é
uma posição minha. Como V. Exa. disse, há gente no PT que tem posição diferente,
como o deputado Weliton Prado. Minha posição é igual à desses senadores, inclusive
à  da Lúcia  Vânia,  do  PSDB,  que votou  contrariamente  à  redução  da maioridade
penal. Se eu estivesse lá, também votaria contra essa redução. Então, esse é um
problema cujo conteúdo precisamos discutir. Não acho que isso seja solução para os
crimes.

Portanto, queria fazer uma análise menos partidária, fazer uma análise de dados do
que está acontecendo em Minas Gerais, como V. Exa. prefere não abordar. V. Exa.
prefere  abordá-lo  como um  problema meramente  nacional  e  não  quer  abordar  a
questão da criminalidade em Minas. É bom V. Exa., como deputado estadual, estudar
um  pouco  sobre  Minas  Gerais.  Vou  citar  alguns  dados  que  demonstram  que  a
situação no Estado é grave. E é mais grave do que o quadro nacional, que também é
grave. O problema de segurança pública é geral. É um problema, aliás, internacional.
A violência tem aumentado no mundo. É preciso conter essa violência, diminuí-la e
enfrentá-la. Além disso, é preciso ter políticas públicas para isso em todas as esferas.

O quadro de Minas Gerais está mais grave que o de outros estados. Temos de
perguntar:  por  quê? O que Minas Gerais  pode fazer  para,  pelo  menos,  chegar  à
gravidade da violência da esfera nacional, e não ser superior a essa esfera? Esse é
um debate interessante,  que sugeriria a V. Exa. fazer.  Por exemplo,  o número de
óbitos por unidade da Federação. Fiz questão de levantar esse número. Mortalidade
por arma de fogo nas unidades federadas: Minas Gerais teve um aumento de 64,2%,
deputado Sargento Rodrigues. Veja bem. Foi menos do que o Rio Grande do Norte,
que  teve  um  aumento  de  139,7%.  Para  que  V.  Exa.  tenha  uma  ideia,  Roraima
diminuiu o percentual em 38,5%. Sabe onde o percentual diminuiu também? No Rio
de Janeiro, com menos 37,6%. Sabe onde diminuiu também? Em São Paulo, com
menos 63,8.

Minas teve um aumento, de 2000 a 2010, de 64,2%. É um problema geral, mas
Minas regrediu nesse aspecto de crimes por armas de fogo na unidade federada,
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aumentamos a mortalidade. Se V. Exa. se interessar por discutir Minas, deveria ater-
se também a esse dado.

Vou dar outro dado que mostra que Minas está pior do que o Brasil. As companhias
de seguro estão lamentando terem de aumentar o preço do seguro em Minas, porque
a média de roubos de carros no Estado foi três vezes maior do que a média nacional
no ano passado. A situação está ruim no Brasil, mas não está tão ruim quanto em
Minas Gerais. Aqui está pior. Esse é um assunto que precisamos tratar no Estado,
não  podemos  escondê-lo  e  fingir  que  em  Minas  é  um  problema  de  fronteira.  O
deputado fala que é um problema de fronteira. Por que aqui é pior do que em estados
que têm fronteira, como o Mato Grosso, que faz fronteira com o Paraguai?

Outro índice é o aumento dos crimes violentos, homicídio consumado, sequestro,
cárcere privado, roubo consumado, extorsão mediante sequestro, estupro e tentativa.
O  aumento  foi  de  2,27%  em  Minas;  de  26,7%  nos  crimes  contra  o  patrimônio,
deputado Sargento Rodrigues, roubo e extorsão mediante sequestro. Então, houve
em Minas Gerais  um aumento em relação a esses índices de criminalidade.  São
todos dados oficiais levantados pela própria Secretaria de Defesa Social.  Sobre o
roubo de automóveis, se V. Exa. quiser os dados relativos a Minas Gerais publicados
pelas companhias de seguro, estão aqui.

O governo de Minas anda mais preocupado em ser um comitê eleitoral do senador
Aécio  Neves.  Parece  que  o  deputado  Sargento  Rodrigues  agora  também  está
preocupado com isso, em fazer um debate presidencial. Então, o governo de Minas
há muito tempo não se preocupa em ter políticas públicas, virou um comitê eleitoral
do senador Aécio. Tudo vive em torno disso, inclusive de esconder os dados.

Felizmente,  o  Dr.  Rômulo Ferraz,  enxergando os  dados e  os  números,  vê uma
realidade desfavorável a Minas. Até que enfim! Parabéns, secretário Rômulo Ferraz.
Ele olhou os números e disse: “Tenho de fazer alguma coisa, não posso ficar jogando
a culpa nas fronteiras nem no tráfico internacional de drogas. Isso é, de fato, um
problema, a Dilma tem de resolver isso lá, mas eu, em Minas, preciso também ter
minhas ações em vez de ficar reclamando do governo federal”. Já pensou se o Lula
ficasse o governo inteiro reclamando do FMI em vez de resolver o problema e fazer o
Brasil crescer? O Lula iria ficar choramingando, e o Brasil não teria seus problemas
resolvidos, como vários foram.
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Pois bem, o governo de Minas precisa disso: ao invés de fazer campanha para o
Aécio,  ver  quais  políticas  precisam  ser  implementadas.  Na  segurança  pública,  o
secretário disse que vai anunciar, em 10 dias, um plano para Minas. Muito bem, Dr.
Rômulo,  estamos  aí  para  contribuir.  Se  precisar  da  Força  Nacional,  porque  falta
efetivo da Polícia Militar, vamos a Brasília buscar. Aqui falta. Ele disse que vai tirar,
agora,  800 militares da burocracia para trabalhar nas ruas. Considero pouco para
resolver. É melhor abrir concurso, formar mais soldados, pagar melhor os policiais
militares. Seria uma boa política, e outra seria fortalecer os municípios. As viaturas da
Polícia Militar estão sem gasolina, secretário. O Olho Vivo está deficitário, e foram
usados  apenas  20%  de  recurso  para  implantá-lo,  e  80%  o  governo  ainda  não
remeteu.  O  secretário  está  esperando  o  recurso,  que  faz  falta  para  diminuir  a
criminalidade.

Agora,  o  secretário,  olhando  esses  dados,  disse  que  vai  lançar  um  plano  para
Minas Gerais.  Esse é o  papel  que o governo deve ter,  olhar  os  dados  e ter  um
planejamento. Esse é o caminho correto. Por que em Minas Gerais essas coisas são
piores do que no Brasil? Não é apenas na segurança, mas em todos os itens, hoje
falei de segurança, amanhã vou falar de outro. Porque os dados de Minas Gerais são
muito ruins do ponto de vista econômico e social.

É  interessante  vocês  conhecerem  esta  revista,  que  não  é  do  PT,  a  Mercado
Comum.  Ela é editada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais,
deputado João Leite. Não é do PT, mas da Fiemg. Sabe o que a Fiemg estudou? Que
o Índice de Desenvolvimento Humano em Minas perdeu uma posição para Goiás,
sendo o pior desempenho no Sul e no Sudeste. Do ponto de vista do emprego, Minas
Gerais registra, em 10 anos, o pior desempenho na geração de emprego de todas as
unidades da Federação. Minas possui o pior índice de geração de emprego do Brasil.

Hoje  temos  um  dado  nacional  a  comemorar.  Desde  2002,  quando  se  mediu  o
emprego no Brasil, este é o mês de janeiro com menos desemprego. Esse é um dado
a comemorar, é a política de desenvolvimento no Brasil. Alguém pode falar que em
Minas  isso  não  existe.  Claro,  em  Minas  Gerais,  em  10  anos,  houve  o  pior
desempenho na geração de emprego. As coisas estão ruins em Minas, não estão
ruins no Brasil. Não podemos enxergar o Brasil com os olhos de Minas. Isso tem de
ser dito.
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O PSDB está com pavor, está tentando correr atrás. Hoje lança Pimenta da Veiga e
corre atrás do problema Azeredo. Entendo que o governo esteja desesperado, mas o
desespero tem de considerar a análise dos dados, deputado Sargento Rodrigues.
Veja bem, Minas Gerais detém a mais elevada taxa de analfabetismo do Sul e do
Sudeste. É outro dado negativo de Minas Gerais, segundo a revista da Fiemg, e não
do PT. As coisas em Minas andam muito piores que no Brasil, conforme qualquer
dado. Deputada Maria Tereza Lara, Minas é tetracampeã no desmatamento da mata
atlântica. Nenhum estado desmatou tanto. Nenhum estado está tão mal na questão
ambiental como Minas Gerais. Essa é uma verdade atestada por dados. Minas Gerais
não  paga  o  piso  das  professoras.  Sabe  em  quantos  estados  uma  professora  é
proibida de ter acesso à alimentação escolar? Somente em Minas Gerais. Nenhum
outro estado proíbe o professor de se alimentar. Aqui, para o Estado economizar, a
professora não pode comer na escola. É perseguida a professora, porque o Estado
não tem um centavo sequer para aumentar o dinheiro que o governo federal manda
para a alimentação escolar. Então proíbem o professor de comer.

Este Estado de Minas Gerais,  deputado Sargento Rodrigues, com esses índices
negativos, faz aumentar a criminalidade porque não trata de seus problemas. O Aécio
Neves solicitou ao Prof. Anastasia, do qual às vezes tenho até dó, que não fizesse
nada, que apenas reclamasse da Dilma. O Anastasia não faz mais nada, só reclama
da Dilma.  “A Dilma é isso,  a  Dilma é aquilo,  as  fronteiras,  etc.”  O Anastasia  fica
falando isso aqui, isso ali, que a Dilma não faz. O Anastasia fica só reclamando da
Dilma.  Governa,  governador!  Deputados estaduais  da  base do governo de Minas
Gerais, olhem os dados, proponham políticas públicas para o Estado. Esses dados
demonstram que Minas está pior que o Brasil.

Quer outro dado? Vamos falar do PIB.
Minas Gerais é o 22º PIB do País. Estamos em situação pior que quase todos os

estados do Brasil em desenvolvimento e PIB. Minas vai mal. Este governo não faz
políticas públicas.  Índice de desenvolvimento Humano,  deputado André Quintão, é
essencial para tirar o povo da miséria. Minas Gerais está atrás de todos os estados
do Sudeste, foi ultrapassado por Goiás.

Sargento Rodrigues, esse é o quadro de Minas. V. Exa. não caia nessa ideia que
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alguns deputados espalham, que o problema é da Dilma. V. Exa. nunca foi disso. V.
Exa. sempre foi de fazer análise real dos dados. Faça análise de Minas, porque, do
contrário,  começará  a  defender  o  indefensável.  A segurança pública  em  Minas  é
indefensável.  O  deputado  Cabo  Júlio  sabe  disso.  É  indefensável  a  política  de
segurança pública em Minas Gerais.  Não se pode dizer  que a culpa é da Dilma,
porque,  no  Rio  de  Janeiro,  que  era  um  caos,  a  situação  melhorou.  O  Rio
compreendeu que estava mal e melhorou. São Paulo, que é tucano, compreendeu
que estava mal e melhorou um pouco. Aqui, ao não assumirem que há problemas, a
coisa só piora. O governo do Estado fica dizendo que a culpa é do governo federal e
não governa. A era do PSDB acabou. O PSDB só tem agora a reclamar. Diz que o
Brasil está ruim para justificar que nada fez aqui.

O governador Anastasia não governa Minas mais. O que o governador Anastasia
faz é apenas se transformar no chefe do gabinete eleitoral do senador Aécio Neves.

Agora  o  PSDB  está  com  muitos  problemas.  Ele  está  lançando  um  candidato
ultrapassado, fora de moda, que é o Pimenta da Veiga. Além disso, está tendo de
justificar o mensalão tucano.

Os tucanos enchiam a boca para falar  do mensalão do PT e só falavam nisso.
Agora, o Azeredo vai responder por ter sido o pai do mensalão. Eles não queriam
discutir política, só queriam criminalizar o PT, e agora estão aí em maus lençóis. Eu
avisei: "Vão queimar a língua, porque tudo começou em Minas". Cansei de falar isso,
mas o PSDB quis dar uma de arauto da moralidade. Coitado do Azeredo, ele vai ser
preso agora, vai pegar 22 anos de “cana”, por quê? Porque o PSDB escolheu o tema
“Criminalizar a política”, como se fosse o grande tema e o elemento nacional.

Sr. Presidente, é isso que tenho para dizer a V. Exa. Por mais que o PSDB fique
triste, é preciso que eles escutem. É preciso que Minas Gerais saiba que este estado
vai mal, muito mal. O Estado de Minas Gerais vai muito pior que o Brasil. Essa é a
verdade dos dados, e repito:  esses não são apenas dados do PT. São dados da
Fiemg e dados oficiais do próprio governo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão* - Presidente, deputadas e deputados, nesta semana a
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Comissão de Meio Ambiente desta Casa convocou a primeira reunião de um grupo de
trabalho muito importante, com vistas a emitir parecer sobre projetos de lei que tratam
da proteção ambiental no chamado Vetor Sul do Sinclinal Moeda.

Para os que são da região metropolitana, região central  de Minas,  essa é uma
importante  extensão  territorial  que  vai  de  Belo  Horizonte  até  as  proximidades  do
Município  de  Congonhas.  Trata-se  de  um  território  com  uma  biodiversidade
fenomenal, de beleza cênica, com nascentes que alimentam sub-bacias importantes.
É uma convocação para o turismo, para o lazer e para residências em condomínios
horizontais,  mas  é  também  um  território  que  contém  grande  parte  das  reservas
minerárias do Estado. Portanto, é de uma extensão, um território fortemente marcado
por conflito entre a pressão da atividade minerária e a preservação ambiental.

A Assembleia  realizou um trabalho muito importante  nos anos de 2008 e 2009,
através de uma comissão especial.  O deputado Dalmo Ribeiro havia apresentado
uma proposta de tombamento geral da Serra da Moeda, e a Assembleia achou por
bem aprofundar um estudo técnico sobre o que de fato poderíamos, do ponto de vista
legal, fazer para proteger essa importante área.

O trabalho dessa comissão especial resultou na apresentação de um relatório e de
um projeto de lei, que não tramitou. Ficou agarrado nas comissões. No primeiro dia
desta  legislatura,  desarquivei  esse  projeto  e  tomei  essa  bandeira  como uma das
prioritárias para esta legislatura. Esse território afeta a vida de milhões de mineiros,
do ponto de vista do microclima, do ponto de vista do abastecimento de água, do
ponto de vista de uma nova visão de desenvolvimento sustentável.

Depois de muita pressão e de muita articulação política, conseguimos aprovar esse
projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e ele foi para a Comissão de Meio
Ambiente. Precisamos agora fazer esse projeto sair da Comissão de Meio Ambiente e
chegar ao Plenário.

Paralelamente a esse projeto, temos no mínimo dois projetos muito importantes, um
do deputado Rogério Correia, que trata da serrinha, que é um pedaço da Serra da
Moeda, a crista da serra, e um projeto que trata da proteção da Serra da Calçada.
Nessa primeira reunião que a Comissão de Meio Ambiente realizou com esse grupo
técnico,  com  representação  de  várias  entidades,  tomamos  a  seguinte  decisão:  o
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Projeto  nº  1.891  será  o  projeto-âncora,  o  projeto-guia,  o  projeto-base  para
aprovarmos uma legislação que incorpora o Sinclinal Moeda na Área de Proteção
Ambiental  Sul,  estabelecendo  diretrizes  de  proteção  e  ocupação  sustentáveis.  O
governo do Estado, em um prazo determinado, deverá fazer uma espécie de plano
diretor  sustentável  para  todo  o  Sinclinal  Moeda,  identificando  aquelas  áreas  de
proteção  exclusiva,  identificando  aquelas  áreas  onde  pode  haver  algum  tipo  de
exploração  minerária  submetida  a  determinadas  condicionantes,  e  as  áreas  de
expansão para os empreendimentos imobiliários. Queremos também - e faço esse
apelo  à  Comissão de Meio  Ambiente  -  que,  enquanto  esse plano diretor  não for
efetivado, novos licenciados sejam suspensos. Porque, se esperarmos aprovar a lei,
aprovar um plano diretor para o sinclinal, e os empreendimentos avançarem, quando
as  medidas  de  proteção  forem  tomadas,  talvez  sejam  inócuas,  inúteis.  Então
estipulamos o prazo de até 10 de março para que todas as sugestões referentes à
legislação de proteção da Serra da Moeda e do Sinclinal Moeda sejam encaminhados
até a Comissão de Meio Ambiente.

Queria  deixar  uma  posição  muito  clara.  Sabemos  da  importância  da  atividade
minerária para o Estado. Sabemos do impacto que traz para a economia mineira.
Acho, aliás, que Minas precisa repensar sua economia. A economia mineira ainda é
colonial - 54% do PIB mineiro são commodities de café e minério de ferro.

Quando surge uma crise internacional, como a que ocorreu recentemente, Minas
Gerais  e  o  Pará  são  os  estados  que  mais  sofrem,  principalmente  por  causa  da
atividade minerária, em particular o minério de ferro. Sabemos dessa importância e
estamos  longe  de  ter  preconceito  contra  a  atividade  minerária.  Mas,  como
legisladores e cidadãos, não podemos submeter a vida e o interesse das pessoas aos
interesses econômicos. A água é um bem vital. Não podemos prejudicar as nascentes
em nome do interesse econômico e da própria geração de emprego. Essa região tem
potencial  turístico,  com  lazer,  entretenimento,  prestação  de  serviços  domésticos,
gastronomia, o que é fundamental. A atividade minerária não gera tantos empregos.
Podemos  ter  um  plano  de  desenvolvimento  sustentável  equilibrado  com  essa
atividade.  Sabemos  que  a  propriedade  de  boa  parte  do  Sinclinal  Moeda  está
concentrada na mão das mineradoras. O governo do Estado precisa ter uma postura
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mais ativa para enfrentar essa situação de vácuo, de lacuna legal, que é ruim para
todos, é ruim para a atividade minerária, é ruim para quem pensa em investimentos
de médio prazo, é ruim para os empreendedores de imóveis, é ruim para as famílias
que vivem naquele entorno. Aliás, temos comunidades quilombolas na região.

Está passando da hora de a Assembleia Legislativa aprovar o projeto. Esta Casa
acabou  de  lançar  um  projeto  permitindo  aos  cidadãos  opinar  sobre  as  matérias.
Gostaria que os mineiros e as mineiras se inteirassem dessa proposta, ou seja, do
Projeto de Lei nº 1.891, dando sua opinião e sua sugestão. Vamos preservar a Serra
da  Moeda,  vamos  preservar  as  nossas  nascentes,  vamos  preservar  a  nossa
biodiversidade, vamos pensar num outro tipo de desenvolvimento que respeite o meio
ambiente,  a  qualidade  de  vida  e  gere  empregos  de  melhor  qualidade.  Estamos
aguardando as sugestões e esperamos que a Comissão de Meio Ambiente formule
um substitutivo ou aprove o nosso projeto original,  para que possamos aprovar  o
projeto  no  Plenário  no  mês  de  abril.  Esse  é  um  compromisso  do  Presidente  da
Assembleia, deputado Dinis Pinheiro. Queremos aprovar esse projeto em abril, época
em  que  ocorre  o  já  conhecido  abraço  à  Serra  da  Moeda.  Queremos  abraçá-la
sancionando a lei de proteção ambiental do Sinclinal Moeda.

A  questão  ambiental  hoje  é  muito  relevante.  Infelizmente,  poucas  vozes  se
levantam  em  defesa  do  meio  ambiente.  Parece  que  o  meio  ambiente  se  tornou
inimigo  do  desenvolvimento.  Pensamos  de  outra  forma:  é  possível  ter
desenvolvimento sustentável, é possível ter desenvolvimento com qualidade de vida,
é possível um desenvolvimento que não subordine as pessoas e o interesse público
aos poderosos interesses econômicos presentes em todas as esferas da sociedade.

Nessa mesma linha,  queremos  também aprovar,  em abril,  o  projeto  de  lei  que
proíbe a incineração de resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais. É um projeto
deste deputado, em parceria com o deputado Dinis Pinheiro, a pedido do Movimento
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.

Se você incentiva e permite a incineração de resíduo sólido, tira a fonte de renda
das associações e cooperativas de catadores de materiais  recicláveis,  que geram
renda para mais de 30 mil, 40 mil famílias em Minas Gerais, gerando risco para a
saúde humana. Precisamos proibir essa incineração. Esse projeto já foi aprovado em
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1º turno e está na Comissão de Meio Ambiente. Faço aqui, publicamente, um apelo
para que esse projeto seja aprovado rapidamente na Comissão de Meio Ambiente e
colocado  na  pauta  desta  Casa,  até  porque  em  breve  teremos  uma  PPP  para
destinação  de  resíduo  sólido  no  Colar  Metropolitano  englobando  49  municípios.
Precisamos aprovar essa lei para que o contrato a ser assinado com consórcio com
empresas  vencedoras  não dê permissão para  proceder  à  incineração  de resíduo
sólido.

Para  minha  frustração,  o  edital  da  PPP  não  impediu  essa  incineração.  Os
representantes  do  governo  do  Estado  estiveram  aqui  no  debate  público  do  ano
passado e assumiram o compromisso de não colocar a possibilidade de incineração,
porém o edital não proibiu a incineração. E, se esse edital tiver validade, felizmente a
OAB já está com uma ação na justiça para impedir isso e já ganhou a primeira liminar
na Vara  da  Fazenda Municipal.  O  Dr.  Mário  Werneck  está  de  parabéns,  ele que
coordena a  área ambiental  da  OAB.  A OAB está  nessa luta.  Queremos proibir  a
incineração para estimular a coleta seletiva, para gerar renda aos catadores, para
reutilizar,  reaproveitar  e  reciclar  resíduos  sólidos.  Minas  Gerais  tem  de  dar  esse
exemplo. Esses dois projetos são muito importantes, por isso esperamos que sejam
aprovados rapidamente.

Portanto, faço aqui um apelo. Tenho conversado com o presidente da Assembleia
para  que  nos  meses  de  março  e  abril  concluamos  esses  dois  procedimentos
legislativos:  o  projeto  de  lei  que  proíbe  incineração  de  resíduo  sólido  em  Minas
Gerais, estimulando, com essa proibição, a coleta seletiva e a geração de renda para
os catadores; e a legislação de proteção ambiental da Serra da Moeda. Espero que
em  março  e  abril  a  Assembleia  inaugure  uma  página  na  defesa  ambiental.  A
Assembleia tem avançado tanto. Quero ver na porta desta Casa Legislativa, no hall
de entrada, também um grande poster relacionado com a questão ambiental, porque
nesta Casa, não sei a razão, ela não tem a mesma acolhida que outros assuntos.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.
O deputado Paulo Guedes* - Cumprimento o Sr.  Presidente, as Sras. e os Srs.
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Deputados, todos os que nos acompanham aqui nas galerias e, mais uma vez, de
forma  muito  especial,  quero  saudar  a  todos  os  mineiros  e  mineiras  que  nos
acompanham pela TV Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais.

Antes  de  iniciar  minha  fala,  gostaria  de  desejar  boa  sorte  ao  deputado  Luiz
Humberto Carneiro, que assume novamente a liderança do governo nesta Casa.

Esperamos que ele possa conduzir  esse trabalho de forma bem respeitosa com
nosso bloco de oposição.

Venho a esta Casa, nesta tarde, para agradecer o empenho de todos que nos têm
ajudado  a  desembaraçar  uma  obra  que  se  arrasta  por  muito  tempo,  uma  obra
prometida há mais de 40 anos e que só agora, nos governos do presidente Lula e da
presidenta Dilma passou a ser viabilizada, com grande parte já concluída. Hoje trago
boas notícias sobre o que falta para concluir a BR-135, importante obra para o Norte
de Minas.  Na terça-feira,  dia  25,  realizaremos  em Manga  a  audiência  pública  do
Ibama,  com  o  Dnit,  para  aprovação  de  nossa  tão  esperada  licença  ambiental,
deputado Rogério Correia. O senhor conhece bem a BR-135, pois já foi  votado e
apoiado por mim em Manga quando eu era vereador, e o senhor era nosso deputado
estadual - o deputado Virgílio Guimarães era nosso deputado federal. Essa BR liga
Itacarambi a São João das Missões, a Manga, a Montalvânia.

Em 2010 conseguimos incluir a obra da BR-135 no PAC. Licitamos três trechos,
deputado Rogério Correia: o trecho de Montalvânia até a divisa com a Bahia, que já
está pronto; o trecho de Manga a Monte Rei, que também está pronto, todo asfaltado;
e o trecho de Monte Rei a Montalvânia, que tem 18km e não está pronto não por
culpa do governo, mas por culpa da construtora SPA, que quebrou no País inteiro e
abandonou a obra.

As boas notícias que trago aqui hoje a respeito da BR-135: primeiro, no início de
março, o governo vai licitar, em sistema simplificado de RDC, o trecho Monte Rei a
Montalvânia. Na terça-feira, dia 25, o Ibama e o Dnit estarão em Manga para realizar
audiência pública para que o Ibama, após anos de peleja, dê finalmente a licença
ambiental do trecho de Manga a Itacarambi. Só não foi dada a ordem de serviço a
esse trecho em 2010, deputado Rogério Correia, porque, naquela ocasião, o Ibama
não deu a licença ambiental.
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Acaba de chegar a este Plenário o deputado federal Gabriel Guimarães, que deu
continuidade ao trabalho iniciado pelo Virgílio Guimarães e pelo deputado Rogério
Correia, que eram meus deputados quando eu era vereador em Manga. Na terça-
feira, o deputado federal Gabriel Guimarães estará em Manga comigo, juntamente
com as diretorias do Dnit e do Ibama, na realização de uma audiência pública para
aprovarmos  o  licenciamento  ambiental  chamado  EIA-Rima,  exigido,  deputado
Rogério Correia, por alguns antropólogos. Esse estudo demorou quase quatro anos
para ficar pronto e custou uma fortuna. Como sempre, criticamos aqui que muitas
obras atrasam no Brasil, especialmente em Minas Gerais, por falta de licenciamento
ambiental.

Mas essas são boas notícias.  Agradeço o empenho da nossa presidenta Dilma
Rousseff;  aos  diretores  do  Dnit,  que  sempre  nos  recebem  em  Brasília;  e  à
coordenação do Ibama em Minas -  de quem cobramos muito  -,  que,  nos últimos
meses, se empenhou bastante para agilizar a realização dessa audiência pública.
Então, na terça-feira, vamos realizá-la. Depois o Ibama terá 10 dias úteis para emitir
definitivamente  a  licença  ambiental  do  trecho  entre  Manga  e  Itacarambi.  Após  a
licença ambiental, o Dnit estará autorizado a fazer a licitação da obra desse trecho
tão  sonhado:  a  BR-135.  Ao  concluir  os  trechos  Manga-Itacarambi  e  Manga-
Montalvânia - já está pronto o trecho entre Montalvânia e a divisa da Bahia -, vamos
ligar essa região ao Rio de Janeiro. A BR-135 dá sequência à BR-040. E, assim que o
trecho da Bahia ficar pronto, vamos ligar nossa região a São Luís, no Maranhão. A
BR-135 corta o Brasil ao meio. Então ela será um importante corredor de escoamento
de produção, geração de riquezas e divisas para o Norte de Minas.

Portanto, só tenho a agradecer à presidenta Dilma o atendimento ao nosso pedido.
Apesar da demora da licença ambiental, ela manteve os recursos, garantiu que essa
obra  permanecesse no PAC.  Assim,  graças  a  Deus,  vamos  ter  a  boa notícia  da
realização dessa tão sonhada obra.

Da mesma forma, agradeço ao novo coordenador do Dnocs em Minas, Gustavo
Xavier, parabenizando-o. No final do ano passado, ele chegou ao Dnocs, assumiu
com coerência, com vontade, com responsabilidade a direção do órgão e já produziu
resultados importantes. Nós próximos dias, vamos anunciar, dar a ordem de serviço,
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lançar o edital da construção da Barragem de Congonhas, que será uma obra de
mais de R$500.000.000,00. A barragem vai garantir o abastecimento de água para
Montes Claros, revitalizará o Rio Verde Grande e também contribuirá para o aumento
da vazão do Rio Congonhas, um dos afluentes do Rio Jequitinhonha. A Barragem de
Congonhas é, para Montes Claros e Norte do Minas, a principal obra de infraestrutura
hídrica da nossa região.

A cidade de Montes Claros passa por  um momento de muito  perigo quanto ao
abastecimento. O sistema Juramento está no limite. E, se a Barragem de Congonhas
não for concluída nos próximos cinco anos, Montes Claros corre o risco de ter um
colapso  em  seu  abastecimento.  Por  isso  parabenizo  o  novo  diretor  do  Dnocs.
Agradeço também ao deputado federal Gabriel Guimarães, nosso braço direito em
Brasília.  Ele  nos  levou  ao  ministro  da  Integração  Nacional,  ao  Ministério  do
Planejamento  e,  com  o  somatório  de  forças,  garantiu  e  permitiu  que  essa  obra
também fosse colocada no PAC, ajudou-nos a dar esse grande presente para Montes
Claros.

Da mesma forma, deputado Rogério Correia,  agradeço ao Gustavo Xavier e ao
deputado Gabriel Guimarães, que está nos ajudando a tirar do papel uma obra que
há anos se arrasta na nossa região. Essa obra foi iniciada no governo anterior, mas,
em razão de problemas e burocracia ambiental, está embargada há mais de 20 anos:
a Barragem de Berizal,  em Taiobeiras, no Alto do Rio Pardo.  Conseguimos agora
elaborar uma nota técnica explicitando todos os detalhes da importância dessa obra,
para que o governo volte com ela para o PAC. A relação das novas obras do PAC
deve sair nos próximos 15 dias, e as chances da Barragem de Berizal voltar para o
PAC são muito grandes.

Agradeço o  apoio  do  ex-ministro  Fernando  Pimentel,  que  muito  nos  ajudou  na
garantia  dos  recursos  dessa  obra.  Novamente,  agradeço  ao  deputado  Gabriel
Guimarães, nosso parceiro em Brasília e que conduziu os assuntos importantes da
Barragem  de  Berizal,  as  obras  de  infraestrutura  hídrica  que  estão  mudando  a
realidade da nossa região.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, deputado Paulo Guedes. V.
Exa. é um verdadeiro leão no Norte de Minas; está sempre atento às necessidades
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da região, sempre apoiando o nosso sertanejo. Nós, que conhecemos as dificuldades
do Norte de Minas, sabemos da importância da bancada do Norte de Minas,  em
especial da importância do deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes citou aqui as obras do PAC. A presidenta Dilma fez o
balanço nesta semana das obras do PAC II. Ela foi considerada pelo presidente Lula
como a mãe do PAC, quando ele lançou o programa. Como mãe do PAC, ela tem
cuidado muito bem do programa.

Deputado, além das obras que V. Exa. citou, o balanço nacional é muito positivo,
pois 82,3% das ações do PAC II já estão completamente realizados. Então, das obras
que foram anunciadas para até o final deste ano, 82,3% estão prontos, e está em
andamento a quase totalidade do conjunto. Assim, vamos chegar muito próximo a
100% das obras do PAC II anunciadas pela presidenta Dilma. É uma marca histórica.
É difícil chegar ao prazo de um empreendimento com uma marca de execução de
quase 100% daquilo que foi comprometido. Parabenizo a eficiência que a presidenta
Dilma tem demonstrado ao fazer o gerenciamento da máquina administrativa.

Está aqui hoje o companheiro Gabriel Guimarães. Quero cumprimentá-lo. Ele está
sempre atento a essas questões. Vai nos ajudar ainda mais, em especial a V. Exa.,
deputado  Paulo  Guedes,  no  Norte  de  Minas.  Aproveito  a  presença  do  deputado
federal  Gabriel  Guimarães  para  agradecer-lhe  o  esforço  que  tem  feito  junto  à
Advocacia-Geral da União, à Procuradoria da Fazenda para solucionar os problemas
da verba referente à venda do Bernard que ficou retida. O deputado Paulo Guedes
não vai  gostar do assunto,  porque é cruzeirense. Mas o deputado federal  Gabriel
Guimarães tem nos ajudado muito na AGU. O presidente Kalil teve um boa reunião
naquela instituição, e esperamos que tenhamos uma solução. São dívidas que vêm
desde 1990, da década de 1990, que se acumularam e que agora estão em bom
andamento. Peço ao deputado Gabriel que não se esqueça de estar lá insistindo para
que sejam efetivadas as negociações com o Clube Atlético Mineiro.

Quero repetir que as intervenções não são para o não pagamento de dívidas. Às
vezes, as pessoas falam isso. O Kalil disse muito bem que quer pagar a dívida, mas
quer uma extensão de prazo para haver a possibilidade de o Atlético pagar a dívida à
União.  Evidentemente,  é preciso  não inviabilizar  o campeão das Américas,  nosso
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glorioso  Atlético  Mineiro.  Agradeço  ao  deputado  federal  Gabriel  Guimarães  pelo
esforço que vem fazendo nessa questão.

O deputado Paulo Guedes* - Obrigado, deputado Rogério Correia. Já encerrando
aqui,  agradeço, mais uma vez, o empenho da nossa presidenta, que tem feito um
trabalho excelente no País,  conduzindo-o com responsabilidade,  fazendo um bom
gerenciamento em todos os setores. Temos avanços para comemorar na educação;
na saúde, com o programa Mais Médicos; na habitação, com mais de 3 milhões de
moradias entregues neste país. Ainda nessa área, temos o programa Minha Casa,
Minha Vida, que é um sucesso, permitindo ao País ter a menor taxa de desemprego
do mundo. Temos a menor taxa de desemprego do mundo. Em plena crise mundial, o
Brasil está com pleno emprego, enquanto a Espanha tem 30% de desempregados; a
França, 18%; Portugal, 25%; os Estados Unidos, 12%. Hoje saiu a taxa do Brasil:
quatro  vírgula  alguma  coisa.  Estamos  em  pleno  emprego,  a  menor  taxa  de
desemprego do mundo. Parabéns, presidenta Dilma. É assim que enfrentamos crise,
é assim que enfrentamos imprensa golpista, é assim que enfrentamos aqueles que
torcem contra o Brasil, que todo dia torcem para dar errado.

A oposição no Brasil todos os dias torce para ter apagão, para que as coisas deem
erradas. É como se fossem verdadeiros abutres, querendo que tudo dê errado. Mas,
para azar dessa oposição golpista, o Brasil  vai muito bem, a presidenta vai muito
bem, e o nosso governo, melhor ainda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O deputado Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  vendo que não há quórum  para  a

continuação da reunião, solicito o encerramento de plano da reunião.
Registro de Presença

O presidente -  Primeiramente,  a presidência agradece e registra a presença do
deputado federal Gabriel Guimarães, jovem, mas muito competente. Obrigado pela
presença, deputado.

Questão de Ordem
O deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. disse que me concederia a palavra
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pelo art. 164. Esse artigo é claro. Se não houver decurso de prazo, V. Exa. tem de me
dar a palavra imediatamente. O meu partido foi atacado. Inclusive quero solicitar à V.
Exa. as notas taquigráficas desta reunião, para que tomemos as medidas cabíveis. O
art. 164 é muito claro. Eu me valho também do art. 62 do Regimento Interno. Também
me valho do art.  59, que trata do decoro. Um deputado,  dessa tribuna, violou as
normas constitucionais brasileiras. O art. 59 do nosso Regimento é claro. O deputado,
dessa  tribuna,  julgou e  condenou uma pessoa.  Ninguém  pode  ser  tratado  dessa
maneira sem ter havido trânsito em julgado. É lamentável o que aconteceu. V. Exa. é
obrigado pelo Regimento a me conceder a palavra imediatamente. Não havia decurso
de prazo como há agora.

O  presidente  -  Deputado  João  Leite,  V.  Exa.  detém  muito  conhecimento  do
Regimento Interno, conhece-o plenamente, mais do que ninguém. Fica a critério do
presidente conceder a palavra no momento adequado. Esta presidência, de maneira
alguma, gostaria de prejudicar os oradores inscritos no Grande Expediente. Disse a V.
Exa. que lhe concederia o direito à fala, o que pode ser feito nesta ou na próxima
reunião. Mas foi solicitado pelo deputado Paulo Guedes, em virtude da não existência
de quórum, o encerramento, de plano, da reunião.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, o art. 164 é muito claro. Ele diz o seguinte:
“Ao deputado ou partido político que tenha sido citado em pronunciamento e não
tenha tido oportunidade de manifestar-se...” - é o meu caso, é o caso do meu partido,
pois  houve um crime contra o meu partido,  nesta tarde,  no Parlamento de Minas
Gerais - “...será dada a palavra, pelo prazo de 5 minutos, exceto na ocorrência de
decurso  do  prazo  regimental”.  Sr.  Presidente,  não  houve  decurso  de  prazo
regimental. Agora, às 15h30min haveria.

O presidente - Deputado João Leite, a presidência não lhe negou a palavra. Darei a
palavra à V. Exa. no momento oportuno, já que o art. 164 do Regimento Interno não
diz que tem de ser naquele momento.

O deputado João Leite  -  O artigo  diz  que não será dada a palavra,  exceto  no
decurso de prazo regimental. Não houve. Naquele momento estávamos no Grande
Expediente. Às 15h30min termina o prazo do Grande Expediente. Mas antes V. Exa.
era obrigado, pelo Regimento, a me conceder a palavra. E isso está no parágrafo
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único  do  art.  164:  “A  palavra  somente  será  concedida  a  um  deputado  por
representação partidária”.

O presidente - A Decisão Normativa da Presidência nº 2, que disciplina o art. 164 do
Regimento Interno, diz que: “A presidência, no exercício das suas atribuições, e tendo
em vista a necessidade de conferir melhor a aplicabilidade do art. 164 do Regimento
Interno,  com  a  interpretação  que  melhor  corresponda  ao  espírito  do  Diploma
Procedimental,  decide que a palavra dada a  deputado citado em pronunciamento
somente será concedida, a critério da presidência, para contestar acusação pessoal à
própria  conduta,  ou  para  contradizer  o  que lhe  foi  indevidamente  atribuído  como
opinião pessoal”. Na verdade, o seu direito à fala está garantido, e a palavra lhe será
concedida em momento oportuno.

O deputado João Leite - Foi dito que meu colega de partido vai para a cadeia por 22
anos. Isso é violação de norma constitucional. Da tribuna da Assembleia, o deputado
Rogério Correia cometeu um crime.

O presidente - Deputado João Leite, em virtude da solicitação de encerramento da
reunião  pela  falta  de  quórum,  a  presidência  verifica,  de  plano,  a  inexistência  de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente
A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.810/2013, em 2º turno, dos Projetos de
Lei nºs 904 e 2.714/2011 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.905/2012 e 4.179 e
4.429/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a especial de segunda-feira, dia 24, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/2/2014
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,
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Mário Henrique Caixa, Tadeu Martins Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Marques  Abreu,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Tenente  Lúcio,  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.  A seguir,  informa o recebimento  dos seguintes  e-mails,
encaminhados através do canal Fale com a Assembleia: do Sr. Cristiano dos Santos
sugerindo a realização de uma amistoso com a Seleção Mineira de Futebol,  pela
comemoração dos 30 anos  de fundação da Rede Minas;  e do  Sr.  Carlos  Alberto
Oliveira  sugerindo  a  construção de  um  parque  próximo  à  nova  Catedral  de  Belo
Horizonte.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto
de Lei nº 4.712/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por  sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  6.720 a 6.722/2013,
6.784  e  6.808/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 8.860/2013, da Comissão de Participação
Popular,  em que solicita seja realizada reunião conjunta com esta Comissão para
debater, em audiência pública, os critérios de concessão de bolsa-atleta e do bolsa-
técnico, nos termos da Lei nº 20.782, de 19/7/2013, atendendo à Proposta de Ação
Legislativa  nº  1.950/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de  Carvalho,  da  entidade
Estudantes pela Liberdade.

A presidência recebe, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:
- nº 8.898/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, as condições técnicas das piscinas coletivas no
Estado; e

- nº 8.899/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o acesso das torcidas organizadas aos estádios
de futebol no Estado, sob a ótica da Lei  nº 10.671, de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto do Torcedor.
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Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2014.
Marques Abreu, presidente - Ulysses Gomes - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/2/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rogério Correia, Sebastião Costa, Bonifácio Mourão e Célio Moreira, membros da
supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  a  deputada  Liza  Prado  e  o
deputado Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Sebastião Costa, 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  discutir  e  votar  proposições  da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada
no  Diário do Legislativo em 6/2/2013: ofícios das Sras. Maria Coeli  Simões Pires,
secretária  de  Casa  Civil;  Katia  Fagundes  de  Moura  e  Silva,  oficial  do  Ministério
Público; da Ouvidoria da Caixa Econômica Federal; e dos Srs. Guilherme Hartung, de
Ritápolis; Douglas Szefer, diretor substituto de gestão interna do Gabinete Adjunto de
Gestão e Atendimento, do Gabinete Pessoal da Presidenta da República; Luciano Luz
Badini  Martins,  diretor  do  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento  Funcional  do
Ministério  Público; Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo
Horizonte; Max Emiliano da Silva Sena, procurador do Trabalho; Rômulo de Carvalho
Ferraz, secretário de Defesa Social; Bruno Vasconcelos, juiz federal substituto; Cylton
Brandão da Matta,  chefe  da  Polícia  Civil.  O  presidente  acusa o  recebimento  das
seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 1.404/2011, no 1º turno (deputado
Rogério Correia); Projetos de Lei nºs 4.756/2013 (deputado Zé Maia) e 4.792/2013
(deputado Rômulo Viegas) em Turno Único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia),  que compreende a  discussão e a  votação de proposições  da  comissão.
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Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.007/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  no  Município  de  Salto  da  Divisa,  possíveis
violações  de  direitos  humanos  causados  pelos  impactos  da  construção  do
Empreendimento Itapebi, atualmente Termopernambuco S.A.;

nº 9.011/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta comissão e da Comissão de Participação Popular para debater, em
audiência  pública,  ofensa  aos  direitos  humanos  por  homicídio  tentado  contra  os
coordenadores  da  Escola  Família  Agrícola  de  Jacaré,  localizada  no Município  de
Itinga;

- nº 9.012/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para apresentar, em audiência pública, o livro A fraternidade como direito fundamental
entre o ser e o dever ser na dialética dos opostos de Hegel;

- nº 9.013/2014, dos deputados Durval Ângelo, Sebastião Costa, Rogério Correia,
Duarte Bechir  e da deputada Liza  Prado,  em que solicitam seja realizado debate
público destinado a discutir a prevenção da violência nas manifestações populares;

- nº 9.015/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a parceria entre o Brasil e a União Europeia em
apoio aos defensores dos direitos humanos nas unidades federativas brasileiras, em
especial a proteção às lideranças quilombolas no Estado de Minas Gerais;

- nº 9.016/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Defesa Social pedido de informação sobre as providências
tomadas  em  decorrência  das  denúncias  de  abuso  de  poder  e  violência  policial
ocorridas no Município de Felixlândia, tema de audiência pública realizada por esta
comissão nesse município em 18/11/2013;

- nº 9.019/2014, dos deputados Durval Ângelo, Rogério Correia, Sebastião Costa e
Duarte  Bechir,  em  que  solicitam  seja  formulada  manifestação  de  pesar  ao  ex-
deputado Roberto Carvalho e familiares pelo falecimento de seu pai Nilo Veríssimo
Carvalho, vítima de atropelamento em 11/2/14;

- nº 9.020/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados
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ao juiz da 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte o trecho da fala do jornalista Geraldo
Elísio,  com  registro  nas  notas  taquigráficas  durante  a  2ª  Reunião  Ordinária  da
Comissão de Direitos Humanos, realizada em 12/2/2014, e pedido de providências
para que sejam devolvidos os esboços dos livros desse jornalista, armazenados em
arquivos, para que os mesmos não sejam apagados;

- nº 9.022/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
as  notas  taquigráficas  da  reunião  desta  comissão,  realizada  em  22/1/2014  com
representantes  de  comunidades  quilombolas  das  cidades  de  Varzelândia  e
Verdelândia, aos seguintes órgãos públicos e autoridades, acompanhadas de pedido
de  providências  para  apuração  dos  fatos  sobre  os  conflitos  agrários  em  terras
quilombolas  nos  referidos  municípios:  Ministério  de  Estado  da  Justiça;  Fundação
Palmares;  Associação  Quilombola  Arapuim;  Superintendência  do  Incra  em  Minas
Gerais;  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG;  Coordenadoria  de  Conflitos
Agrários (CAO) do Ministério Público Estadual; Superintendência da Polícia Federal
em  Minas  Gerais;  Secretaria  Nacional  de  Igualdade  Racial  da  Presidência  da
República; Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais;
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Vara  de  Conflitos  Agrários;
Procuradoria Regional da República em Minas Gerais; Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais; deputado Federal Nilmário Miranda; deputado Federal
Padre João; e José Carlos de Oliveira Neto, líder quilombola;

- nº 9.025/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Juízo da 12ª Vara de Família pedido de providências para que seja realizada oitiva do
adolescente R.M.F.O.C., para tratar do pleito do seu genitor Elvécio Vicente Cordeiro,
relatado no processo nº 002409572350-8, que corre perante essa Vara;

- nº 9.026/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Procuradoria Regional da República em Minas Gerais, à Superintendência da Polícia
Federal  em Minas  Gerais  e  à Procuradoria-Geral  de Justiça  do  Estado de Minas
Gerais,  pedido  de  providências  para  a  apuração  e  responsabilização  de  crimes
cometidos contra cidadãos pertencentes a comunidades quilombolas dos Municípios
de Varzelândia e Verdelândia, no Norte de Minas, entre os quais lesão corporal grave,
tentativa de homicídio, dano qualificado, entre outros, por parte de fazendeiros da
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região em decorrência de disputas agrárias. Requer, outrossim, sejam apurados a
participação de servidores públicos e o uso bens e equipamentos pertencentes à
administração pública municipal e estadual nos citados eventos, especialmente na
retirada  ilegal  de  comunidades  quilombolas  de  áreas  ocupadas  nos  referidos
municípios, e seja pedida a prisão preventiva do prefeito municipal de Varzelândia e
dos demais participantes dos crimes, inclusive pistoleiros;

- nº 9.028/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
ministro de Estado da Justiça, pedido de providências para, nos termos do Decreto nº
5.289/2004,  o  emprego  da  Força  Nacional  de  Segurança  Pública  junto  às
comunidades quilombolas presentes nos Município de Varzelândia e Verdelândia, no
Norte de Minas, a fim de assegurar a manutenção da ordem pública, da integridade
física  das  pessoas  e  do  respeito  ao  direito  na  localidade,  tendo  em  vista  as
ocorrências de crimes e violência contra população quilombola registrados no período
recente;

- nº 9.029/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
procurador-regional da República em Minas Gerais pedido de providências com vistas
à modificação de competência das ações que envolvem conflitos agrários em terras
quilombolas  nos  Municípios  de  Varzelândia  e  Verdelândia,  remetendo-as  para  a
Justiça Federal;

- nº 9.030/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada visita,
seguida  de  audiência  pública,  com  a  presença  da  ministra  de  Estado  chefe  da
Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  e  do  Ouvidor  Agrário
Nacional  às  comunidades  quilombolas  situadas  nos  Municípios  de  Varzelândia  e
Verdelândia;

- nº 9.031/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
ministro de Estado da Justiça, pedido de providências com vistas à ação da Polícia
Federal  na  apuração  de  crimes  de  sua  competência  cometidos  contra  as
comunidades  quilombolas  situadas  nos  Municípios  de  Varzelândia  e  Verdelândia,
especialmente  lesão  corporal  grave,  dano  qualificado  e  tentativa  de  homicídio
promovidos por fazendeiros e autoridades da região, em virtude de disputas agrárias,
com destaque para o ocorrido em 19/1/2014, quando nove homens, afirmando serem
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da Polícia Militar, chegaram até o acampamento quilombola na Fazenda Morro Preto,
em  Verdelândia,  e  atiraram  contra  os  presentes,  deixando  13  pessoas  feridas,  e
incendiando e destruindo plantações e bens, e o acontecido em 9/1/2014, quando
houve tentativa de assassinato do líder quilombola José Carlos de Oliveira Neto, que
levou três tiros dados por um funcionário do dono da Fazenda Brejo dos Crioulos, que
é  também  prefeito  municipal  de  Varzelândia.  Requer,  outrossim,  seja  fornecida
proteção para a população quilombola em risco;

- nº 9.032/2014, dos deputados Durval Ângelo e Duarte Bechir, em que solicitam
seja realizada visita  ao prefeito  do Município de Santa Luzia com a finalidade de
debater as denúncias apresentadas por moradores em decorrência de obra do PAC
realizada na Avenida Senhor do Bonfim nessa cidade;

- nº 9.033/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  que  sejam  apurados
possíveis abuso de autoridade e arbitrariedades por parte de policiais militares, em
especial  a  conduta do Sgt.  Carvalho, acompanhado das notas taquigráficas da 2ª
Reunião  Ordinária  desta  comissão,  em  que  consta  a  fala  de  Isabela  Rodrigues
Ligeiro;

- nº 9.034/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
prefeito,  à  Câmara  Municipal  e  ao  Ministério  Público  de  Santa  Luzia,  e  à  Caixa
Econômica Federal, o trecho das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária desta
comissão,  realizada em  12/2/2014,  em  que constam  denúncias  apresentadas  por
Suzane Duarte Almada, Vanderlúcia de Jesus Damásio e Marli Antônia da Silva sobre
o  descumprimento,  pela  Prefeitura,  do  acordo  para  pagamento  de  aluguel  de  17
famílias desapropriadas até a conclusão das obras do PAC da Avenida Senhor do
Bonfim,  no  Bairro  São  Benedito,  em  Santa  Luzia,  acompanhadas  de  pedido  de
providências para a apuração dos fatos;

- nº 9.035/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Prefeitura de Salinas; ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da
Comarca de Salinas; ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da
Comarca de Salinas; à Corregedoria-Geral da Polícia Civil; e à Delegacia de Polícia
Civil  em  Salinas  e  ao  Ministério  Público  de  Salinas  as  notas  taquigráficas  da  2ª
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Reunião  Ordinária  desta  comissão,  em  que  consta  o  relato  de  Valmir  da  Costa
Pereira,  acompanhadas  de  pedido  de  providências  para  que  sejam  envidados
esforços para averiguação e resolução dos impasses nelas narrados.

Recebidos os seguintes requerimentos:
- nº  9.014/2014, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, em que

solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei
nº 21/2011, de autoria do deputado federal Protógenes Queiroz, e apresentar o livro
Operação Satiagraha - Os bastidores da maior operação já feita pela Polícia Federal;

- nº 9.021/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada visita desta
comissão  conjunta  com  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência ao CEU e à Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, no
Município de Uberlândia, com a finalidade de conhecer o trabalho realizado por essas
instituições, especialmente no que se refere ao atendimento educacional prestado e à
promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.620/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação Municipal Amigos de Salinas, com sede no
Município de Salinas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.620/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Municipal Amigos de Salinas, com sede no Município de Salinas, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
promoção  e  a  defesa  da  cidadania,  dos  direitos  humanos,  da  democracia  e  da
dignidade da pessoa humana.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  trabalhos  comunitários,  sociais  e
voluntários, produz e distribui material audiovisual de registro, treinamento e apoio,
constitui redes para a formulação de politicas e projetos, realiza pesquisas, estudos e
diagnósticos e celebra convênios para intercâmbio e cooperação nos âmbitos local,
nacional e internacional.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a
comunidade  do  Município  de  Salinas,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.620/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.741/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  Central  Sagrados  Corações  da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.741/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho
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Central Sagrados Corações da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de
caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  desenvolver  atividades  beneficentes,
caritativas e culturais.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  assistência  social  sem  quaisquer
distinções de raça, sexo, condição social e crenças.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol dos
mais carentes, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.741/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.750/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Janaúba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.750/2013 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Vicente  de Paulo,  com sede no Município  de  Janaúba,  pessoa jurídica de  direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a
assistência social e a promoção humana.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar
pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e
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espiritual, visando à preservação de sua saúde física e mental. .
Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a

comunidade do Município  de  Janaúba,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.750/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.751/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Agência  para  o  Desenvolvimento  Integrado  e
Sustentável da Serra Geral, com sede no Município de Serranópolis de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.751/2013 pretende declarar de utilidade pública a Agência

para  o  Desenvolvimento  Integrado  e  Sustentável  da  Serra  Geral,  com  sede  no
Município  de  Serranópolis  de  Minas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a promoção da assistência
social, educacional e da saúde.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento econômico e social,
combate a pobreza e fomenta a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio
histórico e artístico.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  agência  com  a
comunidade de Serranópolis  de  Minas,  consideramos meritória  a iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.751/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.757/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Capelinha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.757/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  Nossa  Senhora  Aparecida,  com  sede  no
Município de Capelinha,  pessoa jurídica de direito privado,  sem fins lucrativos, de
caráter beneficente, que tem como escopo a proteção e o amparo à saúde da família
e o combate à fome e à pobreza.

Com esse propósito, a instituição busca integrar seus beneficiários no mercado de
trabalho, por meio da promoção de cursos profissionalizantes, além de desempenhar
atividades  de  implementação  e  gerenciamento  de  infraestrutura  comunitária  de
saúde, saneamento básico, habitação, comunicação e eletrificação.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade da localidade em que se insere, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.757/2013, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.761/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Nossa Senhora da Salette de Pompéu -
Comunidade Casas Populares e Quati, com sede no Município de Pompéu.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.761/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nossa Senhora da Salette de Pompéu - Comunidade Casas Populares e Quati, com
sede no Município de Pompéu, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
de caráter  beneficente,  que tem como escopo educar  e orientar as pessoas mais
carentes, proporcionando-lhes o básico necessário para seu desenvolvimento físico,
moral, psíquico e profissional.

Com  esse  propósito,  a  instituição  assiste  os  mais  carentes,  apoiando
financeiramente obras sociais e atuando em conjunto com os poderes públicos para a
melhoria de vida da sociedade em geral.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade do município, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.761/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.762/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Londrina, com sede
no Município de Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.762/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  do  Bairro  Londrina,  com sede no  Município  de  Santa  Luzia,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo resgatar membros da comunidade da delinquência, da miséria e da pobreza e
promover assistência socioeducacional e profissional.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  práticas  de  economia  solidária  de
geração de renda, trabalho e emprego e proporciona aos associados, familiares e
comunidade amparo material, psicológico, moral, espiritual, educacional, esportivo e
cultural. Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação
em prol da comunidade em que se insere, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.762/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.788/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Bairros Colina São

Marcos,  Nova  Paraguaçu,  São  Luiz,  São  Marcos  II  e  Adjacências,  com  sede  no

Município de Paraguaçu.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.788/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário dos Bairros Colina São Marcos, Nova Paraguaçu, São Luiz, São Marcos

II  e Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a

promoção e a defesa dos direitos humanos e do meio ambiente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  integrar  e  dinamizar  as  ações  da

comunidade,  aprimorando-a para seu próprio desenvolvimento, executa tarefas de

interesse público e comunitário e fomenta e estreita os vínculos de solidariedade e

cooperação entre os membros da comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade modificar o texto do art.  1º para adequar o nome da

entidade ao disposto em seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade do Município de Paraguaçu, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.788/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.790/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação Luz  do  Mundo,  com  sede  no
Município de Bom Despacho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.790/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Luz do Mundo, com sede no Município de Bom Despacho, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo promover
assistência às famílias carentes e aos deficientes físicos, por meio de atividades de
educação, comunicação, radiodifusão, jornalismo, arte e cultura.

Com esse propósito, a instituição colabora, coordena e executa projetos que visam
à criação  de  núcleos  de  atividades  em quaisquer  regiões  do  País  e  do  exterior,
fomenta programas vinculados a seu objetivo social e mobiliza pessoas, entidades e
outras organizações, divulgando suas ações.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade  carente  do  Município  de  Bom  Despacho,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.790/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.793/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento  Humano  e
Cidadão de Minas Gerais, com sede no Município de Juatuba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.793/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Desenvolvimento Humano e Cidadão de Minas Gerais,  com sede no Município de
Juatuba,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que  tem  como  escopo  promover,  manter,  fiscalizar  e  assessorar
oportunidades educativas  e  sociais  para  o aperfeiçoamento,  a  especialização e  a
qualificação  de  partícipes  da  sociedade  em  geral,  além  de  desenvolver  ações
voltadas para a garantia e a defesa dos direitos humanos e constitucionais.

Com esse propósito, a instituição desenvolve pesquisas e estudos relacionados ao
desenvolvimento  politico-social  da  comunidade,  busca  soluções  para  problemas
referentes  a  déficits  sociais,  por  meio  de  estudos  científicos,  e  contribui  para  a
intensificação de intercâmbios entre as entidades, associações e instituições.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo referido instituto em prol da
comunidade de Juatuba, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.793/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.795/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Peri-Peri  e
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Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.795/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Peri-Peri e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo promover o desenvolvimento comunitário e proporcionar a melhoria do
convívio entre os habitantes do local.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  obras,  promove  eventos  culturais,
recreativos,  esportivos  e  assistenciais,  reivindica  melhorias  para  a  comunidade  e
trabalha pelo desenvolvimento da agricultura.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça,  tem como finalidade modificar  o  texto  do  art.1º  para  retificar  o  nome da
entidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade em que atua, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.795/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Bosco, relator.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a revista Mineração & Sustentabilidade por seus dois anos
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de circulação e pela entrevista realizada com o Sr.  José Fernando Coura, diretor-
presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração  (Requerimento  nº  6.036/2013,  do
deputado Anselmo José Domingos);

de  congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  governador  do
Estado;  com  a  Codemig,  a  Companhia  Águas  Minerais  de  Minas  e  o  Sr.  Sérgio
Teixeira, prefeito municipal de Lambari, pelo anúncio de novas obras de revitalização
do  Parque  das  Águas  de  Lambari  e  do  Museu  das  Águas  (Requerimento  nº
6.255/2013, da Comissão Extraordinária das Águas);

de congratulações com a Fundação de Atendimento Especializado de Nova Lima
pelos  30  anos  de  sua fundação  (Requerimento  nº  6.878/2013,  da  deputada Liza
Prado);

de congratulações com a Escola Estadual Vasco Santos pelo lançamento da oitava
edição  da  antologia  Sua  palavra...  nossa  vida (Requerimento  nº  6.933/2013,  do
deputado Bosco);

de aplauso aos policiais militares que menciona pelo resgate da gerente comercial
P. C., de 33 anos, e sua mãe, a funcionária pública S. C., de 53 anos, após furto
armado em Belo Horizonte, em 30 de dezembro (Requerimento nº 6.946/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão de Polícia
Militar, em Itabira, pelos resultados obtidos em 2013 (Requerimento nº 6.948/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam da Polícia Militar, pela atuação em operação, em 19 de dezembro, em Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  duas  mulheres
(Requerimento nº 6.950/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  19  de  dezembro,  em  Belo
Horizonte, que resultou na detenção de um homem e na apreensão de drogas e
rádios comunicadores (Requerimento nº 6.954/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em operação, em 19 de dezembro, em Monte Sião,
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que resultou na apreensão de armas e munição (Requerimento nº 6.956/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão
de Polícia Militar e na 11ª Cia. de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação
em operação, em 19 de dezembro, em Montes Claros, que resultou na apreensão de
armas  de  fogo,  munição  e  aparelhos  eletrônicos  e  na  prisão  de  cinco  pessoas
(Requerimento nº 6.957/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 21ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, pela atuação em operação, em 19 e 20 de dezembro,
em Rio Casca, na qual cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão,
apreenderam armas de fogo e drogas e prenderam 17 pessoas (Requerimento nº
6.958/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 19 de dezembro, em Dores do
Indaiá, que resultou na prisão de cinco homens que assaltaram agência dos Correios
e na apreensão de armas, relógio e celular roubado (Requerimento nº 6.959/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 9º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  19  de  dezembro,  em  Santos
Dumont, que resultou na apreensão de pássaros da fauna silvestre (Requerimento nº
6.960/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 9º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  20  de  dezembro,  em  Santos
Dumont,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  balança  de  precisão,  dinheiro,
pássaro  da  fauna  silvestre  e  materiais  diversos  (Requerimento  nº  6.961/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 21 de dezembro, em Araxá, que
resultou em apreensão de droga (Requerimento nº 6.962/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12º Batalhão
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de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 21 de dezembro, na Rodovia MG-
050,  próximo  a  Piumhi,  que  resultou  em  apreensão  de  droga,  arma  e  munição
(Requerimento nº 6.963/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 20ª  Cia.
Independente  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  Arceburgo,  em  que
impediram assalto a agência bancária (Requerimento nº  6.964/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 16ª  Cia.
Independente da PMMG, pela atuação em ocorrência em Três Corações que resultou
em apreensão de droga (Requerimento nº 6.965/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência  em  Sete  Lagoas  que  resultou  na
apreensão de drogas (Requerimento nº 6.966/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência em Betim, que resultou na libertação de
três reféns e na prisão de dois homens (Requerimento nº 6.967/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis da Deoesp que menciona pela atuação na
operação, no Município de Betim, que culminou na prisão de um homem considerado
o  líder  de  uma  quadrilha  especializada  em  sequestro  de  gerentes  de  banco
(Requerimento nº 6.968/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28 de dezembro, no Município de
Itabirito, que resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de armas de fogo
(Requerimento nº 6.969/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28 de dezembro, no Município de
Almenara, que resultou na apreensão de drogas e armas de fogo e na prisão de duas
pessoas (Requerimento nº 6.970/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
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28 de dezembro, no Município de Uberlândia, que resultou na apreensão de drogas e
arma  de  fogo  e  na  prisão  de  quatro  pessoas  (Requerimento  nº  6.971/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de
Polícia  Civil,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29  de  dezembro,  na  BR-365,  no
Município de Patos de Minas, que resultou na apreensão de drogas (Requerimento nº
6.972/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30 de dezembro, no Bairro Barro
Preto,  em  Belo  Horizonte,  em  que  foram  apreendidos  armas,  drogas,  objetos
eletrônicos  e  quantia  em  dinheiro,  e  presas  três  pessoas  (Requerimento  nº
6.973/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Cabo PM Reinaldo Simplicio Pinto, do 21º Batalhão de
Polícia Militar, pela conquista do 3º lugar em uma corrida de 217km pela Serra da
Mantiqueira (Requerimento nº 6.974/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. Independente de
Polícia Militar, da 11º RPM, pelo resgate, em 27 de janeiro, na comunidade de Lagoa
Grande, na zona rural do Município de Taiobeiras, de uma criança de 7 anos e de dois
homens que haviam caído num poço com profundidade de 30m (Requerimento nº
6.975/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª Cia. Rotam do BPL
Rotam, pela prisão de quatro pessoas em operação de combate ao tráfico de drogas
no Aglomerado da Serra, no dia 3 de fevereiro, em Belo Horizonte (Requerimento nº
6.977/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares  que menciona,  lotados na 2ª Cia.  de Missões
Especiais  da  2º  RPM,  pela  apreensão  de  11  pés  de  maconha,  no  Município  de
Contagem, em 3 de fevereiro (Requerimento nº 6.978/2014, do deputado Sargento
Rodrigues);

de aplauso à Polícia Federal pela operação que resultou na apreensão de grande
quantidade de cocaína e na prisão de duas mulheres que a traziam de São Paulo
para  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  7.109/2014,  da  Comissão  de  Segurança
Pública);
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de congratulações com a comunidade de Confins pelos 18 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.111/2014, da Comissão de Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Aricanduva  pelos  18  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.112/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Barão  de  Cocais  pelos  70  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.113/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Perdigão pelos 60 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.114/2014, da Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Carmópolis de Minas pelos 65 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.115/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Mateus  Leme  pelos  75  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.116/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Senador Modestino Gonçalves pelos 51
anos de emancipação desse município (Requerimento nº 7.117/2014, da Comissão
de Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Capim  Branco  pelos  60  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.118/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ponte  Nova  pelos  243  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.119/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ouro  Branco  pelos  60  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.120/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Rio  Manso  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.121/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);



962
____________________________________________________________________________

de congratulações com a comunidade de Caiana pelos 51 anos de emancipação
desse  município  (Requerimento  nº  7.122/2014,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais).

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Faria  Lemos  pelos  50  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.123/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Ribeirão das Neves pelos 60 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.124/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Belo  Horizonte  pelos  116  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.125/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Moeda pelos 60 anos de emancipação
desse  município  (Requerimento  nº  7.126/2014,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Congonhas  pelos  75  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.127/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Bárbara  pelos  259  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.128/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelos 51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.129/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nova  Serrana  pelos  59  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.130/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Santa Maria de Itabira pelos 70 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.131/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Belo Vale pelos 74 anos de emancipação
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desse  município  (Requerimento  nº  7.132/2014,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais);

de congratulações com a comunidade de Santana do Deserto pelos 50 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.133/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelos 51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.134/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Piedade de Ponte Nova pelos 51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.135/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Morada Nova de Minas pelos 70 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.136/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Catas  Altas  pelos  310  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.137/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Crucilândia  pelos  65  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.138/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nova  União  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.139/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lagoa  Santa  pelos  275  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.140/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de São Joaquim de Bicas pelos 18 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.141/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Sarzedo pelos 18 anos de emancipação
desse  município  (Requerimento  nº  7.142/2014,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais);
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de congratulações com o Maj. PM Marcos Serpa pela assunção do Comando da
161ª  Cia.  PM  de  Campo  Belo  (Requerimento  nº  7.157/2014,  da  Comissão  de
Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 5/2/2014

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os  deputados  Duarte  Bechir  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Elismar
Prado,  por  indicação da liderança do BMSC),  membros da supracitada comissão.
Está presente também o deputado Gustavo Valadares. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, 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. A seguir,
comunica o recebimento de ofício do deputado Cabo Júlio, presidente da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome de Fábio Caldeira Castro
Silva  para  o  Cargo  de  Ouvidor-Geral  do  Estado,  informando,  em  atenção  a
requerimento da presidência e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo,
Inácio Franco e Luiz Henrique, que a Ouvidoria-Geral do Estado determinará a suas
ouvidorias setoriais que realizem prestações de contas semestrais nas comissões da
Assembleia; de cartão da Sra. Sueli Maria Baliza Dias agradecendo o convite para as
audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014; de e-
mails dos  Srs.  Emerson  Rodrigues  Viana  apresentando  sugestões  relativas  a
concurso realizado pela Secretaria de Educação; e Jorge Batista protestando contra a
Faop por ter passado a cobrar por curso antes gratuito; e da Sra. Simone Maria de
Oliveira  protestando contra  resolução  que  teria  desrespeitado  seus  direitos  como
servidora estadual; e da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo
em 25/1/2014: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, e
do Sr. Admilson José Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Campanha.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação  nominal,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  por
unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.720 e 4.721/2013, que receberam parecer por
sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada um  por  sua vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  6.143,  6.877  e  6.933/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 8.970/2014, do deputado Rogério Correia e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a revisão do
Decreto nº 46.206, de 2013, e a valorização dos diretores de escola no tocante aos
aspectos  que  menciona,  com  a  presença  de  convidados  das  Secretarias  de
Educação  e  de  Planejamento  e  Gestão,  da  Associação  de  Diretores  de  Escolas
Oficiais de Minas Gerais e do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais; e para a apresentação de estudo sobre a qualidade da educação no
Estado;

nº 8.971/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita à
Secretaria de Educação para debater reivindicações formuladas pelos diretores de
escolas estaduais, especialmente com relação a remuneração, certificação e carga
horária.

São recebidos pela presidência os seguintes requerimentos:
nº 8.972/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião

para discutir, em audiência pública, a escassez de vagas para o ensino médio, no
período diurno, em Venda Nova;

nº 8.973/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Educação pedido de providências para a remoção do Prof. Ney Cabral
de Betim para Japaraíba ou Lagoa da Prata, nesta ordem de prioridade;

nº 8.974/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
para  avaliar,  em  audiência  pública,  a  possibilidade  de  se  modificar  a  área  de
abrangência da Superintendência Regional  de Ensino de Campo Belo de modo a
incorporar o Município de Formiga.
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Logo após, é aprovado relatório de visita à Escola Estadual Pandiá Calógeras, em
12/12/2013,  o  qual  é  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Escola Estadual Pandiá Calógeras (sede e prédio provisoriamente
ocupado pela escola).

Apresentação
A requerimento do deputado Carlos Henrique, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia  visitou,  em 12/12/2013,  a  sede da Escola  Estadual  Pandiá  Calógeras,
atualmente  em  reforma,  e  o  prédio  provisoriamente  ocupado  pela  instituição  de
ensino, com o objetivo de verificar  o andamento das obras,  a estrutura do prédio
provisoriamente ocupado e sua adequação às necessidades dos alunos.

Participaram da visita os deputados Duarte Bechir, presidente da comissão; Bosco
e Carlos Henrique. Os parlamentares foram acompanhados pelas Sras. Elci Pimenta
Costa Santos, diretora da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, e
Marta  Eliana  Campos,  diretora  da  Escola  Estadual  Pandiá  Calógeras;  e  pelo  Sr.
Roberto Magalhães Camargos, representante dos pais dos alunos da escola.

Relato
A reunião teve por objetivo averiguar o andamento das obras na Escola Estadual

Pandiá Calógeras e as condições de segurança e conforto das instalações atuais.
Em 2012, em razão de problemas estruturais na sede da escola, a Secretaria de

Educação determinou a transferência dos alunos para prédio situado na R. Santa
Catarina, entre as Ruas Gonçalves Dias e Bernardo Guimarães. O prédio foi alugado
em caráter de emergência e não apresenta condições adequadas para receber os
alunos.  As  salas  são  pequenas  e  mal  ventiladas,  e  seu  isolamento  acústico  é
inadequado.  Em  algumas,  a  fiação  elétrica  está  exposta,  quando  deveria  estar
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inserida em canaletas. Em outras, mesmo com a falta de ventilação natural, não há
ventiladores. Aquelas com melhor ventilação, localizadas no 2º andar do prédio, são
voltadas para a R. Santa Catarina, que tem grande fluxo de veículos, o que eleva o
volume de ruído durante as aulas. Há também salas de aula sem portas.

Além disso, não há quadra esportiva - os alunos fazem educação física na sala de
aula  -,  e  o  pátio  não  tem  espaço suficiente  para  acomodar  os  alunos  durante  o
recreio. A biblioteca é pequena e voltada para o pátio.

Quanto à reforma da sede da escola, não havia operários trabalhando nela durante
a visita, uma vez que o trabalho de recuperação da estrutura do prédio já havia sido
concluído. O restante da reforma, que consiste na restauração do prédio - tombado
pelo Município de Belo Horizonte -, será executado após a conclusão de licitação. A
conclusão das obras e o retorno dos alunos estão previstos para 2015. Ainda com
relação à sede, fomos informados de que alguns objetos foram roubados, como o
lustre do  hall de entrada e parte da fiação elétrica. Quando a escola ainda sediava
aulas,  havia  sistema  de  alarme,  que  foi  desativado  após  o  início  das  obras.
Atualmente a escola conta com vigilantes em todos os turnos.

Conclusão
A comissão constatou que as reivindicações apresentadas pelos pais dos alunos da

Escola Estadual Pandiá Calógeras são pertinentes e que cumpre ao Estado propiciar
condições adequadas no prédio provisoriamente ocupado pela escola e agilizar as
obras de reforma de sua sede.

Foram assumidos os seguintes  compromissos em relação ao imóvel  atualmente
ocupado  pelo  colégio:  melhoria  da  ventilação  e  iluminação  das  salas  de  aula  e
demais dependências do prédio; reparo das divisórias danificadas e das canaletas de
fiação  elétrica;  e  transferência  dos  alunos  cujos  pais  estejam  insatisfeitos  para
unidades de ensino próximas.

Foi acordada a realização de nova visita da comissão, em fevereiro ou março de
2014, à sede da escola, para verificar o andamento das obras, e ao prédio provisório,
para verificar a realização das adequações necessárias.

Será  também  realizada  reunião  para  homenagear  a  Escola  Estadual  Pandiá
Calógeras  pelo  desempenho  nas  Olimpíadas  de  Matemática  de  2013  e  pela
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aprovação de seus alunos no Centro Federal  de Educação Tecnológica de Minas
Gerais - Cefet-MG.

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Rogério Correia - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/2/2014
Às 11h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Anselmo José
Domingos, 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 discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 8.987/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a alteração das linhas que fazem o trajeto entre
Caeté e Belo Horizonte;

nº 8.993/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  regulamentação  dos  aplicativos
desenvolvidos para celulares que permitem acionar táxis, de forma a discutir suas
consequências legais de funcionamento, impactos na segurança pública e direito do
consumidor;

nº 8.998/2014, do deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja encaminhado ao
superintendente  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Trânsito  -  Dnit  -
pedido  de  providências  para  instalar  redutor  de  velocidade  na  BR-356,  na  área
urbana  do  Município  de  Perdões,  na  travessia  entre  os  Bairros  Terezinha  e
Placedinos.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
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convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/2/2014
Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados  Almir  Paraca  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental,  a presidente,  deputada Liza Prado,  declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco,
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. A seguir, comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Josué Costa Valadão,
secretário de Governo de Belo Horizonte (2), e Cássio Soares, secretário de Trabalho
e Desenvolvimento  Social,  publicados no  Diário  do Legislativo em 6/2/2014;  e de
ofício do Sr. Estevão Machado de Assis Carvalho, defensor público, em que solicita a
realização de audiência pública para debater a diretriz de ensino da Escola Estadual
Pestalozzi. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para cuja
relatoria designou os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs
4.773/2013 (deputada Liza Prado) e 341/2011 (deputado Glaycon Franco). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é
aprovado  o  Requerimento  nº  6.355/2013.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.522/2013. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.037/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e
Juventude, a situação do esporte paraolímpico no Estado;
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nº  9.038/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que solicita  seja  realizada  visita  à
Cooperativa Educacional de Uberlândia para conhecimento das boas práticas por ela
desenvolvidas no atendimento à pessoa com deficiência;

nº  9.039/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que solicita  seja  realizada  visita  à
Escola  Especial  Novo  Horizonte  para  conhecimento  das  boas  práticas  por  ela
desenvolvidas no atendimento à pessoa com deficiência;

nº 9.040/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião para
discutir,  em audiência pública  conjunta  com a  Comissão de Educação,  Ciência  e
Tecnologia,  as  diretrizes  de  ensino  das Escolas  Estaduais  Pestalozzi  e  Francisco
Sales.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2014.
Liza Prado, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA Nº 1 AO REQUERIMENTO Nº 6.256/2013

Suprimam-se as seguintes expressões:
“para  que  determine  a  essa  empresa  que  corrija  ou  mitigue,  no  menor  prazo

possível,  todos  os  impactos  nesses  mananciais  e  indenize  todos  os  agricultores
prejudicados pela atividade da mineradora” e “a indicação das providências adotadas
e o cronograma de sua execução”.

Sala de Reuniões, 18 de fevereiro de 2014.
Comissão de Minas e Energia
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2014
Presidência da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado André Quintão - Registro de Presença - Entrega de Placa - Palavras do Sr.
Sérgio  Oliveira  Santos -  Palavras  da  Presidente  -  Apresentação  Musical  -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
André Quintão - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

Abertura
A presidente (deputada Maria Tereza Lara) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
-  O  deputado  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sindicato dos Empregados em
Entidades de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional no Estado de
Minas Gerais - Senalba-MG - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  Sérgio Oliveira

Santos,  coordenador  do  Senalba-MG;  Jairo  Nogueira  Filho,  secretário-geral  da
Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais - CUT-MG; e o deputado André
Quintão, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de destacar a presença, nesta solenidade, do Sr. Teófilo

Abbud Filho, grande secretário de gabinete do Grande Oriente do Brasil, neste ato
representando o Sr.  Amintas de Araújo Xavier,  grão-mestre do Grande Oriente do
Brasil; da Sra. Alessandra Parreiras, auditora fiscal e chefe da Seção de Relações do
Trabalho,  representando a Superintendência  Regional  do Ministério  do Trabalho e
Emprego em Minas Gerais; e do Sr. Antônio Moringa, da CUT Regional Sul.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela cantora Marisa Minas.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
A presidente - Quebrando o protocolo, boa noite a todas e a todos. Deputado, sei

que a palavra está com V. Exa., mas gostaria de parabenizar o Senalba e a CUT
publicamente. Realmente, com muitíssima propriedade, só o deputado André Quintão
poderia fazer esta homenagem. Ele é o legítimo representante da assistência social
nesta Casa. Então, deputado André Quintão, quero parabenizá-lo por  isso e dizer
que, de fato, sinto-me extremamente orgulhosa de estar com V. Exa. nesta noite.

Quero ainda dizer que o Movimento de Luta Pró-Creches - MLPC - também está
representado pela Profa. Vera Lelis, da atual diretoria, e pelo Carlos Eduardo Silveira
Gonçalves, ex-presidente.

Palavras do Deputado André Quintão
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento todos os presentes e a deputada e amiga

Maria Tereza Lara, neste ato representando o presidente da Assembleia, deputado
Dinis Pinheiro. A deputada Maria Tereza Lara também tem um forte trabalho na área
social, e o presidente Dinis Pinheiro escolheu muito bem a deputada para representá-
lo nesta noite.  A deputada Maria Tereza Lara é a vice-presidente da Comissão de
Participação Popular, que tenho a honra de presidir nesta Casa. Quero cumprimentar
ainda o secretário-geral da CUT, Jairo Nogueira Filho. É uma honra, Jairo, ver a CUT
participando desta homenagem. Também cumprimento o coordenador do Senalba,
Sérgio Oliveira Santos. Da mesma forma, é uma honra tê-lo aqui. Não poderia deixar
de  cumprimentar  a  Gessy,  que  também  revela  uma  experiência  interessante  do
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Senalba, Sérgio, que é exatamente essa coordenação compartilhada feita há alguns
anos para que toda a diretoria da atual gestão avance nas conquistas.  Estou me
referindo aos parentes, aos familiares e aos militantes do movimento sindical.

Trouxe breves palavras. Antes de iniciar quero também cumprimentar o público que
está nos acompanhando pela TV Assembleia, uma vez que esta reunião especial está
sendo transmitida, ao vivo, para mais de 300 municípios de Minas Gerais.

Esta é uma homenagem justa e de um sentido político muito importante, dado o
reconhecimento da história do movimento sindical. O Senalba está completando 50
anos. Foi exatamente no ano de 1964 que ele teve a sua carta sindical assinada,
numa infeliz coincidência, porque exatamente há 50 anos também aconteceu o golpe
militar.

A carta sindical do Senalba é datada de um mês antes do Golpe de 1964. Portanto,
o  golpe  também  completa  50  anos.  Nós,  junto  a  vários  deputados  e  deputadas,
realizaremos  um  ciclo  de  debates  sobre  o  golpe  militar  e  suas  repercussões  na
sociedade brasileira. A história do Senalba se confunde com a história do movimento
sindical em etapas muito importantes da vida política e sindical brasileira: depois do
golpe, na luta contra a ditadura, na luta por um novo modelo de organização sindical
e pela transição da ditadura para a democracia; e hoje, um novo momento vivido pelo
País.

Esta  homenagem  tem  contextualização  política  de  um  sindicato  que,  ao  longo
desses 50 anos, além de desempenhar um papel prioritário para a sua base sindical,
cumpriu também um papel político de superação daquele regime que tanta tristeza e
dor  trouxe para nós, brasileiros, e que nasceu no mesmo período histórico que o
Senalba.  Para  mim,  o  ano  de  1964  tem  também  uma  dimensão  significativa,
deputada Maria Tereza Lara, porque também completo 50 anos de vida. Sou de 1964.
É um ano marcante em todos os aspectos.

Esta homenagem tem grande dimensão para mim, pois apresentamos a proposição
da reunião, porque o Senalba não é qualquer sindicato, mas traz, em sua base, ao
longo  de  sua  trajetória,  a  defesa  de  interesses  de  trabalhadores  vinculados  às
políticas públicas que têm incidência social muito grande. Quando o Senalba defende
os direitos desses trabalhadores, a condição adequada desses trabalhadores, tem
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impacto direto na vida daquelas pessoas que precisam e dependem das políticas de
assistência social, das políticas de formação profissional. Quando o trabalho de um
sindicado como esse é valorizado, em sua busca de uma condição de trabalho digna
e  adequada  a  trabalhadores  que  lidam  com  pessoas  e  segmentos  mais
vulnerabilizados,  multiplica-se  a  importância  política  dessa  entidade,  dessa
instituição.  Isso  é  muito  importante  porque,  no  Brasil,  as  políticas  nessa  área,
principalmente da assistência social, historicamente, foram entendidas como políticas
compensatórias, como políticas residuais situadas mais no campo da filantropia, do
assistencialismo, e não do direito social.

À medida que conquistamos o direito social, que a política de assistência e outras
vão adquirindo status de política pública, essa rede complementar de entidades, de
fundações que trabalham com essa política,  também vão-se profissionalizando.  É
tendência da política pública, nessa área, ser universal e entendida como política de
estado, de direito e não meramente assistencialista e filantrópica. Essa é uma outra
dimensão que queria destacar,  porque acompanhei a trajetória de políticas sociais
desde a década de 1980, por ser assistente social e militante dessa área.

Ao final  vou dizer  que vocês já  estão vivendo um outro  momento,  inclusive de
transição de bases de trabalhadores, até mesmo em função das políticas públicas.
Aliás, estão presentes aqui representantes do MLPC. Então, as próprias instituições
de ensino infantil hoje não são entendidas apenas como assistência, mas têm uma
preponderância  de  política  pública  de  educação.  Durante  um  bom  tempo  e  está
continuando, porque é uma transição, o Senalba acompanhou muito esse movimento.
Assim, a creche deixava de ser apenas o depósito de crianças e passava a ser um
espaço  digno,  com  uma  conotação  social,  em  função  da  necessidade  de  mães
trabalhadoras  de  camadas  populares.  Foi  também  adquirindo  o  status  de  um
equipamento  de  educação  fundamental  para  a  criança  que  entra  mais  cedo  na
escola.

Assim,  esse  é  o  segundo  ponto  que  queria  destacar.  O  primeiro  é  de  sentido
histórico; o segundo, de sentido finalístico dessa instituição sindical que, ao defender
direitos de pessoas e trabalhadores de entidades que trabalham na questão social,
está  também  realizando  a  sua  contribuição,  pois  o  trabalhador  valorizado  vai
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desempenhar melhor o seu papel, vai ter uma formação e um resultado melhor na
sua ação.

Essa trajetória do Senalba enfrenta esse contexto político de arbítrio da ditadura.
Organiza-se  um  sindicato  e,  um  mês  depois,  vem  o  golpe  militar.  Sabemos  da
censura, da coerção, das ameaças, do período sombrio que o Brasil viveu durante a
ditadura.  Naquele  período,  os  sindicatos  eram  impedidos  de  realizarem  as  suas
ações principais. Greves eram brutalmente reprimidas, sindicalistas eram direta ou
indiretamente  ameaçados.  Então,  o  Senalba  começa  a  sua  trajetória  enfrentando
esse período, mas o faz de uma forma em que também se insere e se integra num
movimento de reação a esse modelo arbitrário e ditatorial. Sabemos que, no interior
da ditadura, a sociedade brasileira reagiu com as comunidades eclesiais de base,
com o movimento em defesa dos direitos humanos, com estudantes, com intelectuais
e também no interior do próprio movimento sindical. Ele teve um papel de vanguarda
na luta contra a ditadura militar. Durante esse período, foi criando as bases para a
superação  de  um  modelo  que  vinha  ainda  da  Era  Vargas.  Assim,  sai  daquele
sindicato que chamávamos de pelego, que tinha um viés mais assistencialista, e vai
adquirindo um posicionamento mais combativo, tornando-se uma organização mais
livre, desatrelada daquela organização corporativa e do modelo varguista. Então, foi
muito importante, pois o Senalba, desde cedo, associou-se a movimentos sociais, a
lideranças políticas, a movimentos de defesa de bandeiras gerais e específicas não
só da categoria, mas também do País.

Sabemos que o novo sindicalismo, que foi a denominação desse movimento, foi
fundamental.  Tivemos  as  greves  históricas  de  1979.  Muitas  pessoas  se  lembram
muito do ABC paulista, em função da grande liderança do Lula, mas tivemos também
aqui  em  Minas  Gerais  lideranças,  sindicatos  importantes  que  participaram  desse
momento que depois desaguou na configuração, principalmente com a Constituição,
de uma nova organização sindical no País.

O  Senalba  participou  ativamente  também  de  movimentos  importantes  como  a
criação da Central Única dos Trabalhadores. Temos de destacar esse papel. A CUT
foi uma das maiores novidades de organização sindical e de estabelecimento de uma
ação coletiva e solidária dos sindicatos. O Senalba associou-se à CUT em 1985,
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depois,  obviamente,  de  discussão  de  base  com  a  sua  categoria;  participou  de
campanhas de direitos humanos e do movimento Diretas Já. Em janeiro deste ano
comemoramos os 20 anos do primeiro comício de massa das Diretas Já.

O  Senalba  teve  também  papel  de  destaque  na  discussão  do  movimento  pró-
Constituinte.  O  movimento  sindical  apresentou  muitas  sugestões  populares  à
Constituição Federal de 1988, que avançou em relação aos direitos trabalhistas e às
políticas públicas, rompendo com aquele modelo sindical ultrapassado, superado da
organização  do  período  Vargas.  O  Senalba  começa  a  trabalhar  em  uma  nova
realidade  da  política  pública,  adequando-se  e  renovando-se  diante  desse  novo
quadro. O Senalba passa por ampliação e por mudança de bases sindicais. Setores
que  antes  eram  defendidos  deixam  de  sê-lo,  porque  passam  a  ter  organização
própria.  O  servidor  público  começa  a  ter  autonomia  de  organização  maior,  de
organização por ramo de produção e por local de trabalho.

O  importante  é  que  o  Senalba  não  ficou  naquela  discussão  atrasada,  em  que
infelizmente alguns ficaram: em nome de manterem base sindical, deixaram de dar
um passo além na organização dos trabalhadores em geral. O Senalba conseguiu,
como está fazendo mais recentemente, dar o salto da educação infantil  em nosso
país.  Nessa  última  etapa,  o  Senalba  teve  fortalecimento  de  ações  mais
descentralizadas,  a  questão  das  subsedes,  da  formação  do  espaço  físico.  É  um
sindicato que vem mantendo a sua organização e essa linha política avançada de ser
um sindicato sintonizado com os avanços e com o momento político brasileiro.

Quero fazer esta homenagem da Assembleia Legislativa pelos 50 anos do Senalba.
Esse período da história do Brasil  é basicamente de confrontação de projetos, de
transição de modelos,  abrangendo o período sombrio da  ditadura,  a  transição da
ditadura para a democracia, como também a maré neoliberal dos anos 1990, que
também afrontou muito o movimento sindical, com uma linha de Estado mínimo, de
liberalização,  de  flexibilização.  Muitos  ainda  seguram  palavras  de  ordem,  o  que
enfraqueceu  em  algum  momento  a  luta  sindical  brasileira.  Agora  vivemos  um
momento em que estamos afirmando um País diferente, com mais justiça social, mas
precisamos ainda de fortalecer a luta dos trabalhadores. Sabemos que vivemos em
uma sociedade de classes e conflitos, e muitas vezes o interesse do trabalhador não
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tem a mesma dimensão e respeito dos que detêm o poder econômico.
Cumprimento toda a atual gestão do Senalba. Deputada Maria Tereza Lara, no final,

além  da  homenagem  ao  sindicato  pelos  seus  50  anos,  fazemos  questão  de
homenagear  toda  a  direção,  a  atual  gestão  do  Senalba,  porque  sabemos  que  o
trabalho é coletivo. Muitos não estão aqui,  mas podem estar nos assistindo e vão
saber  dessa  homenagem.  De  maneira  particular,  homenageamos  todos  os  ex-
presidentes,  ex-coordenadores  e  ex-diretores.  Cada  um,  em  sua  etapa,  deu  sua
contribuição dentro do contexto político apropriado, com mais ou menos liberdade.
Quero também deixar o reconhecimento a todos que, nas várias gestões, trabalharam
em  prol  do  Senalba,  aos  assessores  e  principalmente  a  vocês  que  estão  nesta
gestão, que têm a oportunidade de celebrar os 50 anos do Senalba.

Que  o  Senalba  continue  nessa  trajetória  de  legítima  atuação  em  defesa  dos
trabalhadores  e  nessa  linha  de  defesa  das  políticas  públicas  que  afetam  esses
trabalhadores. Hoje, temos, principalmente na área de formação profissional, com o
Pronatec  e  tantas  outras  iniciativas,  a  expansão  desse  campo  de  entidades  de
formação. Queremos formação de qualidade. Queremos formação com trabalhadores
respeitados, que possam passar o melhor dos seus conhecimentos, principalmente
aos jovens. Que o Senalba continue sempre integrado à nossa combativa e querida
Central Única dos Trabalhadores, defendendo um país melhor e com trabalhadores
cada vez mais valorizados.

Que Deus ilumine muito, por muitos e muitos anos ainda, por décadas, a luta do
Senalba em Minas Gerais. Parabéns a vocês. É do fundo do coração que presto esta
homenagem. Tive a honra de acompanhar essa luta. Lembro que o sindicato era ali
na Avenida Afonso Pena. O Senalba era referência de sindicato progressista. Então,
desde militante de movimento estudantil, já acompanhávamos o Senalba. Depois o
acompanhei como secretário de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, como
vereador e deputado nesta Assembleia há três mandatos. Então, esta homenagem é
muito  sincera,  de  um  militante  político  e  social  que  teve  a  oportunidade  de
acompanhar pelo menos parte da caminhada dos 50 anos do Senalba. Parabéns a
todos e muito obrigado.
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Registro de Presença
A presidente - Quero dizer ao Dr. Genilson que mencionei o MLPC, mas eu ressaltei

que não poderia deixar de mencionar a presença do Dr. Genilson Ribeiro Zeferino,
presidente da Fundação Caio Martins. Só não sabia que o senhor é ex-diretor do
Senalba. Que bom, pois o senhor tem compromisso com a educação. Realmente é
muito importante a sua presença, e ficamos muito felizes com ela.

Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  momento,  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  representando  o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao
coordenador  do  Senalba-MG,  Sr.  Sérgio  Oliveira  Santos,  de  placa  alusiva  a  esta
homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Surgido em 1964,
quando a sociedade brasileira passava por profundas transformações, o Sindicato
dos  Empregados  em  Entidades  de  Assistência  Social,  Orientação  e  Formação
Profissional no Estado de Minas Gerais - Senalba-MG - tem desempenhado, desde
então,  relevante  papel  na  luta  pelos  direitos  de  um  expressivo  número  de
trabalhadores mineiros,  contribuindo,  assim,  para o desenvolvimento do Estado.  A
Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta homenagem ao Senalba-MG, uma
das mais importantes entidades sindicais do Estado, por ocasião do transcurso dos
50 anos de sua fundação”.

A presidente -  Convido  o deputado André Quintão,  autor  do requerimento,  para
entregarmos essa placa alusiva, que é legítima. Portanto, é importante que ele nos
acompanhe neste momento.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Sérgio Oliveira Santos

Boa  noite  a  todos.  Quero  aqui  cumprimentar  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,
representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
deputado  Dinis  Pinheiro;  o  senhor  secretário-geral  da  CUT,  Jairo  Nogueira  Filho,
representando a entidade; e o deputado André Quintão, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Boa noite a todos, mais uma vez. Quero aqui, na pessoa do companheiro André,
agradecer  por  esta  honrosa  homenagem  prestada  hoje  aos  trabalhadores  da
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categoria do Senalba-MG, reconhecendo a trajetória de luta e defesa nesses 50 anos
de sua existência,  desde  a  sua carta  sindical  expedida  em 20/2/1964,  quando já
nasceu,  como  disse  o  companheiro  deputado,  numa  trajetória  de  lutas,  de
enfrentamento contra a ditadura.

Quero  aqui  também  agradecer,  em  nome  dos  trabalhadores  e  da  direção  do
sindicato, a presença de todos que se dispuseram a estar presentes, neste dia tão
importante, para esta homenagem à nossa categoria.

Poderíamos ficar aqui por horas descrevendo a história e a trajetória do Senalba-
MG em seus 50 anos de existência que não conseguiríamos elencar todas as lutas,
as  batalhas e as  vitórias  que essas categorias  realizaram ao longo desses anos.
Quando digo diversas é porque o Senalba-MG é formado atualmente pelas categorias
dos  trabalhadores  em  assistência  social  -  creches  comunitárias,  fundações,
associações, Apaes; e dos trabalhadores ligados à formação profissional - Sistema S,
cursos livres profissionalizantes e de idiomas. Mas quero aqui relatar algumas das
principais  lutas  que essas  categorias,  com muita  garra  e  disposição,  enfrentaram
desde o início da sua trajetória.

O primeiro desafio dessas categorias foi a ditadura militar, que ficou marcada como
o regime mais repugnante, sombrio e opressor, que quis calar a classe operária, a
livre manifestação, a cultura e a população de uma forma geral, impondo um império
de terror que durou 21 anos, de 1964 a 1985. Mas os trabalhadores, com muita garra,
junto com os sindicatos e a população reprimida, saíram vitoriosos para construir uma
democracia livre.

Ainda nos anos 1980,  as categorias do Senalba-MG participaram da criação da
maior organização sindical da América Latina, a CUT. Em 1984, foram para as ruas
lutar  pelas  Diretas  Já,  exigindo  o  direito  de  eleger  por  meio  do  voto  direto,  um
presidente  da  República.  Em  1986,  por  meio  do  voto  direto,  as  categorias
contribuíram para eleger  os representantes dos trabalhadores naquela que hoje é
considerada por muitos estudiosos a melhor Constituição do mundo, promulgada em
1988. Mais uma vez os trabalhadores foram vitoriosos. Já nos anos 1990, votamos
livremente  e  diretamente  nos  candidatos  a  Presidente.  Em  1994,  continuamos
fortalecendo a democracia quando fomos às ruas exigir o impeachment do presidente
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da república. Em 2002, após oito anos - a era de Fernando Henrique Cardoso - de
arrocho salarial, de desemprego, de privatizações, de sucateamento na educação, na
saúde, os trabalhadores e a população deram outra vez a demonstração de força, e,
unidos, elegeram o primeiro operário metalúrgico para presidente da república, Luiz
Inácio Lula da Silva. Em 2010, demostramos que queríamos continuar  avançando
para um país melhor,  elegendo a primeira mulher presidente do Brasil,  com quem
muitos trabalhadores combateram a ditadura, a Exma. Sra. Dilma Rousseff.

Aqui quero abrir  um parênteses e aproveitar  que estamos em ano eleitoral para
chamar a atenção para a responsabilidade de todas e de todos com o exercício que
tanto lutamos para conquistar,  que é o direito  de votar.  Que possamos exercer  a
plena democracia, escolhendo candidatos que de fato lutam pelo povo brasileiro, com
projetos que realmente sejam de interesse da Nação. É por todas estas passagens
de lutas e vitórias que o Senalba-Mg, durante seus 50 anos de existência que se
fundem à historia do Brasil, hoje recebe esta homenagem.

Para  encerrar,  mais  uma vez  gostaria  de  agradecer  ao  companheiro  deputado
André  Quintão  a  homenagem  e  deixar,  em  nome de  toda  diretoria  colegiada  do
Senalba-MG, gestão 2012-2016, um forte abraço ao deputado, a todo seu gabinete,
aos presentes, aos funcionários e assessores do sindicato que são parte importante
desse processo e a todos aqueles bravos e militantes, presentes e ausentes, que
passaram e contribuíram na direção e construção deste vitorioso sindicato. Foram
bons os frutos que produziram, lançando os maus frutos fora.

Olhando para o futuro, apostando em mais 50 anos de sucesso e vitoria de todas as
trabalhadoras e de todos os trabalhadores das categorias do Senalba-Mg, nossos
sinceros agradecimentos. Muito Obrigado.

Palavras da Presidente
Antes  de  mencionar  a  fala  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  gostaria  de  lembrar,

deputado André Quintão, que me lembro bem do Senalba por meio do Movimento de
Luta Pró-Creches - MLPC -, porque o Senalba também cuida dos profissionais das
creches comunitárias. Inúmeras vezes vi a Vera Leles, que aqui está e é da diretoria
do MLPC. O Carlos Eduardo, ex-presidente, sempre mencionava o Senalba.

É  interessante,  para  mim  o  Senalba  surgiu  exatamente  a  partir  das  creches
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comunitárias,  a  partir  do  MLPC.  O  deputado  André  Quintão  também  tem  uma
inserção muito ativa, ele verdadeiramente apoia o movimento, está presente. Está ali
também  o  Eugênio,  seu assessor.  Então  historicamente  já  homenageamos  até  o
MLPC e ficamos felizes de lembrarmos esse fato. O deputado Dinis Pinheiro, que
estou representando e é presidente desta Casa, também tem apoiado o MLPC, a luta
do  movimento,  por  meio  da  Gláucia.  O  deputado  Nilmário  Miranda  e  vários
parlamentares  também  têm  apoiado.  Acho  que  um  dos  papéis  importantes  dos
parlamentares  é  exatamente  apoiar  os  movimentos  sociais  na  organização  dos
trabalhadores.

Então,  quero  aqui  parabenizar  mais  uma  vez  o  Senalba  e  a  CUT  por  esse
momento.  Mais  uma vez  quero  parabenizar  o  deputado  André  Quintão  por  essa
iniciativa, por esse compromisso com a assistência e com o sindicalismo. Gostaria de
lembrar também o coordenador do Senalba, que terminou sua fala agora, o Sérgio
Oliveira Santos, que representa todo o sindicato, toda a diretoria, que também será
homenageada pelo deputado André Quintão.

E lembro a importância da CUT em todo esse histórico, aqui representada pelo
Jairo Nogueira Filho.  A presidente da CUT estadual hoje é uma mulher,  a  Beatriz
Cerqueira, a Bia. Quero lembrá-la neste momento. São tão poucas as mulheres que
ocupam espaço de poder que não podemos esquecê-las de jeito nenhum. Ao lado
dos grandes homens, as mulheres também devem estar presentes.

Além da Vera e do Carlos Eduardo, de que já falamos, gostaria de lembrar também
o  Dr.  Genilson,  ex-presidente  do  Senalba.  Dr.  Genilson,  esse  seu  lado  fiquei
conhecendo  agora,  mas já  o  conhecia  pela  sua longa luta  a  favor  da  segurança
pública  e  da  educação.  Quero  mencionar  também  o  Sacramento:  Sacramento,
lembro-me de você na CUT. Ele já me falou que está hoje na Escola Sindical. Então,
parabenizo-o pelo seu trabalho. Também foi citada a Alessandra, auditora fiscal, chefe
da Seção de Relações de Trabalho, aqui representando a Superintendência Regional,
e o Antônio Moringa, da CUT Regional Sul. Quero cumprimentar e parabenizar cada
um e cada uma que está participando hoje desta homenagem ao Senalba. Se está, é
porque tem compromisso com o sindicalismo, com os trabalhadores; então, a sua
presença representa isso muito bem. Por isso gostaria de abraçar cada um e cada
uma.
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Todos sabemos que o Senalba é o sindicato dos trabalhadores do Sistema S - Sesi,
Senai, Sesc, Senac, Sescoop, Sest, Senat e Senar -, mas também é o representante
dos  trabalhadores  em  assistência  social.  Por  isso  o  deputado  André  Quintão,
legitimamente,  o  está  homenageando.  Além  de ser  assistente  social,  o  deputado
André Quintão representa - e muito bem nesta Casa - os assistentes e as assistentes
sociais.  O  Senalba  representa  também  associações,  fundações,  creches
comunitárias, cursos livres, de idiomas, de informática, profissionalizantes etc. Então
é bastante abrangente.

Assim,  neste  momento,  representando o presidente desta Casa,  deputado Dinis
Pinheiro, quero dizer que é uma honra participar desta solenidade em homenagem
aos  50 anos de fundação do Senalba-MG,  importante  entidade sindical  do nosso
Estado,  como muito  bem  já  mencionado  pelos  que nos  antecederam,  com  longo
histórico de lutas em prol das categorias profissionais que representa.

O  sindicato,  dedicado  à  defesa  dos  interesses  imediatos  e  históricos  dos
trabalhadores do Sistema S, de assistência social e de cursos livres, teve sua carta
sindical aprovada em 20/2/1964. Era, então, denominado Sindicato dos Empregados
em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação
Profissional do Estado de Minas Gerais - Secrasof -, e sua base era ainda mais ampla
e diversificada que a de nossos dias. Pouco mais de um mês após a fundação, como
o deputado André Quintão e o representante do Senalba falaram, foi  decretado o
golpe militar, que iniciaria tempos sombrios. Assim, o sindicato foi provado em sua
luta,  em  seu  compromisso  com  os  trabalhadores.  E  as  dificuldades  ainda  eram
maiores porque a classe patronal, via de regra, era simpática aos militares. Então foi
árdua a luta para que o Senalba se mantivesse fiel aos princípios do sindicalismo.

Esse panorama começou a mudar no final dos anos 1970, quando teve início, no
interior das fábricas, especialmente as da região do ABC Paulista, um movimento que
se opunha ao autoritarismo dos militares. Em razão da sua oposição ao estagnado
sindicalismo  oficial  corporativo,  tal  movimento  ficou  conhecido  como  “novo
sindicalismo”.  O  Senalba-MG  dele  participou  ativamente,  ajudando  a  reavivar  as
manifestações da sociedade civil.

A  entidade  desempenhou  papel  de  relevo  na  criação  da  Central  Única  dos
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Trabalhadores - CUT - tanto que um represante seu está aqui hoje - e, ao longo das
três  décadas  seguintes,  teve  papel  destacado  na  vida  política  do  País,  a  ela  se
filiando em 1985. A década de 1980 foi particularmente agitada para o Senalba-MG.
Em  1984,  aconteceu  um  dos  maiores  encontros  das  bases  e  a  eleição  de  uma
diretoria que congregava diversos setores do sindicalismo, fortalecendo a entidade.
Nessa mesma época, o sindicato deu suporte à luta dos trabalhadores do Sesi-MG
contra  a  redução da jornada.  A saída  das  bases  das  fundações  do  Estado,  que
passaram a ter um sindicato específico a partir de 1990, não afetou o dinamismo da
entidade,  que,  ao  contrário,  mostrou-se  cada  vez  mais  forte  e  democrática.
Posicionou-se a favor do impeachment do ex-presidente Fernando Collor e enfrentou
com coragem o que interpretou como os primeiros sinais da política neoliberal do
governo federal.

Iniciou o século XXI com o estabelecimento de várias convenções coletivas, que
significaram  conquistas  importantes  em  uma  conjuntura  de  redução  dos
investimentos  sociais,  aumento  do  desemprego  e  das  terceirizações.  Procurando
interiorizar sua atuação, abrangendo trabalhadores de todo o Estado, e não apenas
da  capital,  estabeleceu  subsedes  em  Betim,  minha  cidade,  onde  moro,  Montes
Claros, Juiz de Fora, Pouso Alegre, São João del-Rei, Uberlândia e Timóteo.

O  presidente  deputado  Dinis  Pinheiro  parabeniza  também  nós  parlamentares
presentes, todos os dirigentes, funcionários e sindicalizados do Senalba-MG pelos
seus 50 anos, ao longo dos quais vem fomentando a participação e a mobilização das
categorias que representa em prol de conquistas salariais e trabalhistas. Em nome
dessa  trajetória  de  coerência  e  de  luta,  comemoramos  neste  Parlamento,  com
orgulho,  o  meio  século  de  vida  dessa  entidade  sindical  que  vem  reafirmando
continuamente seu compromisso com a formação do trabalhador como um cidadão
ativo na construção de um país melhor.

Não apenas nós que estamos aqui no Plenário da Assembleia - o deputado André
Quintão já disse isso -, mas todos que nos acompanham pela TV Assembleia também
estão participando deste evento, estão homenageando o Senalba pela sua trajetória
vitoriosa. Esperamos que os próximos 50 anos sejam também de muita vitória. Por
isso,  merecidamente,  o  deputado  André  Quintão,  autor  do  requerimento  que  deu
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origem  a  esta  homenagem,  vai,  neste  momento,  entregar  algumas  placas
comemorativas dos 50 anos do Senalba, não apenas ao coordenador, representando
o sindicato, que já foi homenageado, mas também a seus diretores. Então gostaria de
chamar cada um para se posicionar à frente para receber essa homenagem: Sérgio
Oliveira  Santos,  Gessi  Palmeira  da  Silva  -  não  apenas  homens,  mas  também
mulheres presentes -, Deilton José dos Santos, Romualdo Régio da Silva Carvalho,
Carlos Alberto Pinto, Alexandre Simões Bezerra, Rosenir Guedes Miranda, Éderson
Alves  da  Silva,  Marcelo  André  Chrispim,  Antônio  João  Gonçalves  Coutinho,  Luiz
Cláudio Moreira,  Maria  Cristina  Ferreira Alves,  Cristina  Andrade do Vale,  Genésio
Pereira Soares, Tarcísio Fabiano da Silva, João Varnei da Silva, Madalena Severina
Reis e Maria Edília de Almeida de Jesus.

Quero parabenizar  o  Senalba,  porque,  além de homens,  tem mulheres  em sua
diretoria. Queremos que as mulheres no Brasil ocupem, cada vez mais, esse espaço,
para que haja democracia de gênero.

Agora  o  deputado  André  Quintão  vai  entregar  a  cada  diretor  uma  placa
homenageando o sindicato por meio de sua diretoria, representantes legítimos das
bases desse sindicato. A placa diz o seguinte: “Homenagear os 50 anos do Senalba-
MG é homenagear a luta do sindicalismo brasileiro. Parabéns à Gestão Avançar nas
Conquistas  -  2012-2016  -  pela  luta  incessante  na  garantia  dos  direitos  dos
trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Deputado André Quintão, presidente
da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais”.

Realmente,  é  uma ampla  diretoria  aqui  representada.  Mais  uma vez,  quero  de
público  dizer  parabéns  ao  Senalba,  que  tem  diretores  e  diretoras  que  estão
contribuindo com o sindicalismo em Minas Gerais e no  Brasil.  O deputado André
Quintão  continua a  entregar  aos  diretores  e  diretoras  do  Senalba  uma placa  em
homenagem ao sindicato, pelos seus 50 anos.

Quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de dizer que também convidaremos o
Dr. Genilson, ex-presidente, para participar dessa foto. Tem mais algum ex-presidente
aqui ou é só o Dr. Genilson? Vou descer.
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Apresentação Musical
O  locutor  -  Para  brindar  aos  nossos  convidados,  ouviremos  agora  a  cantora  e

compositora  Marisa  Minas,  que  apresentará  a  música  Coração  de  Estudante,  de
Milton Nascimento e Wagner Tiso.

- Procede-se à apresentação musical.
A presidente - Quero parabenizar a compositora e cantora Marisa Minas e dizer que

o  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  o  deputado  André  Quintão  foram  muito
felizes em escolher uma cantora, uma mulher, para homenagear o Senalba. Que bom
que  realmente  esta  Casa  não  se  esqueceu  disso!  Mais  uma  vez,  aproveito  a
oportunidade para dizer que nós, mulheres, já somos 52% da população do Brasil.
Ficamos felizes quando as mulheres se fazem presentes neste Parlamento com o seu
canto e com a sua música. A sua voz é maravilhosa.

Quero muito agradecer  a  cada uma e a  cada um dos presentes  e  também ao
homenageado, representante do Senalba; ao Jairo, representante da CUT; e também
ao  nosso  homenageado  Sérgio.  A luta  tem  de  continuar.  Mais  50  anos  para  o
Senalba, deputado André Quintão, para que continue fazendo história. Todos já foram
amplamente nominados, os que passaram e os que estão presentes.

Encerramento
A 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 ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
25/2/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/2/2014

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite, Cabo
Júlio  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício dos vereadores Marcos
Antônio Vitorino e Ailson Aparecido  do Nascimento,  da Câmara Municipal  de São
Sebastião do Paraíso,  solicitando que a comissão realize uma visita  ao município
para tratar do combate às drogas, em especial ao crack; e e-mails dos Srs. Alexandre
Henrique Veiga Xavier, solicitando, por meio do site Fale com a Assembleia, a ajuda
desta  comissão  para  a  questão  da  segurança  pública  no  Município  de  Monte
Carmelo, tendo em vista a série de assaltos à mão armada, as explosões aos caixas
eletrônicos e o crescente número de crimes que vêm ocorrendo na cidade; e Mário
Raimundo Silva, encaminhando, por meio do  site Fale com a Assembleia, pedido a
ajuda desta comissão para que a legislação se torne mais rígida e desfavorável à
criminalidade.  Comunica  também o recebimento de  correspondência  publicada no
Diário do Legislativo em 15/2/14: ofícios dos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de
Itamarandiba; Júlio Cezar de Andrade Miranda, presidente da Rede Minas, e Olavo
Machado Junior, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
Fiemg. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei  nº  4.472/2013,  no 1º
turno, do qual designou como relator o deputado Cabo Júlio. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende 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 6.979 a 6.988, 6.990 a 7.033, 7.035, 7.046,
7.047, 7.064, 7.081 a 7.088, 7.091, 7.100 a 7.104/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

-  nº  9.043/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para autorizar o
aumento do efetivo policial nos Municípios de Josenópolis e Padre Carvalho, com o
intuito de diminuir a criminalidade;

-  nº  9.044/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  seja
encaminhado  voto  de  congratulações  a  Sargento  PM  Carmen  da  Silva  Mendes
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Cardoso,  lotada na 137ª  Cia.  PM do  20º  BPMG,  destacamento de  Inconfidentes,
pelos relevantes serviços prestados àquela comunidade;

- nº 9.045/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  implantação  do  Centro  de
Atendimento  ao  Adolescente  Autor  de  Ato  Infracional  em  Montes  Claros,  que  foi
criado em 2012 e não foi implantado, bem como para o estudo da possibilidade de se
criar nesse espaço o Centro de Acolhimento aos Adolescentes Químiodependentes;

- nº 9.046/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para a implantação da Defensoria Pública
no Município de Januária e para a criação de Unidades de Atendimento nas cidades
de Almenara, Francisco Sá, Bocaiuva, Porteirinha, São Francisco e Salinas;

- nº 9.047/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para a criação de um Pelotão do Corpo de
Bombeiros no Alto Rio Pardo;

- nº 9.048/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para a criação e instalação de Delegacia
Regional de Segurança Pública no Alto Rio Pardo;

- nº 9.049/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para o aumento do número de agentes
penitenciários para os presídios de Montes Claros;

- nº 9.050/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para a criação de um espaço apropriado
para comportar a Banca de Habilitação de Montes Claros;

- nº 9.051/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para a construção do presídio feminino em
Montes Claros, para a ampliação do presídio regional e para o aumento da frota do
sistema prisional;

-  nº  9.052/2014,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para a reforma do Posto
de Fiscalização Ariston Coelho, na BR-251, que terá como missão o controle policial
de entrada e saída do Município de Montes Claros;
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- nº 9.053/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para a construção da sede da Polícia Civil
no Município de Montes Claros;

- nº 9.054/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  criação  de  Posto  de  Perícia
Integrada  em  Montes  Claros,  pois,  das  maiores  cidades  mineiras,  é  a  única
desprovida de PPI;

- nº 9.055/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  providências  para  a
aquisição de uma escada Magirus para o 7º Batalhão de Bombeiros Militares sediado
em Montes Claros;

- nº 9.056/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  destine  recursos  para  a
construção da sede própria do 7º Batalhão de Bombeiros Militar em Montes Claros;

- nº 9.057/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para que reveja a Lei nº 6.763, de 1975, a
fim de que os recursos arrecadados com a Taxa de Segurança Pública possam ser
usados na aquisição ou na reforma de imóveis para atender ao Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais;

- nº 9.058/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Segurança Pública na Serra do Cipó, Distrito de Santana do Riacho,
para debater, em audiência pública, a violência no município, que é considerado polo
turístico de Minas Gerais;

- nº 9.059/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  da  Comissão de Segurança Pública  para  ouvir,  em audiência  pública,  os
parentes das vítimas dos crimes ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 2014,
com o intuito de subsidiar os trabalhos desta comissão;

-  nº  9.060/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil,  ao  Comando-Geral  da  PMMG  e  às
Superintendências  da  Polícia  Federal  e  da  Polícia  Rodoviária  Federal  pedido  de
informações sobre o total de apreensão de drogas e explosivos nos últimos três anos
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no Estado de Minas Gerais, especificando os tipos e quantidade de entorpecentes
apreendidos em cada ano, bem como a quantidade de armas de fogo, com o intuito
de subsidiar e aprimorar os trabalhos desta comissão;

- nº 9.061/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Segurança  Pública  para  entrega  dos  votos  de  congratulações  aos
policiais  militares  lotados  no 34º Batalhão de Polícia Militar,  pela participação em
operação que culminou na descoberta  de  um laboratório  de refino de  drogas,  na
apreensão de drogas e armas, nos termos do Requerimento nº 6.659/2013;

- nº 9.062/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Segurança  Pública  para  entrega  dos  votos  de  congratulações  aos
policiais militares lotados no Batalhão Rotam da Polícia Militar, pela participação em
operação  que  culminou  na  apreensão  de  50  quilos  de  maconha,  nos  termos  do
Requerimento nº 6.608/2013;

-  nº  9.063/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhada
manifestação de aplauso ao governador do Estado pela abertura de concurso público
para provimento de mil vagas para o cargo de Investigador da Polícia Civil;

-  nº  9.064/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para que seja autorizada a convocação
dos 60 excedentes do Curso de Formação de Sargentos do Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais;

-  nº 9.066/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Administração Pública, na cidade
de Buritizeiros, para discutir, em audiência pública, a segurança no município, bem
como a segurança dos usuários da ponte Marechal Hermes, que liga Buritizeiros a
Pirapora, pois, mesmo recebendo recursos para sua manutenção, continua colocando
em risco a vida das pessoas que por ela passam.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
9.065/2014,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  da
Comissão de Segurança Pública, para discutir, em audiência pública, a segurança
nos condomínios  residenciais  de Nova Lima.  Cumprida  a finalidade da reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2014.
João Leite, presidente - Duarte Bechir - Arlen Santiago.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.373/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por
escopo alterar a Lei nº 11.317, de 7 de dezembro de 1993, que cria a Medalha de
Mérito Intelectual na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e modifica a Lei nº 200,
de 8 de outubro de 1937.

Publicada no  Diário do Legislativo de 10/8/2013,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos
relacionados com a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade, nos termos do
art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em  24/9/2013,  o  relator  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento Interno, encaminhado à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG
-, para que essa corporação se manifestasse sobre a alteração pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

A Lei nº 11.317, de 7/12/1993, cria a Medalha de Mérito Intelectual, denominada
Medalha Capitão PM Médico Guimarães Rosa,  destinada a galardoar  os  militares
classificados em primeiro lugar nos cursos profissionais da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais.

O Projeto de Lei nº 4.373/2013 tem como finalidade incluir  na Lei nº 11.317, de
1993,  dispositivo  que  especifique  quais  são  os  cursos  de  formação,  em  que  os
policiais militares classificados em primeiro lugar farão jus à medalha, por meio do
acréscimo do seguinte parágrafo:

“§ … - Os cursos a que se refere o  caput  do art.  1º são curso de formação de
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soldados - CFSd - ou equivalente, curso de atualização em segurança pública - Casp
-, curso especial de formação de sargentos - Cefs -, curso intensivo de formação de
sargentos - Cifs -, curso de formação de cabos - CFC -, curso de especialização em
gestão estratégica de  segurança pública -  Cegesp -,  curso de especialização em
segurança pública - Cesp -, curso de especialização em gestão de polícia ostensiva -
Cegepo -, curso de bacharelado em ciências militares - CBCM - ou semelhante, curso
superior de tecnologia em gestão de segurança pública - CSTGSP - ou semelhante e
curso superior de tecnologia em segurança pública - CSTSP - ou semelhante”.

O autor da matéria esclarece que os cursos especificados têm a mesma natureza, o
que vai ao encontro do princípio da isonomia, buscando conceder a condecoração a
todos os policiais militares que alcancem os requisitos legais.  Além disso, ressalta
que a concessão da medalha significa valorização, incentivo e reconhecimento do
trabalho realizado por aqueles que exercem a atividade, essencial, de policiamento
ostensivo e preventivo.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais  encaminhou  a  esta  Casa  a  nota  técnica  datada  de  14/10/2013,
manifestando-se favoravelmente à alteração da lei para incluir, em seu texto, o rol de
cursos que geram direito à Medalha de Mérito Intelectual. Esclarece que os cursos da
corporação, especialmente os de formação inicial, possuem considerável número de
alunos,  o que torna  mais  acirrada a  disputa pelas  melhores colocações e,  nesse
sentido,  acredita  que  a  proposta  tem  o  condão  de  incentivar  o  estudo  e  a  boa
qualificação profissional dos militares da PMMG.

Sugere, entretanto, que os cursos de especialização em gestão de polícia ostensiva
e de formação de cabos não façam parte da relação, uma vez que não são requisitos
para ascensão na carreira, e que seja acrescentado o curso de formação de oficiais.
Com  o  propósito  de  acatar  a  sugestão  enviada  e  de  adequar  o  texto  à  técnica
legislativa, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.373/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivo à Lei  nº  11.317,  de  7 de dezembro de 1993,  que cria  a

Medalha de Mérito Intelectual na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e modifica
a Lei nº 200, de 8 de outubro de 1937.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado, no art. 1º da Lei nº 11.317, de 7 de dezembro de 1993,

o seguinte § 2º:
“§ 2º - Os cursos a que se refere o caput são os cursos de formação, atualização ou

especialização profissional da PMMG necessários como requisito para a ascensão na
carreira  policial  militar,  compreendendo  o  Curso  de  Especialização  em  Gestão
Estratégica  de  Segurança  Pública  -  Gegesp  -,  Curso  de  Especialização  em
Segurança Pública - Cesp -, Curso de Bacharelado em Ciências Militares - CBCM -,
Curso de Formação de Oficiais - CFO -, Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Segurança Pública - CSTGSP -, Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública
- CSTSP -, Curso de Atualização em Segurança Pública - Casp -, Curso Especial de
Formação de Sargentos - Cefs -, Curso Intensivo de Formação de Sargentos - Cifs - e
Curso  de  Formação  de  Soldados  -  CFSd,  ou  os  cursos  equivalentes  aos
relacionados.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Cabo Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.764/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo instituir o Mês do Pit Stop - Inspeção Veicular Preventiva.

Publicada no  Diário do Legislativo de 5/12/2013,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Trata  o Projeto  de Lei  nº  4.764/2013 de instituir  o  Mês do Pit  Stop -  Inspeção

Veicular Preventiva, a ser comemorado anualmente durante o mês de junho.
Em sua justificação, o autor do projeto ressaltou a importância da inspeção veicular

para a melhoria das condições atmosféricas, o que poderia gerar uma economia de
R$1,3 bilhão/ano nos

investimentos  com  saúde  pública,  de  acordo  com  avaliação  do  Banco  Mundial
baseada no Município de São Paulo.

No  Município  de  Belo  Horizonte,  a  Lei  nº  9.694,  de  2009,  instituiu  igual  data
comemorativa.  Em setembro de 2013, foi  realizado o Programa Inspeção Veicular
Gratuita,  para  a  conscientização  do  público  em  geral  quanto  à  necessidade  das
inspeções  preventivas e  manutenções periódicas  nos veículos.  Com base nesses
exemplos, a proposição de lei em análise procura ampliar a ideia para todo o Estado,
uma vez que Minas Gerais possui a segunda maior frota de veículos do País.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu
art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União
legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de
assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  a  legislação  federal  e  estadual,  para
atender  a  suas  peculiaridades.  Ao  estado  membro,  o  §  1º  do  art.  25  reserva  a
competência sobre temas que não se enquadram no campo privativo da União ou do
município.

Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data comemorativa pode ser
objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados  componentes  do
sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa
da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.
Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a
deflagração do processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 4.764/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - André Quintão - Cabo Júlio -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.817/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública  a  Associação Comunitária  Nova  Era,  com sede no Município  de
Carvalhópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.817/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Nova Era, com sede no Município de Carvalhópolis.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão
remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  30,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade
jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.817/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Cabo Júlio -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.818/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública o Instituto Social Resgate, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.818/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Social Resgate, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.818/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Cabo Júlio  -  André

Quintão - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.823/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da Vida - ACS Pão da Vida -, com
sede no Município de Lagoa Santa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.823/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Cultural  e  Social  Pão  da  Vida  -  ACS  Pão  da  Vida  -,  com  sede  no
Município de Lagoa Santa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  11  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 30 determina que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica
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qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos
termos da Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  que tenha preferencialmente  o  mesmo
objetivo social da instituição dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.823/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Cabo Júlio -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.837/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Esportiva Portas Abertas, com sede no Município de
Poté.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.837/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Portas Abertas, com sede no Município de Poté.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
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remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  reverterá  a  instituição
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.837/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Cabo Júlio - Luiz Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.841/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
instituir o Dia do Policial Militar Aviador.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.841/2014 tem como finalidade instituir o Dia do Policial Militar

Aviador, a ser comemorado anualmente em 26 de agosto.
É importante observar que a Constituição da República, em seu art. 22, relaciona as

matérias de interesse nacional, sobre as quais cabe à União legislar privativamente;
no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse
local  e  suplementar  a  legislação  federal  e  estadual  para  atender  a  suas
peculiaridades. Ao estado membro, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre
temas que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data comemorativa pode ser
objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados  componentes  do
sistema federativo.
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Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa
da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.
Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a
deflagração do processo legislativo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao
final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.841/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia do Policial Militar Aviador.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Policial  Militar  Aviador,  a  ser  comemorado,

anualmente, no dia 26 de agosto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Cabo

Júlio - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.842/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiar e Artesãos de
Piedade - Amafap -, com sede no Município de Piedade do Rio Grande.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.842/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Agricultores Familiar e Artesãos de Piedade - Amafap -,
com sede no Município de Piedade do Rio Grande.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do
art. 13, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,
no  art.  28,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, sede e atividades no
Município de Piedade do Rio Grande, e registro no Conselho Municipal de Assistência
Social ou no de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.842/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Cabo

Júlio - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.845/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Fundação Mundo Novo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.845/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Mundo Novo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  11  veda  a
remuneração  de seus  dirigentes;  e  o  art.  37  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  que  se
proponha a fim igual ou semelhante ao da instituição dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.845/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Cabo Júlio - Luiz Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.847/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Pescadores, Pescadores Artesanais, Aquicultores,
Agricultores e Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no Município de
Leme do Prado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.847/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Pescadores,  Pescadores  Artesanais,  Aquicultores,  Agricultores  e
Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no Município de Leme do Prado.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  29  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 33 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  reverterá  a  instituição
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.847/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro

Silva - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.849/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação de  Famílias  Varzelandenses  em  Defesa  da Vida  -
Asfavid -, com sede no Município de Varzelândia.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.849/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Famílias Varzelandenses em Defesa da Vida - Asfavid -, com sede no
Município de Varzelândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  reverterá  a  instituição
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.849/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Cabo Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.870/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade  pública  a  entidade  denominada  Ação  Social  Centro  de  Reintegração  a

Sociedade mais que Vencedores - Cerdad -, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2014  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.870/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Ação Social  Centro de Reintegração a Sociedade mais que

Vencedores - Cerdad -, com sede no Município de Santa Luzia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  5º  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 43 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.870/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Cabo Júlio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.855/2012
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 2855/2012 “dispõe sobre a

obrigatoriedade de instalação e uso de aparelho sensor de vazamento de gás nos
estabelecimentos comerciais e prédios residenciais no Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  11/2/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto em análise obriga a instalação e uso de aparelho sensor de gás como

prevenção para detectar vazamentos nos estabelecimentos industriais, comerciais e
prédios residenciais no Estado que utilizam botijões de gás liquefeito de petróleo -
GLP  -,  observadas  as  seguintes  especificações:  os  equipamentos  deverão  ser
instalados em todos os estabelecimentos comerciais, industriais, clubes, entidades,
hospitais, escolas, hotéis, motéis, restaurantes e similares. Além disso, deverão ser
também  instalados  em  todos  os  prédios  residenciais  com  mais  de  três  andares,
devendo cada unidade, independentemente de haver aparelho instalado na central de
gás,  ser  equipada  com  sensor  de  vazamento.  O  parágrafo  único  do  art.  1º  diz,
contudo,  que,  nos  prédios  residenciais  com  até  três  andares  e  casas  térreas,
residenciais,  será facultativo o uso do sensor.  O descumprimento das disposições
sujeita o responsável a multa correspondente a 100 Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - Ufemgs -, aplicada em dobro em caso de reincidência.

De  acordo  com  a  justificação,  o  objetivo  da  proposição  é  evitar  os  riscos  de
explosões de gás, que ameaçam a vida e o patrimônio das pessoas.

Em reunião realizada em 15 de maio de 2012, foi aprovado requerimento para que
a proposição fosse encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais -  CBMMG - a fim de essa corporação informasse sobre os procedimentos
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adotados atualmente para a segurança quanto ao GLP. O referido órgão manifestou-
se,  por  meio  da  Nota  Técnica  nº  49/2012,  de  maneira  contrária  à  proposição
apresentada,  por  entender  que  já  existe  lei  e  outras  normas  sobre  o  assunto.
Ressaltou que o assunto já foi objeto de discussão quando da apreciação do Projeto
de  Lei  nº  426/2007.  Na  oportunidade,  as  comissões  que  apreciaram  a  matéria
entenderam  que a  questão já  havia  sido  abrangida  pela  Lei  nº  14.130,  de  2001.
Ressaltou que a competência para a normatização e fiscalização das edificações ou
espaços destinados a uso coletivo é do CBMMG, por meio de instruções e notas
técnicas. Informou ainda que a Instrução Normativa nº 23 regulamenta a matéria aqui
analisada.

De fato, a Lei nº 14.130, de 2001, em seu art. 2º, atribui ao CBMMG a incumbência
de elaborar as normas necessárias à instrução para a instalação de equipamento
destinado a detectar e prevenir vazamento de gás. A opção legislativa de deixar a
regulamentação  da  matéria  para  o  nível  infralegal,  pelo  órgão  responsável  pela
defesa civil, justifica-se em razão da natureza eminentemente técnica da norma:

“Art. 2º - Para os fins do art. 1º, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG -, no exercício da competência que lhe é atribuída no inciso I do art. 3º da
Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, desenvolverá as seguintes
ações:

I - análise e aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;
II - planejamento, coordenação e execução das atividades de vistoria de prevenção

a incêndio e pânico nos locais de que trata esta lei;
III - estabelecimento de normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus

bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe;
IV - aplicação de sanções administrativas nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. As normas técnicas previstas no inciso III do “caput” deste artigo

incluirão  instruções  para  a  instalação  de  equipamento  para  detectar  e  prevenir
vazamento de gás”.

Destacamos que o parágrafo único do art.  2º foi  inserido pela Lei nº 17.212, de
2007,  oriunda  do  Projeto  de  Lei  nº  426/2007,  cujo  objetivo  também  era  tornar
obrigatória a instalação de sistema sensor e de válvulas de bloqueio para detectar e
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prevenir  vazamento  de  gás  no  Estado.  Na  oportunidade,  esta  Comissão  exarou
parecer considerando que a proposição descia a minúcias que deveriam ser tratadas
por regulamento:

“O  que  não  se  coaduna  com  a  boa  técnica  legislativa  é  fazer  constar  da  lei
detalhamentos que o órgão técnico competente tem melhores condições de definir, a
partir da experiência e do contato com a realidade, por meio de regulamento, com o
objetivo de acompanhar os avanços da ciência e da tecnologia”.

Mas também consta do parecer emitido por esta Comissão que “nada impede que o
legislador  especifique  na  lei  a  exigência  de  que  o  regulamento  trate  de  um
determinado aspecto  do sistema de segurança,  reduzindo a discricionariedade do
administrador”.

Feitas essas considerações, verifica-se que a Lei nº 14.130, de 2001, que dispõe
sobre  a  prevenção contra incêndio  e  pânico  no Estado e dá outras  previdências,
contém comandos que também estão presentes no texto da proposição em análise.
Em relação aos  estabelecimentos  que devem instalar  e  usar  o  sensor  de  gás,  a
legislação em vigor abrange todos “os edifícios ou espaços comerciais, industriais ou
de  prestação  de  serviços  e  os  prédios  de  apartamentos  residenciais”,  sendo,
portanto, mais ampla do que a proposição nesse aspecto. Além disso, a legislação
atual já prevê aplicação de penalidades, que vão desde a aplicação de advertência
escrita até a interdição do estabelecimento, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.130, de
2001. Essa gradação é a opção que melhor atende ao princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, o comando que não está previsto na norma estadual acima citada é o
contido no parágrafo único do art. 1º da proposição, segundo o qual, “nos prédios
residenciais com até três andares e casas térreas, residenciais, será facultativo o uso
do sensor”. Para integrá-lo ao ordenamento jurídico, apresentamos o substitutivo a
seguir, propondo modificação na legislação sobre a matéria. Certamente, a comissão
de mérito, com base nos elementos fáticos de que dispõe, se posicionará acerca de
sua conveniência.

Conclusão
Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto  de Lei  nº  2.855/2012 na forma do Substitutivo  nº  1,  que apresentamos a
seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Modifica  a  Lei  nº  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. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 2º - (...)
§ 2º - Nos prédios residenciais com até três andares e casas térreas, residenciais,

será facultativo o uso do equipamento.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Cabo Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.096/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo assegurar às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o
direito de acesso ao teste de mapeamento genético a ser fornecido pelo Sistema
Único de Saúde.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/5/2013  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à
proposição o Projeto de  Lei  nº  4.116/2013,  do deputado Fred Costa,  que contém
objeto semelhante ao da proposição em estudo.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.096/2013 pretende assegurar às cidadãs mineiras que forem
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classificadas como pacientes com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama
o acesso gratuito, através do Sistema Único de Saúde, ao teste genético identificador
da mutação do gene BRCA.

Nos termos da referida proposição, são consideradas mulheres com alto risco de
desenvolver  câncer  de mama aquelas  que têm histórico familiar  de  incidência  da
doença em parentes em primeiro grau antes dos 50 anos de idade.

Por  fim,  o  projeto  assegura  às  mulheres  que  apresentarem  como resultado  do
exame a mutação do gene BRCA a opção pela realização da cirurgia de mastectomia.

Com o mesmo fim, o Projeto de Lei nº 4.116/2013 pretende obrigar os hospitais da
rede pública de saúde do Estado a realizarem, gratuitamente, o exame que comprova
a predisposição genética da paciente para o câncer de mama.

Apresentada essa breve síntese, passamos a opinar sobre as proposições.
Inicialmente,  é  necessário  destacar  que a  proposição trata  do  tema proteção e

defesa  da  saúde,  matéria  que  se  encontra  no  rol  de  competências  legislativas
concorrentes entre a União e os estados.

Sendo assim, cabe à União editar as normas gerais, e aos estados, suplementá-las,
exercendo a competência legislativa plena (supletiva) em caso de ausência de norma
geral federal.

Quanto  à  iniciativa  para  deflagrar  o  processo  legislativo,  a  matéria  proteção  e
defesa  da  saúde  não  se  encontra  inserida  no  rol  de  competências  privativas  de
nenhum órgão ou agente político.

Quanto ao conteúdo da proposta, ressaltamos que o acesso à saúde é um direito
social de todo cidadão (art.  6º da Constituição Federal),  sendo um dever das três
esferas federativas disponibilizar, de forma integrada, a infraestrutura necessária para
o seu exercício (arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal de 1988).

De forma a organizar e viabilizar esse direito, a Constituição Federal estabeleceu
que  as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e
hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,  fundamentado  nos  princípios  de
descentralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo,  e  atendimento
integral,  com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais e da participação da comunidade (art. 198 da Constituição Federal).
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Nesse  contexto,  o  acesso  ao  teste  genético  que  identifica  a  mutação  no  gene
BRCA, demonstrando a existência de grande possibilidade de desenvolvimento da
doença, figura como um procedimento necessário para a manutenção da saúde da
mulher, configurando direito constitucional que deve ser resguardado pelo Estado.

Por  fim,  quanto  ao  conteúdo  da  proposição,  fazem-se  necessárias  algumas
alterações para adequá-la às regras da técnica legislativa, razão pela qual propõe-se
o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.096/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama o

acesso gratuito ao teste de mapeamento genético.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Compete  ao  Estado,  por  meio  da  rede  de  unidades  públicas  ou

conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS -, prestar o serviço de
prevenção  ao  câncer  de  mama  consistente  na  realização  do  exame  genético
identificador da mutação no gene BRCA, a fim de apurar a existência de risco de
desenvolvimento da doença.

Art. 2º - O exame genético somente será realizado na paciente diagnosticada como
de alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, assim considerada aquela que
apresentar histórico familiar de incidência da doença em sua mãe, irmã ou avó antes
de atingirem cinquenta anos de idade.

Art. 3º - As mulheres que apresentarem a mutação no gene BRCA identificada pelo
exame genético poderão optar pela realização da cirurgia de mastectomia profilática e
de reconstrução da mama através do Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei
Federal nº 9.797, de 1999.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - André Quintão - Cabo Júlio -

Dalmo Ribeiro Silva.



1013
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.508/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

normatização da distribuição de aparelhos, medicamentos e insumos para diabéticos
e hipertensos e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/6/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Cabe  a  esta  comissão analisar,  preliminarmente,  a  proposição  ora  apresentada
quanto aos seus aspectos jurídico,  constitucional  e legal,  nos termos do art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  em  análise  estabelece  para  o  Estado  a  obrigação  de  garantir  aos

diabéticos  e  hipertensos,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado de  Saúde,  acesso a
tecnologias  avançadas,  exames,  medicamentos,  equipamentos  e  insumos  para  a
aplicação de insulina (art. 1º).

No  art.  2º,  atribui-se  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  a  competência  para  a
substituição de aparelhos defeituosos. O art. 3º dispõe sobre processos de obtenção
das  chamadas  “insulinas especiais”.  O art.  4º  institui  a  carteira  de  informação do
paciente diabético. E o art. 5º determina a obrigatoriedade da realização do Teste de
Glicemia Capilar em todo atendimento de urgência e emergência.

Há que se examinar o projeto à luz do sistema de saúde vigente no País a partir
das inovações preconizadas pela Constituição da República de 1988. De acordo com
a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, cujas ações devem ser
organizadas  em  um  sistema  único  de  saúde  em  uma  rede  regionalizada  e
hierarquizada. O sistema é descentralizado, com direção única em cada esfera de
governo,  atendimento  integral  e  participação  da  comunidade.  Ainda  segundo  a
Constituição da República, o acesso às ações e aos serviços do sistema deve ser
universal e igualitário.

No que toca à competência para legislar sobre a saúde, a Constituição dispõe que a
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matéria é de competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal,
cabendo  à  União  a  fixação  de  normas  gerais,  e  aos  estados,  o  poder  de
complementar a legislação genérica, fixada pela União.

No exercício de sua competência, a União editou a Lei  nº  8.080, de 1990,  que
instituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, com ênfase na descentralização dos
serviços prestados à sociedade, cuja responsabilidade é dividida entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios. Este sistema prevê que o financiamento
do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo, sendo que a cada uma
delas cabe assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.

A Lei nº 8.080 prevê ainda em seu art. 9º que, no âmbito dos estados, a direção do
Sistema  Único  de  Saúde  será  exercida  pela  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,
observando-se, dessa forma, o princípio da descentralização político-administrativa,
com direção única em cada esfera de governo.

Embora a Constituição da República tenha atribuído competência aos estados para
legislar sobre saúde, constata-se, pela análise da Lei nº 8.080, que a administração e
organização do SUS em âmbito estadual  cabe à Secretaria de Estado da Saúde.
Dessa maneira,  a distribuição de medicamentos,  equipamentos e insumos para o
controle e o tratamento dos pacientes diabéticos constitui medida de política pública
de saúde, cuja definição depende eminentemente de uma análise discricionária da
autoridade  competente,  no  caso,  o  Poder  Executivo,  não  cabendo  ao  Poder
Legislativo deflagrar normas nesse campo.

Ademais,  a  Lei  Federal  nº  11.347,  de  27/9/2006,  já  garante  aos  portadores  de
diabetes o acesso gratuito, por meio do SUS, aos medicamentos para o tratamento
da doença e aos materiais necessários à aplicação e ao monitoramento da glicemia
capilar.

Em âmbito estadual, a Lei nº 14.533, de 27/12/2002, que institui a política estadual
de prevenção do diabetes e de assistência integral à saúde da pessoa portadora da
doença,  estabelece  como  diretriz  da  política  “o  direito  às  medicações,  aos
instrumentos e aos materiais de autoaplicação e autocontrole, visando a garantir a
maior autonomia possível por parte do usuário”. Conforme informação constante do
site da Secretaria de Estado de Saúde, o órgão distribui, por meio da Farmácia de
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Minas,  insulina,  tiras  reagentes  e  aparelhos  para  o  tratamento  dos  pacientes
diabéticos,

Além  disso,  o  governo  do  Estado  mantém  o  programa Hiperdia  de  assistência
programada na rede de atenção aos hipertensos, diabéticos e usuários com doença
renal  crônica.  No  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  2012-2015,  exercício
2013, no programa Hiperdia há duas ações para atender aos acometidos por essas
doenças: a Ação 4145 - Atenção à Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes -
e a Ação 1168 - Implantação de Centros Hiperdia Minas.

Constata-se, portanto, que o projeto sob análise visa instituir medidas similares às
do  Programa  Hiperdia  Minas.  Assim,  a  proposição  cuida  de  ações  de  caráter
eminentemente administrativo voltadas para a política pública estadual de saúde, em
flagrante invasão da competência do Poder Executivo.

Sobre  a  obrigatoriedade  do  Teste  de  Glicemia  Capilar,  é  importante  ainda
esclarecer  que,  segundo  a  literatura  médica,  o  diabetes mellitus é  diagnosticado
mediante monitoramento da glicemia no sangue por exame laboratorial. A verificação
da  glicemia  capilar  por  meio  dos  glicosímetros  visa  ao  monitoramento  da  terapia
medicamentosa  dos  pacientes  já  diagnosticados  como diabéticos  e  não  é  usada
como instrumento para diagnosticar a doença.

Entretanto, não resta dúvida de que o objetivo do projeto é nobre, mormente diante
do  aumento  de  casos  de  diabetes  registrado  nos  últimos  tempos.  Garantir  aos
diabéticos  acesso  a  tecnologias  avançadas  e  o  direito  às  medicações,  aos
instrumentos  e  aos  materiais  fornecidos  de  acordo  com  a  necessidade  de  cada
paciente e o prescrito por seu respectivo médico é uma maneira de promover ações
preventivas e corretivas mais efetivas.

Por  isso,  para  aprimorar  a  proposição  em  análise  apresentamos  no  final  deste
parecer o Substitutivo nº 1, acrescentando entre as diretrizes da política estadual de
prevenção do diabetes e de assistência integral  à saúde da pessoa portadora da
doença, dispostas no art. 2º da Lei nº 14.533, de 27/12/2002, essas garantias. Além
disso,  a  fim  de dar  maior  efetividade  à  essas  garantias,  acrescentamos  entre  os
direitos dos diabéticos o de requerer, em caso de atraso ou recusa na dispensação
dos medicamentos e materiais que lhe são necessários, informações à autoridade
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sanitária municipal e diligências à Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de
Saúde.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.508/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta os incisos VI e VII ao art. 2º da Lei nº 14.533, de 27 de dezembro de
2002,  que  institui  a  política  estadual  de  prevenção  do  diabetes  e  de  assistência
integral à saúde da pessoa portadora da doença.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 2º da Lei nº 14.533, de 27 de dezembro de

2002, os seguintes incisos VI e VII:
“Art. 2º - (...)
VI  -  o  direito  às  medicações,  aos  instrumentos  e  aos  materiais  de  tecnologias

avançadas disponíveis no Sistema Único de Saúde para o tratamento da doença;
VII  -  o  direito  às  medicações,  aos  instrumentos  e  aos  materiais  fornecidos  de

acordo  com  a  necessidade  de  cada  paciente  e  o  prescrito  por  seu  respectivo
médico.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 14.533, de 2002, o seguinte art. 3º:
(...)
“Art. 3º - É assegurado ao diabético o direito de requerer, em caso de atraso ou

recusa na dispensação dos medicamentos e materiais citados no inciso VII do art. 2º
desta lei, informações acerca do fato à autoridade sanitária municipal.

Parágrafo único - Na ausência de uma resposta satisfatória da autoridade sanitária
municipal, o diabético demandará à Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de
Saúde que instaure processo administrativo e aplique sanções e penalidades a essa
autoridade, nos termos do seu regulamento.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Cabo Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/2/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  do
número  regimental;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista
- Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -
Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O 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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião
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anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Da Sra. Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, chefe de gabinete do ministro das
Comunicações, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.356/2013, da
Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Alexandre  França  Campbell  Penna,  subcorregedor  de  Polícia  Civil,
solicitando o encaminhamento de cópia autenticada da documentação que ensejou a
apresentação do Requerimento nº 5.257/2013, com vistas à instrução do Expediente
nº 202.593.

Da Sra. Ana Cristina Mourão da Matta Machado, chefe da Seção de Fiscalização do
Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.247/2013,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr.  Dr.  Rosinha, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara  dos  Deputados,  encaminhando  relatórios  de  atividades  realizadas  por
subcomissões especiais dessa comissão. (- Às Comissões de Direitos Humanos e de
Saúde.)

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 5.584/2013, do deputado Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  de  governo  de  Belo  Horizonte,
comunicando que o Sr.  Marcio Araujo  de Lacerda,  prefeito  desse município,  será
representado pelo Sr. Daniel Marx Couto, diretor de Transporte Público da BHTrans,
na audiência publica de 25/2/2014, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (2),
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.174/2013,  da Comissão de
Direitos  Humanos,  e  ao  requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência
encaminhado por meio do Ofício nº 3.589/2013/SGM.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.664/2013, da Comissão de Participação Popular.
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Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.678/2013, da Comissão de Prevenção e
Combate às Drogas .

Questões de Ordem
O deputado Cabo Júlio - Está claro que não temos 26 deputados aqui. Então, peço

a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião.
O deputado Duarte Bechir - Recomposição.
O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 24 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, 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 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/12/2013
Às 10h03min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Célio  Moreira,  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  por
indicação  da  liderança  do  MSC),  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  deputado
Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  Antonio  Lerin  e  Rômulo
Veneroso  (substituindo,  respectivamente,  os  deputados  Inácio  Franco  e  Antônio
Carlos  Arantes,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Corrêa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Gustavo Valadares, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Por  determinação  do  presidente,  o  Projeto  de  Lei  nº
3.077/2012,  no  2º  turno,  é  retirado  da  pauta  por  não  cumprir  pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada -  Carlos  Pimenta  -  Rogério

Correia - Sargento Rodrigues.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/2/2014
Às 10h41min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Elismar  Prado  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  da deputada Luzia  Ferreira,
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  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário
do Legislativo em 19/12/2013: ofícios das Sras. Luanne Cortes, chefe do Gabinete do
Ministério  da  Cultura,  e  do  Sr.  Túlio  de  Medeiros  Garcia,  procurador-chefe  da
Fazenda Nacional em Minas Gerais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez,  por  unanimidade, os Projetos  de Lei nºs 4.203/2013
(relator:  deputado  Elismar  Prado)  e  4.558/2013  (deputada  Luzia  Ferreira),  que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 6.953 e 6.955/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
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comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

- nº 9.023/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Elismar Prado e Luiz
Henrique,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência
pública, as ações de interiorização da política cultural;

- nº 9.024/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Elismar Prado, Luiz
Henrique  e  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para
debater, em audiência pública, a situação dos circos no Estado.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
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 2014.
Luzia Ferreira, presidente - Luiz Henrique - Duarte Bechir.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/2/2014
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Fabiano  Tolentino  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, 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
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício
da  sra.  Sandra  Margareth  Silvestrini  de  Souza,  presidente  do  Sindicato  dos
Servidores  da  Justiça  de  Primeira  Instância,  e  do  sr.  Robert  Wagner  França,
coordenador-geral  do  Sindicato  dos  Servidores  da  Justiça  de  Segunda  Instância,
solicitando seja realizada audiência pública da comissão para debater o Projeto de
Lei Complementar nº 59/2014, que altera a Lei Complementar nº 59, de 2001, que
cuida da organização e divisão judiciária do Estado. O presidente comunica também
o recebimento  da  seguinte correspondência  publicada no  Diário do Legislativo de
6/2/2014:  ofícios  das  sras.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação;
Raimunda Helena Nahum Gomes, chefe de gabinete do Incra; Maria Coeli Simões
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Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (6),  e  do  sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,
presidente da Copasa-MG. Passa-se à 3ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes  requerimentos  do
deputado André Quintão:

- nº 9.041/2014, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Educação, Ciência e Tecnologia para debater, em audiência pública, a situação da
educação indígena no Estado com ênfase nos impactos da Resolução nº 2.442/2013,
conforme cópia do ofício apresentada;

- nº 9.042/2014, em que solicita seja realizada reunião da comissão para debater,
em audiência pública, o Projeto de Lei nº 3.077/2012, de autoria do governador, que
altera a Lei  Delegada nº 94,  de 2003, que dispõe sobre o Conselho Estadual  da
Juventude.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - João Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/2/2014
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Duilio  de  Castro  e  Cabo  Júlio  (substituindo  o  deputado  Leonídio
Bouças,  por  indicação da liderança do MSC),  membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta
a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, 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
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva
justificando  sua  ausência  na  reunião  do  dia  18/2/2014.  O  presidente  acusa  o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
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deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.884, 4.885, 4.893,
4.895 e 4.900/2014 (Dalmo Ribeiro Silva); 4.873, 4.874 e 4.896/2014 (Luiz Henrique);
4.892,  4.897,  4.898,  4.899  e  4.902/2014  (André  Quintão);  4.883  e  4.891/2014
(Leonídio  Bouças);  4.882,  4.888,  4.889  e  4.890/2014  (Duílio  de  Castro);  4.875  e
4.894/2014 (Sebastião Costa); 4.878, 4.886 e 4.901/2014 (Gustavo Perrella). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei
nºs 4.096, 4.219, e 4.690/2013 são retirados de pauta a requerimento do deputado
Duilio de Castro, aprovado pela Comissão. São convertidos em diligência ao Tribunal
de Justiça o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014 e à Secretaria de Transportes e
Obras  Públicas  e  ao  DER-MG o  Projeto  de  Lei  nº  4.786/2013  (relator:  deputado
Sebastião Costa); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito
municipal  de  Dores  do  Indaiá  o  Projeto  de  Lei  nº  4.820/2013  (relator:  deputado
Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição);  e  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão e ao prefeito municipal de Cataguases o Projeto de Lei nº
4.899/2014 (relator:  deputado André Quintão).  Durante a discussão do parecer do
relator, deputado Gustavo Perrella, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.855/2012,  é
apresentado requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva em em que
solicita seja adiada a discussão da referida matéria. Submetido a votação, é aprovado
o  requerimento.  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  533  e  1.786/2011  e
4.032/2013,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de
prorrogação de prazo regimental pelos respectivos relatores, sendo os dois primeiros
do deputado Sebastião Costa e o último do deputado André Quintão. O parecer do
Projeto de Lei nº 3.825/2013, no 1º turno, deixa de ser apreciado por solicitação de
prazo regimental pelo relator, deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela juricidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 3.923/2013 (relator: deputado Duilio de Castro); 3.984/2013 na forma do
Substitutivo nº 1 e 4.518/2013 com a Emenda nº 1 (relator: André Quintão, em virtude
de redistribuição) . Após discussão e votação são aprovados, cada um por sua vez,
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os pareceres que concluem pela antijuricidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.627/2012 (relator: deputado Duilio de Castro); e
4.060/2013  (relator:  deputado Sebastião  Costa).  Passa-se  à  2ª  Fase  da 2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres que concluem pela juricidade, constitucionalidade e
legalidade, no 1º  turno,  dos Projetos de Lei nºs 4.560,  4.799, 4.811 e 4.814/2013
(relator: deputado Sebastião Costa, todos em virtude de redistribuição); 3.051/2012 e
4.838/2014  (relator:  deputado  André  Quintão,  sendo  o  primeiro  em  virtude  de
redistribuição); 4.803/2013 (relator: deputado Duilio de Castro). Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
requerimentos dos deputados em que solicitam pedidos de informações , nos termos
do art. 301, parágrafo único do Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei
nºs  4.802,  4.813  e  4.815/2013  para  que  os  processos  sejam  instruídos  com  a
documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva -

Cabo Júlio.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/2/2014

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Célio Moreira e Sávio Souza Cruz,  membros da supracitada comissão.
Está presente, também, o deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o
presidente,  deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, 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 realizar novo
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balanço  do  andamento  das  obras  de  despoluição  e  revitalização  da  Lagoa  da
Pampulha. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da
Sra. Eliane Parreiras, secretária de Cultura, publicado no  Diário do Legislativo em
15/2/2014;  e  e-mail da  Sra.  Patrícia,  encaminhado  por  meio  do  Fale  com  a
Assembleia,  em que se queixa do  mau funcionamento  da  Delegacia de Proteção
Animal de Belo Horizonte. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir as Sras. Katiane Cristina de Brito Almeida, coordenadora do projeto Água
de Minas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas; Sandra Mara de Oliveira Vicente,
diretora da Escola Municipal  Anne Frank; e os Srs.  Rogério Noce Rocha, ouvidor
ambiental da Ouvidoria-Geral do Estado; Ricardo de Miranda Aroeira, coordenador
executivo  do  Programa  de  Recuperação  Ambiental  da  Superintendência  de
Desenvolvimento  da  Capital;  Ivayr  Nunes  Soalheiro,  secretário  municipal  de  Meio
Ambiente de Contagem; Weber Coutinho, gerente de Planejamento e Monitoramento
Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte; Valter Vilela
Cunha, gestor da Meta 2014 da Copasa-MG; Ricardo Motta Pinto Coelho, professor
associado da UFMG; Flávio Marcus Ribeiro de Campos, presidente da Associação
dos  Amigos  da  Pampulha;  Fábio  Souza  Melo,  diretor  de  Meio  Ambiente  da
Associação Pró-Civitas dos Bairros São Luís e São José; Carlos Augusto Moreira,
presidente da Terra Viva Organização Ambiental; Eduardo Miranda e Silva, gerente do
Pampulha Iate Clube;  Jader  Gonçalves  de Almeida,  vice-presidente  do  Iate Tênis
Clube;  Porcelino  Orcelino  Andrade,  vice-presidente do  Conselho Administrativo  da
Associação Atlética Banco do Brasil; Almir José Caixeta, diretor-tesoureiro do Clube
Belo  Horizonte,  que  são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A deputada  Luzia
Ferreira e os deputados Célio Moreira e Rogério Correia, autores do requerimento
que  deu  origem  ao  debate,  tecem  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  o
presidente  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a
finalidade desta, agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.
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Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/2/2014
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Doutor  Wilson  Batista  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Arlen Santiago, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Doutor
Wilson  Batista,  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.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mails recebidos  pelo  Fale  com a  Assembleia dos  Srs.:  Mauro
Cícero de Almeida, do Município de Juiz de Fora, sugerindo criar um espaço na conta
da Cemig para uma campanha contra a aids; Marco Antônio Gusmão, informando que
não  há  Samu  nem  bombeiros  atendendo  a  Rodovia  MG-179,  no  trecho  entre
Silvianópolis  e  Machado,  e  que  as  vítimas  são  atendidas  pela  ambulância  da
prefeitura apenas com o motorista; Anderson Batista, sugerindo a criação de selos
vermelho, amarelo e verde para serem afixados nas casas pelos agentes de saúde
com o intuito de ajudar no combate à dengue; e das Sras. Zulma Teodoro da Costa
Souza,  solicitando  que  o  Estado  forneça  para  a  filha  o  medicamento  Novorapid,
solução injetável de efeito rápido análogo à insulina; Maria da Conceição Araújo, do
Município  de  Esmeraldas,  solicitando  que  o  SUS  cubra  atendimentos  e
medicamentos para pessoas alérgicas;  e Silvana Bárbara de Oliveira, presidente do
Conselho de Saúde no Hospital Infantil João Paulo II, convidando esta comissão para
participar da reunião ordinária do conselho, no dia 28 de fevereiro, às 10 horas, no
auditório  do  hospital.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende  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 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.015/2013, na forma do vencido no 1°
turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
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e  votação  nominal,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  por
unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs:  4.098/2013  (relator:  deputado  Pompílio
Canavez) com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, votada em
separado; e 4.742/2013 (relator: deputado Arlen Santiago), que receberam parecer
por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende
a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.017/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para ampliar o debate, em audiência pública, na busca de diretrizes mais eficazes de
informações  e  diagnósticos  para  o  tratamento  de  diabetes,  em  especial  sobre  o
fornecimento de glicosímetros;

- nº 9.018/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério  da Saúde pedido de  informações sobre os  procedimentos da tabela  do
SUS que não tiveram seus valores reajustados nos últimos 10 anos, bem como sobre
a data do último reajuste de cada procedimento;

-  nº  9.070/2014,  do  deputado Pompílio  Canavez,  em que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o fornecimento de novos glicosímetros
para os insulinodependentes mineiros pela Secretaria de Saúde, com a presença do
Secretário;

- nº 9.071/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei n° 4.556/2013, de sua autoria,
que institui a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação e dá outras
providências;

-  nº  9.072/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para  a
implantação de uma unidade básica de saúde no Distrito de Tebas, localizado no
Município  de  Leopoldina,  que  conta  com  uma  população  aproximada  de  2.000
habitantes e não possui unidade de saúde;

-  nº  9.073/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para
implantação de duas unidades básicas de saúde no Município de Muriaé.
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Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
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 2014.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Arlen  Santiago  -  Carlos

Pimenta.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/2/2014

Às 10h4min,  comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza  Prado e  os
deputados Vanderlei Miranda e Glaycon Franco, membros da supracitada comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon
Franco, 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  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o
recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas
datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Rômulo de Carvalho Ferraz,
secretário  de defesa social,  e  Cel.  PM Marco Antônio  Badaró Bianchini,  chefe da
Assessoria Institucional da PMMG (19/12/2013);  e da Sra. Maria Sueli  de Oliveira
Pires, secretária de Educação em exercício (15/2/2014). Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. A presidência informa o calendário de audiências públicas da comissão
agendadas até 29/4/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  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 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/2/2014

Às 14h15min, comparece no Sítio Vale das Palmeiras, em Marliéria,  o deputado
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Celinho do Sinttrocel,  membro da supracitada comissão.  Está presente também a

deputada  Rosângela  Reis.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do

Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a

aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a

pavimentação  da  MG-760,  seu  traçado  e  suas  ligações  e  alças.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Dalce Ricas,

superintendente  executiva  da  Associação  Mineira  de  Defesa  do  Ambiente;  Maria

Helena  Batista  Murta,  titular  da  Superintendência  Regional  de  Regularização

Ambiental  Leste  de  Minas  -  Supram  Leste  -,  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável; e Gesiane Lima da Silva, diretora regional de Controle

Processual da Supram Leste; e os Srs. Vinícius de Assis Moreira, gerente do Parque

Estadual do Rio Doce; Luciano José de Araújo, presidente da Fiemg Vale do Aço;

Nívio  Pinto  de  Lima,  coordenador  regional  do  DER-MG  em  Coronel  Fabriciano,

representando  o  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  dessa  autarquia;

Geraldo  Magela  Borges  de  Castro,  prefeito  de  Marliéria;  Thales  Rezende Coelho

Alves, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale

do Aço; José Aparecido do Carmo, prefeito de São José do Goiabal, e Marco Túlio

Martins, vice-presidente da Câmara Municipal  de  Marliéria,  que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2014.

Adalclever Lopes, presidente - Luzia Ferreira - Anselmo José Domingos.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.664/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto visa a dar denominação ao
viaduto de acesso ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
no Município de Confins.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e de
Relações  Institucionais,  para  que  enviasse  informações  sobre  o  bem  a  ser
denominado.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição objetiva dar a denominação de Governador Ozanan Coelho ao viaduto

de  acesso  ao  terminal  de  cargas  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,
localizado no Km 6,16 da Rodovia LMG-800, no Município de Confins.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a denominação
de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem do
município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do estado.

Não  há  óbice  também com relação a  apresentação da proposição por  membro
desta Casa, não se inserindo no campo da competência reservada.

A Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição  e  próprio  público  do  Estado,  determina  que  a  escolha,  no  caso  de
homenagem, deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, evento de valor
histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras referências as tradições históricas
e culturais do Estado.
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O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, por meio
de nota técnica datada de 20/11/2013, manifestou-se favoravelmente à denominação
proposta, em resposta à diligência solicitada.

Natural  de  Ubá,  Minas  Gerais,  filho  do  Senador  Levindo  Eduardo  Coelho  e  de
Antônia Gonçalves, nascido em 17/5/1914, o homenageado graduou-se em Direito
em 1936. Ozanan deu os primeiros passos políticos durante o curso, sendo membro
do diretório estudantil e presidente do Partido Renovador, criado pelos alunos. Foi
funcionário concursado da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Após dois anos,
retornou  à  sua  cidade  natal,  onde  militou  como  advogado,  depois  promotor  da
Comarca de Bom Sucesso e prefeito de Ubá. Posteriormente, elegeu-se deputado
estadual e, em 1958, deputado federal, cargo que ocupou sucessivamente até 1970 e
ao qual retornou em 1982. Foi vice-governador do Estado e governador de 1978 a
1979.

Íntegro e empreendedor, o homenageado marcou seu governo pelo fortalecimento
da educação, a abertura de escolas estaduais em todos os municípios mineiros, a
reconstrução  de  estradas  e  comunidades  destruídas  pelas  fortes  chuvas  e
inundações de 1978.

Atuou em várias missões no exterior, representando com altivez e competência o
nosso Brasil, além das suas fronteiras.

Recebeu  várias  condecorações  e  honrarias,  como  reconhecimento  por  suas
virtudes e qualidades de homem íntegro e empreendedor.

Por  seu  exemplo  de  pessoa  honrada,  comprometida  com  a  causa  pública  e
interesses de Minas Gerais, consideramos justa a homenagem que se pretende fazer.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  n°  4.664/2013,  em turno único,  na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2014.
Adalclever Lopes, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 25/2/2014, as seguintes comunicações:
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Do deputado Bosco em que notifica  o falecimento da  Sra.  Maria  Borges Rosa,
ocorrido em 20 de fevereiro de 2014, no Município de Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  deputado  Bosco  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Sílvia  de  Almeida
Barsante Santos,  ocorrido em 23 de fevereiro de 2014,  no Município de Araxá. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2014
Presidência dos Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 65/2014 - Projetos de Lei nºs
4.942 a 4.958/2014 - Projeto de Resolução nº 4.959/2014 - Requerimentos nºs 7.201
a 7.228/2014 - Requerimentos da CPI da Telefonia e dos deputados Paulo Lamac e
Celinho do Sinttrocel - Oradores Inscritos: Discurso do deputado Gustavo Corrêa -
Questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adalclever  Lopes  -  Agostinho

Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José
Domingos - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos
Henrique -  Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva -  Doutor  Wilson
Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon
Franco - Gustavo Corrêa - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério
Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O  presidente  (deputado  João  Leite)  -  Às  14h15min,  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 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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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 Carlos Pimenta, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Carlos Leonardo de Araújo Delgado, gerente de Tesouraria do Departamento
de  Administração  Financeira  do  BNDES,  informando  a  liberação  de  recursos
financeiros para a Secretaria de Fazenda. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os  fins  do art.  74 da Constituição do Estado,  c/c  o art.  100,  inciso XVI,  do
Regimento Interno.)

Do Sr. Cláudio de Almeida e outros, vereadores da Câmara Municipal de Santos
Dumont, encaminhando moção aprovada por essa Casa em apoio ao Projeto de Lei
Complementar  nº  57/2014  e  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.828/2014.  (-  Anexe-se  aos
referidos projetos.)

Da Sra.  Kátia  Ferraz Ferreira,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, protestando contra a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte  pela  ausência  de  acessibilidade  no  sistema  de  transporte  BRT,  a  ser
inaugurado em março próximo, e solicitando a intercessão desta Casa com vistas ao
adiamento  da  inauguração  dessa  obra  e  à  instalação,  ainda  em  2014,  de
equipamentos  para  acesso  de  pessoas  com  deficiência  no  referido  sistema.  (-  À
Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do Sr. Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, juiz de direito, encaminhando cópia de
decisão  que  proferiu  em  ação  civil  pública,  deferindo  pedido  de  liminar  e
determinando a interdição do prédio da cadeia pública de Miraí. (- Às Comissões de
Direitos Humanos e de Segurança Pública.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 6.652 e 6.656/2013, da Comissão de
Política Agropecuária.
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Da  Sra.  Márnia  Santos  Muniz,  presidente  do  Conselho  Municipal  da  Pessoa
Portadora de Deficiência de Uberlândia, agradecendo a esta Casa a aprovação da Lei
nº  21.157,  de  2014,  e  solicitando  apoio  para  que as  ações  nela  previstas  sejam
implementadas brevemente. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Da  Sra.  Patrícia  Pereira  de  Moura  Martins,  secretária  judiciária  do  STF,
comunicando  que  esse  tribunal  declarou,  nos  autos  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  318,  a  inconstitucionalidade  do  art.  40  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  secretário  de  Planejamento  em  exercício,
informando o impacto financeiro do Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 e do
Projeto  de  Lei  nº  4.828/2014  nos  exercícios  de  2014  e  2015.  (-  Anexem-se  aos
referidos projetos de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O 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 65/2014

Altera os §§ 3º e 4º do art. 39 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Os §§ 3º e 4º do art. 39 da Constituição do Estado passam a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 39 - (...)
§ 3º - O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanentes,

ressalvada a hipótese prevista no art. 25, inciso III, será transferido para a reserva.
§ 4º - O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários,

não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ressalvada a hipótese
prevista  no  art.  25,  inciso  III,  ficará  agregado  ao  respectivo  quadro  e,  enquanto
permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, terá seu
tempo  de  serviço  contado  apenas  para  aquela  promoção  e  transferência  para  a
reserva e será, depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido
para a inatividade.”.
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Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Gilberto Abramo - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Carlos Henrique -
Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -
Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares -  Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza
Cruz - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Justificação: Apresentamos esta proposta de emenda à Constituição com o intuito
de promover adequações no texto da Constituição do Estado.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.942/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  de  Apoio  e  Atendimento  Voluntário

Emergencial do Centro Oeste Mineiro - Gave -, com sede no Município de Pitangui.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grupo  de  Apoio  e  Atendimento

Voluntário Emergencial do Centro Oeste Mineiro - Gave.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Leonídio Bouças
Justificação: O Grupo de Apoio e Atendimento Voluntário Emergencial do Centro

Oeste Mineiro - Gave -, é uma sociedade civil, de caráter filantrópico, comprometida
com integração dos moradores do Município de Pitangui.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de
associados.  O  art.  14º  revela  que  as  atividades  de  diretores,  conselheiros  e
associados  são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício de Pitangui, Protocolo nº 12543,
Registro nº 2791, Livro A-14, pág. 48, a entidade está em funcionamento desde seu
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registro, cumprindo suas finalidades estatutárias.
Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres
pares à presente 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 4.943/2014
Dispõe  sobre  a  criação,  o  comércio  e  o  transporte  de  abelhas  sem  ferrão

(meliponíneas) no Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Ficam permitidos a criação, o comércio e o transporte de abelhas sem

ferrão (meliponíneas) no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° - Para efeito desta lei, entende-se por:
I  -  meliponíneos:  subfamília  de  insetos  himenópteros,  da  família  dos  apídeos,

animais sociais que vivem em colmeias, considerados polinizadores por excelência
das plantas nativas, popularmente conhecidos como abelhas sem ferrão, abelhas da
terra, abelhas indígenas, abelhas nativas ou abelhas brasileiras;

II  -  meliponicultor:  pessoa  que,  em  abrigos  apropriados,  mantém  abelhas  sem
ferrão, objetivando a preservação do meio ambiente, a conservação das espécies e a
utilização delas, de forma sustentável, na polinização das plantas e na produção de
mel e de própolis para consumo próprio ou para comércio;

III  -  meliponário:  local  destinado  à  criação  racional  de  abelhas  sem  ferrrão,
composto  de  um  conjunto  de  colônias  alojadas  em  colmeias  especialmente
preparadas para o manejo e a manutenção dessas espécies;

IV - colônia: família de abelhas sem ferrão, formada por uma rainha, operárias e
zangões que vivem em um mesmo ninho; e

V - colmeia (casa de abelhas): abrigos preparados, na forma de caixas, em troncos
de árvores seccionadas, cabaças, recipientes cerâmicos ou similares.

Art.  3°  -  São  permitidos  o  manejo,  a  multiplicação  de  colônias,  a  aquisição,  a
guarda, o comércio, o escambo e a utilização de produtos tangíveis  e intangíveis
obtidos com meliponário.
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§ 1° - É livre a criação, o manejo e as demais atividades que envolvam colônias de
abelhas sem ferrrão dentro de zona rural de cada município.

§ 2° - Ficam asseguradas as atividades que envolvam colônias de abelhas sem
ferrão dentro da zona urbana de cada município, respeitadas as disposições previstas
no plano diretor municipal.

Art.  4°  -  Fica  autorizado  o  transporte  de  discos  de  cria,  mel,  pólen,  própolis  e
colmeias de abelhas sem ferrão, dentro dos limites do território mineiro, mediante
comprovação, unicamente, da inscrição do remetente e do destinatário no cadastro
técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Parágrafo único - Não será exigido do comprador de discos de cria,  mel, pólen,
própolis e comeias de abelhas sem ferrão a comprovação de propriedade rural.

Art. 5° - Preenchidos os requisitos legais, o IMA emitirá Carteira ou Certificado de
Meliponicultor,  documento  dotado  de  fé  pública,  apto  a  facilitar  identificação  do
produtor no Estado.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Sávio Souza Cruz
Justificação:  A falta  de  regulamentação  específica  dos  aspectos  relacionados  à

criação de abelhas nativas sem ferrão vem criando dificuldades para o registro de
meliponários comerciais e não comerciais no Ibama, ocasionando, assim, situações
que desestimulam o interesse pelo negócio. A Resolução n° 346/2004 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - Conama - ainda não foi regulamentada e a Instrução
Normativa n° 169/2008, que trata dos criatórios de abelhas silvestres,  não aborda
devidamente  a  meliponicultura.  Além  disso,  os  órgãos  ambientais  não  fornecem
informações técnicas claras sobre o registro de criatórios de abelhas sem ferrão ou
sobre  o  transportes  desses  insetos.  Daí  a  importância  deste  projeto,  para  cuja
aprovação peço o apoio de meus pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.944/2014
Institui a Semana do Agronegócio no Estado de Minas Gerais, a ser comemorada
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anualmente na quarta semana do mês de março.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana do Agronegócio no Estado de Minas Gerais, a ser

comemorada anualmente na quarta semana do mês de março.
Parágrafo único - São objetivos da semana a que se refere o caput deste artigo:
I - promover eventos para divulgar o empreendedorismo e inovações tecnológicas e

tratar de temas pertinentes às necessidades do empreendedor do agronegócio;
II - premiar os destaques da área no ano anterior;
III - incentivar e valorizar as iniciativas dedicadas ao tema.
Art. 2º - A semana comemorativa terá seus eventos realizados juntamente com a

Feira  do  Agronegócio  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Femec  -,  no  Município  de
Uberlândia, enquanto esta existir.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados a partir da data de publicação desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Elismar Prado - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Romel

Anízio - Zé Maia.
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é instituir a Semana do Agronegócio no

Estado de Minas Gerais, em reconhecimento à importância econômica, tecnológica e
social dos empreendimentos desse setor.

A região  do  Triângulo  Mineiro  tem  destaque  na  área  do  agronegócio,  com  a
realização, desde 2011, em Uberlândia, no período do ano indicado para a realização
do evento de que trata este projeto, da Feira do Agronegócio do Estado de Minas
Gerais -  Femec -,  que faz parte do calendário de eventos do Instituto Mineiro de
Agropecuária.  No  evento,  reúnem-se  os  principais  fabricantes  de  máquinas,
equipamentos,  implementos  e  insumos  agrícolas,  veículos  utilitários,  sementes  e
fertilizantes  do  País.  É  sempre  uma  grande  oportunidade  para  produtores  rurais
mineiros  adquirirem  novas  tecnologias  agrícolas  a  preços  reduzidos  e  com
financiamento específico para o setor, nas mesmas condições oferecidas em outros
grandes eventos realizados no País.
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Esses eventos, especialmente os  realizados no Estado,  que lidera o  ranking de
produção  em  diversas  culturas,  são  oportunidade  para  incentivar  o  encontro  de
empresários  do mercado,  de fornecedores  e de consumidores,  proporcionando-se
melhorias para todas as partes envolvidas.

Em 2013 a Femec recebeu 83 expositores do setor e um público visitante de mais
de oito mil pessoas, entre produtores rurais de médio e grande portes e produtores da
agricultura  familiar.  Negócios  em  valores  superiores  a  R$120.000.000,00  foram
fechados. Em 2014, espera-se receber 120 expositores e 18 mil visitantes e atingir
cifras superiores a R$200.000.000,00 em faturamento. Dessa forma, a instituição de
data tão importante no calendário mineiro faz-se urgente e necessária, com vistas a
gerar  benefícios  para todos os  envolvidos -  Estado,  fornecedores,  pesquisadores,
pequenos, médios e grandes produtores.

Além disso, revela-se extremamente conveniente que a semana de que trata este
projeto seja realizada juntamente com a maior feira do agronegócio mineiro e uma
das maiores do País. Ressalte-se que, apesar de a feira ser realizada em Uberlândia,
todas as regiões e cidades do Estado serão beneficiadas, direta ou indiretamente.

Tendo em vista a enorme relevância social da matéria, contamos com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.945/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social

da Comunidade de Congonhas - Acdesc -, com sede no Município de Congonhas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Desenvolvimento  Social  da  Comunidade de Congonhas  -  Acdesc -,  com sede no
Município de Congonhas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Glaycon Franco
Justificação: A Associação Comunitária de Desenvolvimento Social da Comunidade
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de Congonhas -  Acdesc -,  é  uma instituição que tem por  finalidades desenvolver
ações sociais, comunitárias, esportivas e culturais, tendo em vista a proteção à saúde
e à família, o combate à fome e à pobreza, a melhoria nas condições de moradia, a
integração no mercado de trabalho, a proteção ao meio ambiente. Além disso, presta
serviços  de  comunicação  escrita  e  televisiva  e  de  radiodifusão  comunitária  em
frequência  modulada  de baixa  potência,  de  caráter  educativo,  cultural,  recreativo,
religioso,  informativo,  esportivo,  social  e  outros  serviços  sem  fins  lucrativos,  e
serviços de assistência social, de utilidade pública e de formação profissional, entre
outras atividades significativas em benefício da coletividade do Estado.

A entidade 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. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por
objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente
amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta 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 4.946/2014
Declara de utilidade pública a Associação Obras de Amor - Aoda -, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Obras de Amor - Aoda -,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Leonídio Bouças
Justificação: A Associação Obras de Amor - Aoda - é uma sociedade civil, de caráter

filantrópico,  comprometida  com  integração  dos  moradores  do  Município  de
Uberlândia.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de
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associados.  O  art.  10º  revela  que  as  atividades  de  diretores,  conselheiros  e
associados  são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de
Pessoas  Jurídicas,  protocolado,  registrado,  microfilmado  e  digitalizado  sob  nº
2653859  (PJ  nº  7374),  a  entidade  está  em  funcionamento  desde  seu  registro,
cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o
reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres
pares à presente 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 4.947/2014
Torna obrigatório gasto mínimo em campanha publicitária sobre as consequências

do uso de crack e outras drogas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Do orçamento das verbas de publicidade do Estado fica o Poder Público

obrigado  a  utilizar  no  mínimo  de  10% (dez  por  cento)  em  campanhas  sobre  as
consequências do uso de crack e outras drogas lícitas e ilícitas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Vanderlei Miranda
Justificação: Esta proposição tem por objetivo impor ao governo do Estado gastos

mínimos de 10% das verbas publicitárias em campanhas sobre as consequências do
uso de  crack e outras drogas. Em Minas Gerais os programas de prevenção são
praticamente inexistentes. Por outro lado, a publicidade nas diversas mídias influencia
diretamente a formação do que se denomina opinião pública. Assim acreditamos que
a publicidade poderá ser um instrumento eficaz no combate ao uso de drogas lícitas e
ilícitas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
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Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.037/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.948/2014
Dispõe sobre a divulgação da campanha “Coração azul” contra o tráfico de pessoas

no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado, por seus órgão competentes, fica obrigado a manter afixado nos

prédios públicos, em local visível, cartaz de divulgação da campanha “Coração azul”
contra o tráfico de pessoas.

Art. 2º - A divulgação de que trata o artigo anterior se dará através de cartazes de
tamanho  e  forma  que  permitam  fácil  leitura,  com  a  utilização  do  símbolo  da
campanha, contendo os seguintes dizeres:

Campanha Coração Azul Contra o Tráfico de Pessoas - Disque Denúncia: 100 ou
180 - Liberdade não se compra! Dignidade não se vende! - Denuncie o tráfico de
pessoas!

Art. 3º - A estratégia de divulgação prevista nesta lei deverá ser regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de trinta dias a contar de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A campanha “Coração azul”  é uma iniciativa de conscientização da

população  na  luta  contra  o  tráfico  de  pessoas  e  seu  impacto  na  sociedade  A
campanha  busca encorajar  a  participação  em  massa e  servir  de  inspiração  para
medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas.

Como forma de colaborar na divulgação do problema e torná-lo público, o tema da
Campanha  da  Fraternidade  de  2014  trata  exatamente  desse  tema.  A campanha
permite  que todas  as pessoas  demonstrem  sua solidariedade  com  as  vítimas  do
tráfico de pessoas, usando o “Coração azul”.

O “Coração azul”  representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas e nos
lembra da insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O
uso  da  cor  azul  das  Nações  Unidas  também  demonstra  o  compromisso  da
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organização com a luta contra esse crime que atenta contra a dignidade humana.
Da  mesma  forma  que  a  fita  vermelha  se  tornou  o  símbolo  internacional  da

conscientização sobre o HIV/Aids, esta campanha busca fazer do “Coração azul” o
símbolo internacional da luta contra o tráfico de pessoas. Ao afixar cartazes, o poder
público encoraja a campanha e, ao mesmo tempo, orienta e ajuda a conscientizar
sobre o tráfico de pessoas e adere à campanha para lutar contra esse crime.

Por  essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de
nosso projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.949/2014
Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita  Rosa Branca,  com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita Rosa Branca,

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 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que

pretende seja declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita Rosa Branca.
Fundada no ano de 1988, a Fraternidade Espírita Rosa Branca é uma entidade sem

fins  lucrativos,  que  atua  na  promoção  do  estudo  filosófico  e  científico  em  Belo
Horizonte.

A entidade  também  atua  desenvolvendo  ações  de  amparo  caridoso  a  pessoas
necessitadas e a entidades filantrópicas.

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
Cultura,  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 4.950/2014
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Recreativa Amigos e Amigos -

Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Recreativa

Amigos e Amigos - Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Cultural Recreativa Amigos e Amigos, entidade sem fins

lucrativos e com prazo indeterminado de duração, foi fundada em 9 de setembro de
2011.

A entidade tem por finalidade melhorar a qualidade de vida de seus associados,
defendendo-os e organizando-os. Desenvolve trabalho social com idosos, jovens e
crianças, distribuindo-lhes benefícios alcançados nos órgãos municipais, estaduais e
federais e na iniciativa privada.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a 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 4.951/2014
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Internacional, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Internacional,

com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Recreativa Internacional foi fundada em 30 de novembro
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de 2011,  sendo uma entidade sem fins  lucrativos  e com prazo  indeterminado de
duração.

A Associação Recreativa Internacional tem por finalidades: propiciar às crianças e
adolescentes recreação esportiva,  afim de livrá-las  e resgatá-las  de maus hábitos
fazendo da interação no esporte uma forma de socialização saudável; interagir com
as crianças e adolescentes,  observando seu comportamento,  para  eventual  apoio
psicológico,  contando  com  o  apoio  dos  órgãos  responsáveis  do  município  para
necessários  encaminhamentos;  usar  o  tempo  de  forma  saudável  criando  uma
escolinha de futebol, contando com instrutores e coordenadores. A associação fica
também  responsável  por  intermediar,  com  a  administração  municipal,  eventuais
necessidade dos bairros  abrangidos:  Cohab,  Novo Horizonte,  Jardim  Colina  I  e  I,
Marciolândia, Padre Vitor e Santo Antônio..

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

PROJETO DE LEI Nº 4.952/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  do

Médio Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário do Médio Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Médio Rio Grande,

entidade sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração, foi fundada em 7
de novembro de 1997.

A  entidade  tem  por  finalidades,  entre  outras,  promover  o  desenvolvimento
comunitário através da realização de obras e melhoramentos, com recursos próprios



1047
____________________________________________________________________________

ou obtidos por doação, empréstimos ou financiamentos, além de promover ações e
prestar serviços, gratuitamente, de atenção às necessidades das famílias, de acordo
com as possibilidades e disponibilidades da associação.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a 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 4.953/2014
Declara de utilidade pública a Escola Banda de Música D. Veiguinha, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Escola  Banda  de  Música  D.

Veiguinha, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Duarte Bechir
Justificação:  A proposição em tela  visa a declarar  de  utilidade pública a  Escola

Banda de Música D. Veiguinha, com sede no Município de Nepomuceno. Em pleno
funcionamento  desde sua  fundação,  a  entidade é  uma associação civil,  sem  fins
lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover o ensino da música e a educação,  o
intercâmbio  cultural  em  todos  os  níveis  e  as  atividades  culturais  ligadas  ao
desenvolvimento da comunidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.954/2014
Declara de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de Perdizes, com

sede no Município de Perdizes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de

Perdizes, com sede no Município de Perdizes.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Bosco
Justificação:  O  Lar  do  Idoso  São  Vicente  de  Paulo  de  Perdizes,  com sede  no

Município de Perdizes, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
caritativa e apolítica, que desenvolve suas atividades sem fazer distinção de raça, cor,
posição social ou religião.

A entidade tem por finalidade a prática de caridade cristã no campo da assistência
social  e  da  promoção  humana,  abrigando  idosos  de  ambos  os  sexos,
proporcionando-lhes  assistência  material,  moral,  intelectual,  social  e  espiritual  em
condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e
mental.  No caso de idosos que forem reconhecidamente pobres,  a  entidade lhes
presta assistência gratuita. Por esses e outros motivos, ela se constitui em 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.  Além  disso,  a  entidade  desenvolve  suas
atividades, ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por
pessoas que exercem atividades voluntariamente.

- 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 4.955/2014
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Antônio Carlos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Lima Duarte a Escola Estadual junto ao
Centro Educacional Lima Duarte, criada pelo Decreto nº 35.814, de 5 de agosto de
1994, situada no Município de Antônio Carlos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Este projeto tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual

Lima  Duarte  à  Escola  Estadual  junto  ao  Centro  Educacional  Lima  Duarte,  no
Município de Antônio Carlos, criada pelo Decreto nº 35.814, de 5/8/1994. O Centro
Educacional Lima Duarte, instituição que se destinava ao ensino e à ressocialização
de menores infratores, deixou de existir, restando no local somente a escola estadual,
em  pleno  funcionamento.  Consideramos,  então,  oportuna  a  alteração  de  sua
denominação, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação deste projeto.

Assim sendo, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- 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 4.956/2014
Altera o art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995, e cria comissões de

exames especiais itinerantes do Detran-MG para pessoas com deficiência.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

o seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 6º - (...)
§ 2º - Nas cidades-sede onde ainda não tenha sido implementada a Comissão de

Exames  Especiais  do  Detran-MG,  até  sua  implementação,  os  exames  serão
realizados por comissões de exames especiais itinerantes, de regularidade mensal.”.

Art.  2º  -  Esta  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  30  dias  a  contar  de  sua
publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
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Liza Prado
Justificação: Honra-nos submeter à elevada deliberação desta egrégia Casa este

projeto de lei, que “altera o art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995”.
A norma que pretendemos alterar contém o seguinte dispositivo:
“Art. 6º - Fica a Secretaria de Estado da Segurança Pública obrigada a instalar, na

forma do regulamento, banca examinadora do Departamento de Trânsito de Minas
Gerais - Detran-MG - nas cidades em que funcionam suas regionais.

Parágrafo único - O Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas
com deficiência, de todas as regiões do Estado, ao local de realização de exames do
processo  de  habilitação  de  condutor  de  veículo  automotor,  por  meio  da
descentralização da Comissão de Exames Especiais do Detran-MG para as cidades-
sede das Regiões Integradas de Segurança Pública - Risp.”.

A alteração legislativa promovida pelo deputado Luiz Humberto Carneiro é louvável,
em  atenção às pessoas  com deficiência,  que até  então  estavam obrigadas  a  se
deslocar  até  a  capital  do  Estado  para  realizar  exames  médicos  e  demais
procedimentos para obtenção da habilitação para condução de veículos automotores.
É um tratamento  desigual  e arbitrário,  justamente  com pessoas que têm maiores
dificuldade de locomoção.

Sanada  essa  falha  legislativa,  acreditamos  que  o  Poder  Executivo  não
implementará a nova norma imediatamente, considerando questões orçamentárias e
de gestão.

Infelizmente, a acessibilidade das pessoas com deficiência não é imposta apenas
pelas suas próprias deficiências, mas pelo tratamento inadequado que recebem do
poder público e da sociedade em geral.

Esta proposta consiste, portanto, em garantir às pessoas com deficiência o acesso
ao serviço público prestado pela Comissão de Exames Especiais do Detran-MG.

Assim,  caso  e  onde  ainda  não  tenha  sido  implementada,  nas  cidades-sede,  a
Comissão de Exames Especiais do Detran-MG, os exames serão realizados através
de comissão itinerante, de regularidade mensal.

Assim, as pessoas com deficiência realmente terão acesso ao serviço público, de
forma igualitária.
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À vista da importância deste projeto de lei, e reiterando os protestos de elevada
estima e consideração, esperamos contar, mais uma vez, com o apoio e o respaldo
desta egrégia Casa.

Considerando  que,  para  os  necessitados,  como  é  o  caso  de  atenção  desta
proposição,  toda  demora  é  grande  e  prejudicial,  requer-se,  desde  já,  que  seja
adotado  o  regime  de  urgência,  conforme  previsão  do  art.  272,  II,  do  Regimento
Interno desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.957/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Esmeraldas  o  imóvel  que

menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Esmeraldas o

terreno localizado na Vila Andiroba, com área de 615m² (seiscentos e quinze metros
quadrados),  com as seguintes  confrontações: 22m (vinte e dois metros) de frente
para  a  Praça  João  Francisco  da  Silva,  19m  (dezenove  metros)  de  fundo  para  a
estrada velha que confronta com terreno de Francisco de Assis Rangel de Matos,
30m (trinta metros) de lateral esquerda que confronta com terrenos de Ito Francisco
da  Silva  e  30m  (trinta  metros)  de  lateral  direita  que  confronta  com  terrenos  de
Wanderlei Lopes Abreu.

Parágrafo único - O imóvel referido no caput destina-se a abrigar uma escola, um
centro esportivo ou um posto de saúde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Sávio Souza Cruz
Justificação:  O  terreno  objeto  deste  projeto  fora  doado  pelo  Município  de

Esmeraldas  ao  Estado  de Minas  Gerais  com a  finalidade de ali  ser  construído  e
instalado um posto de saúde, conforme reza o art. 2° da Lei Municipal nº 798, de 13
de fevereiro de 1981. Entretanto, passados mais de 32 anos, o Estado ainda não
cumpriu a finalidade exigida na lei.
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Ressalta a população do distrito que a escola municipal de Andiroba funciona de
forma precária em um salão de um centro comunitário de propriedade do Conselho
de Desenvolvimento do distrito, o qual se encontra com suas atividades paralisadas
há anos. A utilização do referido imóvel para abrigar um escola infantil é totalmente
inapropriada,  uma  vez  que  a  edificação  não  possui  banheiros  adequados  nem
ventilação  e  iluminação  naturais  nem  salas  separadas;  além  do  mais,  o  salão  é
constantemente utilizado para realização de bailes e festas, que deixam o local em
situação de sujeira desaconselhada até mesmo para a permanência de adultos. Da
mesma  forma  encontra-se  o  posto  de  saúde.  Instalado  num  imóvel  em  estado
precário de uso e conservação, o prédio apresenta trincas e infiltrações que colocam
a  estrutura  do  imóvel  em  risco  permanente.  No  caso,  o  mais  barato  seria  a
construção de um novo posto de saúde, mas a questão esbarra na falta de local: o
município não possui terreno em Andiroba para tal.

Com todas essas demandas sociais, a Associação dos Moradores de Andiroba -
AMA  -  reivindica  o  retorno  da  posse  do  referido  terreno  para  o  Município  de
Esmeradas, o que somente poderá se dar por meio de lei de doação, uma vez que a
Lei Municipal nº 798, de 13/2/1981, não dispõe de cláusula de reversão.

Isso posto, entendo justo e oportuno que o Estado devolva a Esmeraldas o terreno
outrora doado, de forma a dar ao imóvel - de excelente localização e ótima topografia
- uma finalidade social.

- 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 4.958/2014
Torna obrigatória a inclusão de alimentos derivados da cana-de-açúcar no cardápio

da merenda escolar da rede pública estadual de ensino do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a inclusão, no cardápio da merenda escolar da rede pública

estadual de ensino do Estado de Minas Gerais, de alimentos derivados da cana-de-
açúcar: rapadura, mel de engenho, melado e açúcar mascavo.

Parágrafo único - Para a aquisição desses produtos, devem-se adotar parâmetros
mínimos de qualidade, em conformidade com as instruções expedidas pelo órgão
estadual competente.
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Art.  2º -  A publicidade institucional promoverá os produtos mineiros,  devendo-se
exaltar a qualidade das variedades produzidas no Estado.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Liza Prado
Justificação:  Honra-nos  submeter  à  elevada  deliberação  dessa  egrégia  Casa  o

projeto de lei que “torna obrigatória a inclusão de alimentos derivados da cana-de-
açúcar no cardápio da merenda escolar da rede pública estadual de ensino do Estado
de Minas Gerais”.

Nos últimos anos, a alimentação tem sido fator de grande preocupação, em virtude
da  invasão  de  alimentos  prejudiciais  à  saúde,  do  despreparo  da  população  para
conhecimento e seleção de alimentos da dieta cotidiana e especialmente por causa
da contradição entre excesso de alimentos e desnutrição e dos problemas de saúde e
alimentares, especialmente das crianças.

A cana-de-açúcar e seus derivados são conhecidos pelos brasileiros há séculos,
desde o Brasil Colônia, mas diante das inovações de produtos alimentícios artificiais e
pouco nutritivos, apesar de aparentemente mais saborosos, tem sido esquecida como
produto natural benéfico à saúde.

Várias pesquisas demonstram as vantagens para a saúde decorrentes da inclusão
da cana-de-açúcar e seus derivados na alimentação. Atletas têm sido incentivados ao
consumo da garapa, que é o suco resultante da moagem da cana-de-açúcar. Setores
do poder público e organizações da saúde têm inserido a rapadura na alimentação
das crianças, com resultados positivos.

No Rio Grande do Sul, há um projeto de lei que propõe a inclusão desse tipo de
alimento na merenda escolar da rede pública estadual de ensino (PL 407/2013).

A presente proposta consiste, portanto, em tornar obrigatória, na rede pública de
ensino do Estado de Minas Gerais, a inserção, na dieta/cardápio regular das crianças
e adolescentes, da cana-de-açúcar e seus derivados.

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e os derivados da cana
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compõem uma gama imensa de produtos utilizados na alimentação, como é o caso
da rapadura. Segundo a justificação daquela proposição, "o alto valor nutritivo desse
derivado da cana-de-açúcar é tão apreciado que sua receita é copiada em mais 30
países e, em Pernambuco, tornou-se um importante componente da merenda escolar,
o que realmente é algo muito interessante por não conter qualquer aditivo químico".

O  alimento  fornece  bons  níveis  de  vitaminas  (como  A,  C,  D,  E,  vitaminas  do
complexo B e PP) e importantes minerais, como cálcio (fundamental para a saúde
óssea,  cardíaca e  o  bom funcionamento  dos  sistemas nervoso e  muscular),  ferro
(componente da hemoglobina, que garante o transporte de oxigênio para as células),
além de fósforo, potássio, cobre, zinco, manganês e magnésio.

Segundo a nutricionista Neela Kalvala Macedo, responsável pelo Setor de Merenda
Escolar  do  Município  de  Paraibuna,  que  já  tem  experiência  na  inclusão  desses
alimentos na merenda escolar, a rapadura oferece um alto teor nutritivo. “É um doce
saudável  por  ser  rico  em  vitaminas  e  sais  minerais  como  ferro,  cálcio,  fósforo,
potássio e magnésio. A rapadura é ótima na prevenção da anemia, ajuda na formação
dos  ossos  e  dentes,  auxilia  no  trabalho  muscular  e  nervoso,  fortalece  o  sistema
imunológico da criança, entre outros benefícios”, explica."¹

Um projeto do Sebrae, de incentivo à produção da cana-de-açúcar, informa:
"O consumo de derivados de cana-de-açúcar - rapadura, mel de engenho, melado e

açúcar mascavo - é fortemente influenciado por hábitos regionais no Brasil e vem se
ampliando na medida em que aumenta o consumo de produtos orgânicos e oriundos
da agricultura familiar. A demanda por adoçantes substitutos dos produtos industriais
encontra,  nesses  derivados  da  cana-de-açúcar,  um  alimento  que,  além  de
proporcionar o sabor desejado, é fonte de energia rica em nutrientes."²

Precisamos  melhorar  a  qualidade  de  vida  da  população  através  de  uma
alimentação saudável. E a inserção da cana-de-açúcar e seus derivados na merenda
escolar,  além  de  trazer  qualidade  à  alimentação  das  crianças  e  adolescentes,  é
economicamente  viável,  pois  a  cana  é  produzida  no  país  de  forma  geral,
especialmente em nosso estado, a custo baixo.

Por  fim,  ressaltam-se  dois  pontos:  a  intencional  exclusão  dos  produtos  álcool,
cachaça, açúcares industriais (cristal e refinado), e outros produtos, considerando não
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atenderem  às  finalidades  desta  proposição;  e  a  existência  de  legislação  similar
quanto ao café (Lei n º14.132, de 2001).

À vista da importância do presente projeto de lei, e reiterando a Vossas Excelências
os protestos de elevada estima e consideração, esperamos contar,  mais uma vez,
com o apoio e o respaldo dessa egrégia Casa.

1  -  Disponível  em:  <http://www.paraibuna.sp.gov.br/noticia.php?Id=1103>.  Acesso
em: 21 fev 2014.

2  -  Disponível  em:  <http://segmentos.sebrae2014.com.br/ideiasdenegocios/
derivados-de-cana-de-acucar/?id=8725&t=-1>. Acesso em: 21 fev 2014.

-  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 RESOLUÇÃO Nº 4.959/2014
Susta  os  efeitos  de  dispositivos  da  Instrução  Conjunta  de  Corregedoria  nº  01

(ICCPM/BM-01/2014), de 11 de fevereiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do art. 5º, § 12, XII, da Instrução Conjunta de

Corregedoria nº 01 (ICCPM/BM-01/2014), de 11 de fevereiro de 2014.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 11 de fevereiro de 2014.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2014.
Cabo Júlio
Justificação: A medida proposta neste projeto de resolução, referente à sustação de

efeitos de dispositivos de ato normativo, tem como regra matriz o art. 62, XXX, da
Constituição  Estadual,  que  estabelece  como  poder-dever  desta  Casa  Legislativa
“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites  de delegação legislativa”.  Verificamos que a Instrução Conjunta de
Corregedoria  nº  01,  de  11/2/2014,  que  padroniza  as  atividades  administrativas  e
disciplinares  no  âmbito  da  PMMG  e  CBMMG,  violou  direitos  consagrados  pela
Constituição Federal no seu art. 5º, IV, IX, e no art. 220 e pelo Pacto Internacional de
Direitos  Civis  e  Políticos,  Protocolo  de  São José da Costa  Rica.  A administração
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pública,  através  da  instrução  supra  citada,  exorbitou  no  exercício  do  poder
regulamentar quando conceituou, em seu art. 5º:

“§ 12 - (...)
XII  -  referir-se  de  modo  depreciativo  a  outro  militar,  a  autoridade  e  a  ato  da

administração pública”.
A depreciação tem o  sentido  de  diminuição  de valor,  de  desconsideração e  de

desrespeito para com outro militar (mesmo que subordinado) ou autoridade (qualquer
uma,  mesmo  as  civis).  No  caso  da  depreciação  a  outro  militar,  esta  pode  ser
exteriorizada por qualquer meio, a exemplo da carta anônima, blog, mensagem de e-
mail, SMS, redes sociais ou também oralmente. Em relação a ato da administração
pública,  têm-se como exemplos,  desde que contenham sentido  pejorativo  ou  que
indiquem circunstâncias indevidas, impertinentes ou desproporcionais, as referências
contra a concessão de um reajuste salarial, alterações no plano de carreira, alteração
do  horário  de  expediente,  além  de  mudanças  nas  regras  de  aposentadoria.
Comparando-se a presente transgressão com as do art. 13, incisos I e V, do CEDM,
prevalecerá a mais específica. Ademais, não podem coexistir ambas num mesmo fato
transgressivo.  A  conduta  pode  também  configurar  crimes  previstos  no  CPM  (a
exemplo dos que recaem contra a Autoridade ou Disciplina Militar e a honra), crime
comum contra a honra, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual.

A  deferida  instrução  inova  também  no  que  tange  aos  direitos  e  garantias
fundamentais, ao direito de expressão, estabelecendo inovação em relação à lei, que
em nenhum momento menciona ou restringe direitos dos militares estaduais. Inova
também em relação ao direito de expressão dos militares.

Conclui-se  que  o  Comando  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar
exorbitou na regulamentação e na criação, por meio de instrução de corregedoria, de
nova regra. Ultrapassando, assim, o âmbito de suas funções e colocando em risco a
independência e harmonia entre os poderes, com esta instrução atribui aos militares
do Estado de Minas Gerias uma mordaça, o direito de não poder se manifestar.

Desta  forma,  a  instrução  conjunta  inova  em  relação  à  Constituição  Federal  e
demais  legislações em vigor,  no  que se refere à retirada dos direitos e  garantias
fundamentais dos militares, instituindo assim a Lei da Mordaça.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 7.201/2014, do deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão
Honorário ao Cardeal D. Paulo Evaristo Arns. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  7.202/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com o  Sr.  Túlio  Humberto  Pereira  Costa,  atleta  do  Araxá Esporte
Clube, por ter assinalado o milésimo gol na partida entre esse clube e o Mamoré, de
Patos de Minas. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  7.203/2014,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a concessão do
título de Cidadão Honorário ao Sr. Pietro Sportelli. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.204/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Ingaí pelos 51 anos de emancipação desse
município.

Nº 7.205/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Ijaci pelos 51 anos de emancipação desse
município.

Nº 7.206/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Santana  da  Vargem  pelos  51  anos  de
emancipação desse município.

Nº 7.207/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade de  Buritizeiro  pelos  51  anos  de emancipação
desse município.

Nº 7.208/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Ibituruna pelos 51 anos de emancipação desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.209/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 124ª Cia.
do  22º  Batalhão de  Polícia  Militar,  pela  apreensão  de droga realizada  em  19  de
fevereiro, em Belo Horizonte.
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Nº 7.210/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 19 de fevereiro, em Contagem, em
que foram apreendidas drogas, balança de precisão e armas de fogo e um homem foi
preso;  e seja encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.211/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  21  de  fevereiro,  em  Coronel
Fabriciano,  em  que  foram  apreendidos  aparelhos  eletrônicos,  celulares,  arma,
munição,  drogas  e  dinheiro;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado.

Nº 7.212/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. do
Batalhão  Rotam,  pela  prisão  de  quadrilha  autora  do  crime de  latrocínio  que,  em
7/2/2014, vitimou Matheus Salviano Botelho, em Belo Horizonte.

Nº 7.213/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 98ª Cia. do
46º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de duas mulheres e oito homens suspeitos
de integrar uma quadrilha especializada na explosão de caixas eletrônicos, em 21 de
fevereiro, em Coromandel.

Nº 7.214/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 22ª Cia.
PM/16º BPM e na 13ª Cia. PM/13º BPM, pela prisão de dois homens que portavam
arma, droga e quantia em dinheiro no Bairro Floramar, em Belo Horizonte.

Nº 7.215/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de
Polícia Militar, pela prisão, em 22 de fevereiro, em Belo Horizonte, de um homem e
pela  apreensão  de  drogas  e  armas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.
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Nº 7.216/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em 17  de  fevereiro,  em  Teófilo  Otôni,  de  drogas,
balanças de precisão, armas e munição; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.217/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão de
Polícia Militar e na Cia. Independente de Cães da Polícia Militar, pela apreensão, em
21  de  fevereiro,  em  Mariana,  de  drogas,  balanças  de  precisão,  munição  e  duas
motocicletas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.218/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com os policiais  militares  que menciona,  lotados  no 13º e  no 16º
Batalhões de Polícia Militar, pela prisão de dois homens em 22 de fevereiro, em Belo
Horizonte, e pela apreensão de droga e quantia em dinheiro; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.219/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  que  atuaram  na  Operação  Terremoto,
culminando  na  prisão  de  12  homens  que  atuavam  no  tráfico  de  drogas  em
Divinópolis; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para
que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado.  (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.220/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  vereador  Lutimar  pelo  exercício  competente  e
organizado, no período em que foi prefeito interino de Santa Helena de Minas.

Nº 7.221/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os Srs. Artur Rodrigues da Silva e Manoel de Oliveira
Santos  pela  vitória  na  eleição  extemporânea  para  prefeito  e  vice-prefeito,
respectivamente, de Santa Helena de Minas.
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Nº 7.222/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os Srs. Hayden Matos Batista, conhecido como Branco,
e Leonardo Medeiros da Silva por sua posse, por determinação da Justiça Eleitoral,
como prefeito e vice-prefeito, respectivamente, de Fronteira dos Vales.

Nº 7.223/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Olímpio  Noronha  pelos  51  anos  de
emancipação desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.224/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Cel.  PM Sérgio Augusto Veloso Brasil  por sua posse como
comandante da Academia de Polícia Militar.

Nº 7.225/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  do
Grupamento Rondas Ostensivas com Cães de Itabira e lotados no 26º BPM, pelo
recebimento do Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Bom Jesus do
Amparo.

Nº  7.226/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Cel. PM Volney Halan Marques, que tomará posse no
Comando da 9ª Região de Polícia Militar. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 7.227/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Piranguinho pelos 51 anos de emancipação
desse município.

Nº 7.228/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Santo Hipólito pelos 51 anos de emancipação
desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Dos deputados Paulo Lamac e Celinho do Sinttrocel em que solicitam seja realizado
o hasteamento das bandeiras do Estado e do Brasil a meio mastro, nos dias 31 de
março e 1º de abril, em menção aos 50 anos do golpe de 1964.

Da CPI da Telefonia em que solicita seja formulada manifestação de aplauso aos
servidores Maria Aparecida Penido de Oliveira, Flávia Silva Pinheiro, Bernardo Motta
Moreira, William Eustáquio de Carvalho, Sheila Guerra Murta, Flávio Augusto Bastos,
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Rafael Couto Resende, José Ferreira Rocha, Rodrigo Alexandrino e Hamilton Alves
Zica,  todos desta Casa, pelos  serviços prestados em prol  da CPI da Telefonia.  (-
Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Oradores Inscritos
O  deputado  Gustavo  Corrêa*  -  Uma boa  tarde  a  todos  os  parlamentares  aqui

presentes.  Cumprimento o  presidente  desta reunião,  deputado João Leite;  toda a
plateia  aqui  presente,  deputado  Leonardo  Moreira,  nas  galerias  da  Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais;  todos  os  telespectadores  da  TV  Assembleia,  que,
deputados  Arlen Santiago e  André Quintão,  foi  criada há alguns anos  pelo nobre
parlamentar  Alencar  da  Silveira  Jr.,  americano,  que,  no  último  domingo,  pôde
acompanhar a vitória do nosso glorioso Atlético Mineiro. Espero que, na noite de hoje,
assim como o Cruzeiro ontem proporcionou uma alegria a alguns mineiros, o Atlético
da mesma forma proporcione uma alegria a outra parte dos torcedores mineiros.

Poderia me alongar e me ater a diversos assuntos, mas queria, em primeiro lugar,
parabenizar as Polícias Civil e Militar, tanto do Estado de Minas Gerais quanto do
Estado de São Paulo, que, no último final de semana, realizando uma ação integrada,
impediram que alguns bandidos, alguns marginais de outro estado viessem a este
estado praticar um assalto.

Quero aqui dar um testemunho em relação às nossas Polícias Militar e Civil. Esses
policiais,  deputado Sargento Rodrigues,  certamente têm a admiração de todos os
mineiros, por sua transparência, por sua honradez, por sua hombridade e, sobretudo,
por  cumprirem aquilo  que prometeram quando tomaram posse para  exercer  essa
profissão.

Vivemos  em  uma  época  em  que  todos  os  brasileiros  e  mineiros  vivem  esta
insegurança  que  vem  tomando  conta  não  apenas  dos  grandes  centros  urbanos,
deputado Doutor Wilson Batista, mas também dos mais diversos rincões de Minas
Gerais. Então, de público, parabenizo tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil de
Minas Gerais e de São Paulo pelo belo trabalho que realizaram no último final de
semana.

O deputado Sargento  Rodrigues  (em aparte)  -  Ilustre  colega  deputado  Gustavo
Corrêa,  primeiramente  cumprimento  V.  Exa.  por  trazer  um  assunto  de  tamanha
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importância, na tarde desta quarta-feira, aqui na tribuna da Assembleia Legislativa.
Corroboro  as  palavras  de  V.  Exa.  e  quero  dizer  da  altivez  das  forças  policiais
estaduais.

Disse ao deputado João Leite, na data de ontem, que fizemos um requerimento,
que já está aprovado, na Comissão de Segurança Pública para que os policiais civis e
militares  de  Minas  Gerais  e  de  São  Paulo  recebam  uma  moção  de  aplauso
presencialmente, a ser entregue pela Comissão de Segurança Pública desta Casa.
Só vai faltar acertar a data com o deputado João Leite.

Trago aqui uma matéria publicada pela revista Veja, em maio de 2003, em que já
apontava a questão do contrabando, do tráfico de armas e de drogas, mostrando os
impactos que isso teria. Infelizmente, deputado Gustavo Corrêa, o governo federal
nada, absolutamente nada tem feito para conter esse tráfico na fronteira.

O deputado Ulysses Gomes esteve comigo em Passa-Quatro, com a Comissão de
Segurança  Pública,  logo  depois  que  o  destacamento  foi  metralhado  por  esses
mesmos  bandidos  que  estiveram  nesse  episódio  de  Itamonte.  Dê  uma  olhada,
deputado Gustavo Corrêa, no armamento que esses bandidos usavam: fuzil AR-15,
pistolas 9mm, .40, bananas de dinamite e metralhadoras. Nada desse armamento é
produzido  aqui,  mas  passa  livremente  por  nossas  fronteiras.  O  governo  federal,
deputado Gustavo Corrêa, é absolutamente omisso e irresponsável com relação a
esse assunto.

Assim, nós aqui em Minas podemos enaltecer as nossas forças estaduais.  Já o
governo federal nada tem feito pela segurança pública deste país. E, naquilo que lhe
compete - pois a competência de fronteiras é da União, e não, dos estados -, na única
coisa com que poderia contribuir efetivamente, cruzou os braços. Nada faz. É por isso
que estamos sofrendo os impactos nos estados e nos municípios.

Mais uma vez, parabenizo e cumprimento V. Exa. por tema tão importante trazido à
tribuna.

O deputado Gustavo Corrêa* - Deputado Sargento Rodrigues, quero completar sua
fala dizendo que tive oportunidade de ver  o armamento a que V.  Exa. se referiu.
Coincidentemente, no sábado cedo, me encontrei com o governador Anastasia no
Município de Almenara. Fomos inaugurar mais uma das inúmeras obras do nosso
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governo.  A  assessoria  militar  do  governador  me  deu  informações  acerca  das
operações  e  me enviou  algumas  fotos.  Quero  parabenizar  a  moção  de apoio  da
Comissão de Segurança Pública. Tenho certeza de que terá apoio de grande parte
dos parlamentares que aqui se encontram.

Pegando esse “gancho”, quero dizer o que ocorre no nosso país. Infelizmente, a
presidenta  da  República,  que  se  ausentou  de  Minas  por  vários  e  vários  anos,
resolveu voltar, na manhã de hoje, ao Município de Betim. Por coincidência, a cidade
é administrada pelo PSDB, partido que faz oposição a ela. Deputado Arlen Santiago,
tem me surpreendido a constância com que a presidenta Dilma tem vindo a Minas
Gerais. O que ela não fez nos últimos quatro anos, penso eu, ela tem procurado fazer
neste ano de 2014. Não sei se as ações do governo federal estão dando os frutos
necessários agora, mas, coincidentemente, em ano eleitoral, ela faz questão de vir a
Betim entregar máquinas aos municípios mineiros. Deputado Duarte Bechir, chama-
me  a  atenção,  e  quem  é  este  parlamentar  para  dizer  isso,  mas  a  propaganda
extemporânea já começou. Queria saber - posso estar equivocado; corrijam-me se for
verdade -  se o ex-ministro Fernando Pimentel  oficialmente ocupa ou faz parte do
governo federal.  Tive  notícias  de  que,  juntamente  com a  presidenta  Dilma,  o  ex-
ministro e ex-prefeito da capital - diga-se de passagem, ele é pessoa pela qual tenho
o maior respeito e admiração - também fazia a entrega das máquinas, juntamente
com o ministro Antônio Andrade. Este, sim, como ministro de Estado, tem todas as
prerrogativas  para  fazer  essa  entrega.  Chamo  a  atenção  do  Ministério  Público
Eleitoral  para  verificar  se  isso  configura  propaganda  antecipada  das  eleições
presidenciais.

Deputado Rômulo, fico pensando se vale a pena a presidenta vir a Minas Gerais
entregar máquinas aos municípios. É claro que vale a pena, pois todos os municípios
precisam.  Mas  o  que  eles  precisam  realmente  a  presidenta  não  dá  a  eles.  Os
municípios  precisam de melhor  divisão dos recursos que ficam concentrados  nas
mãos da União. Vir a Belo Horizonte ou a Governador Valadares para dizer que está
autorizando a duplicação da BR-381 é mais uma das inúmeras balelas. Presidente,
deputado Dalmo Ribeiro Silva,  tenho apenas 38 anos e desde os 24 anos tenho
ouvido que a duplicação da BR-381 vai sair.
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Deputado Arlen Santiago, por que a presidenta da República, o Dnit não repassa ao
governo do Estado as BRs federais para que ele faça as intervenções necessárias?
Não foi  somente uma, duas ou três  vezes  que o governo do Estado oficialmente
solicitou que essas rodovias ficassem sob sua gestão.

Disse aqui que estive em Almenara com o governador Anastasia, no último sábado,
inaugurando o mercado municipal, obra tão sonhada. Tenho certeza de que inúmeros
parlamentares desta Casa, inclusive os da oposição, sabem muito bem que todos que
vivem no Vale do Jequitinhonha reclamam do tão sonhado asfalto que ligue Jacinto a
Salto da Divisa. Deputado Arlen Santiago, aí,  sim, teríamos a ligação do Norte de
Minas com o restante da Bahia. Isso diminuiria o fluxo na BR-351, que liga Salinas a
Itaobim.

Espero que a presidente da República, Sra. Dilma Rousseff, que sempre gosta de
dizer que é mineira, pare de vir a Minas para fazer promessas e passe a fazer ações
concretas,  distribuindo  e  destinando  mais  recursos  aos  municípios.  Receber  uma
máquina é muito bom, mas como os municípios vão bancá-la? É preciso contratar o
patroleiro, e, se a máquina quebrar, o município não tem dinheiro para o conserto. O
que queremos é que os municípios recebam mais recursos: é disso que precisam. Aí,
sim, eles não vão onerar o Estado e a União,  porque vão fazer  os investimentos
necessários na saúde e na infraestrutura. Agora mesmo vi, pela internet, que hoje
pela manhã aconteceu mais um acidente no Anel Rodoviário, que ficou fechado por 4
horas,  deixando o trânsito  da  capital  caótico.  Portanto,  espero  que paremos com
essas propostas eleitoreiras e coloquemos em prática tudo aquilo que o povo mineiro
deseja.

Por  outro  lado,  o  governo  do  Estado,  com  todas  as  dificuldades  inerentes  à
administração  pública,  tem  feito  a  sua  parte.  Como  disse  aqui,  estivemos  em
Almenara  inaugurando  o  mercado  municipal,  na  companhia  do  deputado  Luiz
Henrique e de outros deputados. Foi uma obra sonhada por muitos anos. Na sexta-
feira,  estivemos em Ipatinga,  com o governador  Anastasia,  para o lançamento do
maior  pacote  de  obras  na  saúde  da  história  da  região.  Na  segunda-feira,  o
governador,  valorizando  a  segurança  pública,  confirmando  o  que  eu  disse
inicialmente, distribuiu viaturas e fez com que aqueles militares que se encontravam
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na  área  administrativa  saíssem  às  ruas  para  dar  segurança  e  tranquilidade  ao
cidadão. O Minas Comunica, já lançado no governo, está chegando, mais uma vez,
aos distritos, deputado Rômulo Veneroso. Na área da saúde, houve várias ações.
Aliás,  como o  deputado Doutor  Wilson Batista  me pediu  para  falar  sobre  o  Mais
Saúde,  espero  que o  projeto  funcione.  Lamento  apenas,  deputado Doutor  Wilson
Batista, que os pobres médicos de Cuba, país que conheci no final do ano passado,
não fiquem com o dinheiro que recebem. O dinheiro vai para o governo de Cuba.
Coitados: trabalham aqui, com uma carga horária excessiva, mas o dinheiro vai para
outro lugar.

O deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Gustavo Corrêa, foi um prazer
acompanhar  o  nosso  governador  Antonio  Anastasia  na  visita  que  fez,  no  último
sábado,  a  Almenara  para  a  inauguração  de um belo  mercado,  que vai  dar  mais
dignidade aos feirantes. Aproveito para cumprimentar a prefeita Fabiane Ferraz, que
apoia V. Exa., a quem quero dizer que também somos votados no Jequitinhonha e,
desde o primeiro dia de mandato na 17ª Legislatura, lutamos com veemência pela
conclusão da BR-367. V. Exa. lembrou bem de um trecho de 62km, entre Almenara e
Salto da Divisa, e de outro, também de 62km, entre Virgem da Lapa e Minas Novas.
Sabemos que a BR-367 une dois patrimônios culturais da humanidade, Diamantina e
Porto Seguro, e foi traçada por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ora, essa obra, que
já tinha sido anunciada pelo presidente Lula, também foi anunciada pela presidenta
Dilma. Mas queremos saber: quando será concluída essa obra tão anunciada? Como
acompanho o assunto, sei que a Consol está concluindo o projeto. Mas o que sei
mesmo é que V.  Exa.  pode ficar tranquilo  e feliz  porque,  no ano que vem, Aécio
Neves vai iniciar essa tão sonhada obra no nosso querido Vale do Jequitinhonha.

Aproveito para parabenizar a atuação de V. Exa. nesta Casa.
O deputado Gustavo Corrêa* - Obrigado, deputado Luiz Henrique. Pegando sua

deixa, eu ia dizer exatamente que a notícia que tenho é que o projeto será concluído
nos próximos dias. Mas, só para o projeto, entre a licitação e a conclusão, foram mais
ou menos 6 anos. Aliás, segundo o deputado Arlen Santiago, que me corrige, foram
12 anos. Espero que a obra em si não demore mais uns 4 anos, para que eu possa
estar nesta Casa, quem sabe, na sua inauguração.
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Encerrando, presidente, quero chamar a atenção dos mineiros mais uma vez. O
mineiro é um povo sabido, que acompanha tudo e age sempre em segredo. Portanto,
tenho certeza de que os mineiros não vão se deixar levar por essa falácia que a
presidente Dilma tem alardeado em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Cabo Júlio - Excelência, não há quórum, não há 26 deputados. Solicito
a V. Exa. verificação de quórum. É regimental. V. Exa. na presidência é um escravo
do Regimento Interno. Solicito a verificação de quórum. Não há 26 deputados aqui.

O presidente (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - É regimental. A presidência solicita
ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a  recomposição  de
quórum.

O secretário (deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 18 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
deputados para a especial de amanhã, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária na mesma data, 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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Sebastião Costa e Cabo Júlio (substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação
do Bloco Minas sem Censura) membros da supracitada comissão. Estão presentes
também os deputados Duarte Bechir e Carlos Pimenta. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, 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  ouvir
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denúncias de violação de direitos humanos praticadas contra policiais militares do 13º
Batalhão  de  Polícia  Militar  e  do  44º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  que  sofreram
constrangimentos, ao serem presos acusados por crime que não praticaram, apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício dos Srs. João Batista da
Silva,  chefe  do  Serviço  de  Auditoria  de  Minas  Gerais  do  Ministério  da  Saúde,
comunicando a realização de auditorias em Montes Claros e reunião de Mediação
Sanitária  junto  com o  MPE-MG;  e  Narciso  Alvarenga Monteiro  de  Castro,  juiz  de
direito da 1ª Vara Criminal e Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas,
informando que foi prolatada a sentença condenatória em desfavor dos réus Cláudio
Rogério Carneiro Fernandes, Celso Roberto Frasson Scafi e Sérgio Poli Gaspar, com
o imediato afastamento de suas atividades de prestação de serviços médicos pelo
Sistema Único de Saúde-SUS. Comunica também o recebimento de correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
das Carolina Queiroz de Carvalho, promotora de justiça, Maria Coeli Simões Pires,
secretária de Casa Civil, Magid Nauef Láuar, juiz de direito da Vara da Infância e da
Juventude e de Execuções Penais da Comarca de Betim, e do Sr. Ronay de Jesus
Costa,  secretário  da  assessoria  jurídica  do  Conselho  Indigenista  Missionário
(25/1/2014), e do Sr. João Batista Cunha, delegado de polícia federal (30/1/2014), e
das Sras.  Maria Coeli  Simões Pires,  secretária  de Casa Civil,  Rosilene Aparecida
Barbosa,  corregedora  da  Guarda Municipal  de  Contagem, Maria Sueli  de Oliveira
Pires, secretária de Educação em exercício, e dos Srs. Rogério Medeiros Garcia de
Lima, desembargador do TJMG, Cap. PM William Cesário de Souza, comandante da
Guarda  Municipal  de  Contagem,  Bruno  Vasconcelos,  juiz  federal  substituto,  Alex
Sandro Gonçalves Pereira, coordenador-geral do Gabinete do Ministro do Trabalho e
Emprego,  Aldimar  Dimas Rodrigues,  superintendente regional  da Codevasf,  Lucas
Rolla,  promotor  de  justiça  (15/2/2014),  e  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Casa Civil,  Letícia Moura Passos Soares, procuradora do trabalho, e
dos  Srs.  Johnny  F.  Santos,  Bruno  Rezende  da  Silveira,  delegado  de  polícia,
Teodomiro  Gonçalves  de  Souza,  assessor  de  programas  sociais  do  Centro  de
Referência de  Assistência  Social  de Varzelândia,  2º-Sgt.  PM QPR José de Paulo
Santos,  Dom  José  Alberto  Moura,  arcebispo  de  Montes  Claros  e  presidente  do
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Regional  Leste  II  da  CNBB  (20/2/2014),  e  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária  de  Casa  Civil,  e  do  Sr.  Marcelo  Mattar  Diniz,  promotor  de  justiça,
coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  de
Execução Penal do Tribunal do Júri  e da Auditoria Militar (21/2/2014), e das Sras.
Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil,  Elisa  Smaneoto,  diretora  de
Gestão Interna do Gabinete  Adjunto  de  Gestão e  Atendimento  da Presidência  da
República, e dos Srs. Aécio Neves, senador, Afrânio Lúcio Vasconcelos, delegado-
geral de Polícia, Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social (22/2/2014).
Registra-se a presença dos deputados Sargento Rodrigues e Célio Moreira, membros
da  supracitada  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da 2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.795/2013  é  retirado  da  pauta,
atendendo-se a requerimento do deputado Durval Ângelo, aprovado pela comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos
de Lei nºs 4.730 (relator: deputado Sebastião Costa) e 4.792/2013 (relator: deputado
Rômulo  Viegas),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação,  votando  “sim”  os
deputados Célio Moreira, Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa e
não se registrando voto contrário. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir os Srs. 1º-Sgt. PM Márcio Sady Saad Pereira da Silveira, 3º-Sgt.
PM Renato Adriano Lisboa, Cb. PM Agenor Fernandes Neto, Cb. PM Vicente César
dos Reis, todos lotados no 13º Batalhão de Polícia Militar  de Minas Gerais;  Major
Wanderlúcio Ferraz dos Santos, representando Cel. PM Renato Batista Carvalhais,
corregedor  da  Polícia  Miltar  do  Estado de Minas  Gerais;  Elder  Gonçalo  Monteiro
Dangelo, subcorregedor, representando Renato Patrício Teixeira, corregedor-geral de
Polícia Civil; Cap. PM Waldemiro Gomes de Almeida Filho, comandante da 13º Cia
Tático Móvel da Polícia Militar de Minas Gerais; Major Carlos Alves, subcomandante
do 13ª Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais; Heder Martins de Oliveira, diretor
jurídico da Aspra-PM/BM, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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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 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.144/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado às
Procuradorias da República e às Procuradorias-Gerais  de Justiça nos Estados da
Bahia,  do Espírito  Santo e de Sergipe pedido de providências, acompanhado das
notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos,
realizada  em  19/2/2014,  para  verificar  a  situação  de  comunidades  quilombolas
nesses  estados,  especialmente  no  que  se  refere  aos  conflitos  fundiários  que  as
envolvem, e apurar denúncias de violação dos direitos humanos de seus integrantes;

- nº 9.145/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Conselho  Nacional  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana,  à  Secretaria  de
Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  e  à  Secretaria  de  Políticas  de
Promoção  da  Igualdade  Racial  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
realizada em 19/2/2014, para apurar as denúncias de violação de direitos humanos
relatadas por participantes da mencionada audiência pública, especialmente no que
se refere a agressões sofridas por moradores do Quilombo Rio dos Macacos por
parte de integrantes da Marinha do Brasil  -  Base Naval de Aratu -,  bem como de
garantir a proteção e a integridade física da liderança Rosimeire dos Santos Silva e
dos  demais  integrantes  da  comunidade,  em  face  da  grave  situação  de  conflito
vivenciada na região;

- nº 9.147/2014, da deputada Maria Tereza Lara, do deputado André Quintão, do
deputado Carlos Mosconi, do deputado Duarte Bechir e do deputado Durval Ângelo,
em que solicitam seja realizado debate público conjunto das Comissões de Direitos
Humanos, de Educação, Ciência e Tecnologia, de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável,  de  Participação  Popular  e  de  Saúde,  para  debater  os  objetivos  de
desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU;

- nº 9.148/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
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Comissão de Direitos Humanos para debater, em audiência pública, possível violação
de direitos e garantias fundamentais, constrangimento ilegal e abuso de autoridade a
militares da PMMG e do CBMMG, por parte da Instrução Conjunta de Corregedoria nº
1 (ICCPM/BM nº 01/2014), que foi publicada no BGPM nº 12, de 11/2/2014;

- nº 9.149/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Organização  dos  Estados  Americanos  pedido  de  providências,  acompanhado  das
notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos,
realizada em 19/2/2014, para apurar as denúncias de violação de direitos humanos
relatadas por participantes da mencionada audiência pública, especialmente no que
se refere a agressões sofridas por moradores do Quilombo Rio dos Macacos por
parte de integrantes da Marinha do Brasil  -  Base Naval de Aratu -,  bem como de
garantir a proteção e a integridade física da liderança Rosimeire dos Santos Silva e
dos  demais  integrantes  da  comunidade,  em  face  da  grave  situação  de  conflito
vivenciada na região;

-  nº  9.150/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro pela sentença
condenatória  em  desfavor  dos  réus  Cláudio  Rogério  Carneiro  Fernandes,  Celso
Roberto  Frasson Scafi  e  Sérgio Poli  Gaspar  e  consequente  afastamento de suas
atividades de prestação de serviços médicos pelo Sistema Único de Saúde;

- nº 9.151/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
realizada  em  19/2/2014,  para  apurar  as  denúncias  de  favorecimentos  e
irregularidades praticadas pela juíza Rosivan Machado em prejuízo de comunidades
quilombolas  do  Estado  do  Sergipe,  nos  termos  relatados  por  Maria  Izaltina,
presidente da Associação Quilombola do Brejão dos Negros;

- nº 9.152/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado às
Assembleias  Legislativas  dos  Estados  da  Bahia,  do  Espírito  Santo  e  de  Sergipe
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  2ª  Reunião
Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 19/2/2014, para a
realização de audiências públicas nos respectivos estados destinadas a acompanhar
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a situação de comunidades quilombolas, buscando-se, especialmente, a solução dos
conflitos  fundiários  que as  envolvem e  a  proteção dos  direitos  humanos  de seus
integrantes;

- nº 9.153/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhada à
Corregedoria-Geral da Polícia Civil pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada
em 26/2/2014, para apurar denúncias contra o policial civil Thiago Cardoso Burgarelli
Castanheira;

-  nº  9.154/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências para
que seja garantida a presença de um representante do Centro de Apoio Operacional
de Direitos Humanos nas audiências realizados pela Comissão de Direitos Humanos,
haja vista a reiterada ausência do Ministério Público nessas reuniões;

-  nº  9.155/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Juízo  da  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de Belo  Horizonte  e  ao
Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada
em 26/2/2014, para que seja solicitada a abertura de procedimento pela Corregedoria
da Polícia Civil para apuração dos fatos narrados pelos policiais militares na referida
reunião;

- nº 9.156/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Guilherme Sadi, juiz de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, à
Haroldo André Toscano de Oliveira, juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Belo  Horizonte,  à  Nívea  Mônica  da  Silva,  promotora  de  justiça  da  Promotoria  de
Direitos  Humanos  do  MPE  e  à  Márcia  Milanez,  desembargadora  do  Tribunal  de
Justiça do Estado, as notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de
Direitos Humanos,  que teve por finalidade ouvir  denúncias de violação de direitos
humanos  cometida  contra  policiais  militares,  acusados  por  crimes  que  não
praticaram;

- nº  9.157/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja encaminhado ao
Corregedor-Geral da Polícia Civil pedido de providências para apurar os seguintes
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fatos com relação ao policial civil Thiago Cardoso Burgarelli Castanheira: se o policial
estava de licença médica por problemas psicológicos e portando arma da corporação;
se o policial ameaçou e apontou arma para quem acionou a Polícia Militar através do
190; e se houve suposta inserção de dados falsos no I.P. denegrindo os antecedentes
dos policiais militares.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
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 2014.
Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.
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