
____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Ivair Nogueira - 1º-Vice-Presidente

Deputado Inácio Franco - 2º-Vice-Presidente

Deputado Paulo Guedes - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

Deputado Jayro Lessa - 3º-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral

Carlos Eduardo Ribeiro de Navarro
Secretário-Geral da Mesa



____________________________________________________________________________ 

DEPUTADOS

DEMOCRATAS - DEM

Gustavo Corrêa Jayro Lessa

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB

Celinho do Sinttrocel Mário Henrique Caixa

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Duilio de Castro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Deiró Marra

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Antônio Carlos Arantes João Vítor Xavier
Bonifácio Mourão Lafayette de Andrada
Carlos Mosconi Leonardo Moreira
Célio Moreira Luiz Henrique

Dalmo Ribeiro Silva Luiz Humberto Carneiro
Gustavo Valadares Rômulo Viegas

João Leite Zé Maia

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

Alencar da Silveira Jr. Sargento Rodrigues
Carlos Pimenta



____________________________________________________________________________ 

PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN

Fred Costa

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

Adalclever Lopes Sávio Souza Cruz
Cabo Júlio Tadeu Martins Leite

Ivair Nogueira Tony Carlos
Leonídio Bouças Vanderlei Miranda

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Adelmo Carneiro Leão Paulo Guedes
Almir Paraca Paulo Lamac

André Quintão Pompílio Canavez
Durval Ângelo Rogério Correia
Elismar Prado Ulysses Gomes

Maria Tereza Lara

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Fabiano Tolentino Sebastião Costa

Luzia Ferreira

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Dinis Pinheiro Pinduca Ferreira

Gil Pereira Romel Anízio

Neilando Pimenta



____________________________________________________________________________ 

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Carlos Henrique Gilberto Abramo

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

Antonio Lerin Wander Borges
Tenente Lúcio

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Arlen Santiago Dilzon Melo
Braulio Braz Marques Abreu

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC

Anselmo José Domingos

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTdoB

Bosco

PARTIDO VERDE - PV

Agostinho Patrus Filho Rômulo Veneroso
Hely Tarqüínio Tiago Ulisses
Inácio Franco

PARTIDO SOLIDARIEDADE - SDD

Gustavo Perrella



____________________________________________________________________________ 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Cássio Soares Fábio Cherem
Doutor Wilson Batista Hélio Gomes

Duarte Bechir Neider Moreira

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

Liza Prado Rosângela Reis

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

Antônio Genaro



____________________________________________________________________________ 

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Gustavo Corrêa BTR
Deputado Inácio Franco BAM
Deputado Leonardo Moreira BTR
Deputado Sargento Rodrigues BAM
Deputado Antônio Carlos Arantes BTR
Deputado Rogério Correia BMSC
Deputado Vanderlei Miranda BMSC

SUPLENTES
Deputado Jayro Lessa BTR
Deputado Wander Borges BAM
Deputado Célio Moreira BTR
Deputado Tenente Lúcio BAM
Deputado Romel Anízio BAM
Deputado Ulysses Gomes BMSC
Deputado Sávio Souza Cruz BMSC

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Paulo Lamac BMSC
Deputado Pompílio Canavez BMSC
Deputada Luzia Ferreira BTR
Deputado João Leite BTR
Deputado Carlos Pimenta BAM



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Almir Paraca BMSC
Deputado Paulo Guedes BMSC
Deputado Fábio Cherem BTR
Deputado Rômulo Viegas BTR
Deputado Lafayette de Andrada BTR

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Sebastião Costa BTR
Deputado Leonídio Bouças BMSC
Deputado Dalmo Ribeiro Silva BTR
Deputado Luiz Henrique BTR
Deputado Duilio de Castro BAM
Deputado Gustavo Perrella BTR
Deputado André Quintão BMSC

SUPLENTES
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Gilberto Abramo BMSC
Deputado Bonifácio Mourão BTR
Deputado Gustavo Corrêa BTR
Deputado Romel Anízio BAM
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado Rogério Correia BMSC

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS
Deputado Elismar Prado BMSC
Deputada Luzia Ferreira BTR
Deputado Luiz Henrique BTR
Deputado Tiago Ulysses BAM
Deputado Carlos Mosconi BTR



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Almir Paraca BMSC
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Luiz Humberto Carneiro BTR
Deputado Rômulo Veneroso BAM
Deputado Zé Maia BTR

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputado Rômulo Veneroso BAM
Deputado Fred Costa BTR
Deputada Liza Prado BAM
Deputado Duilio de Castro BAM
Deputado Cabo Júlio BMSC

SUPLENTES
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Romel Anízio BAM
Deputado Braulio Braz BAM
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado Vanderlei Miranda BMSC

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

EFETIVOS
Deputado Cássio Soares BTR
Deputado Gil Pereira BAM
Deputado BMSC
Deputada Liza Prado BAM
Deputado Almir Paraca BMSC



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Fred Costa BTR
Deputado Doutor Wilson Batista BTR
Deputado Leonídio Bouças BMSC
Deputado Antônio Carlos Arantes BTR
Deputada Maria Tereza Lara BMSC

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo BMSC
Deputado Rogério Correia BMSC
Deputado Sebastião Costa BTR
Deputado Rômulo Viegas BTR
Deputado Zé Maia BTR

SUPLENTES
Deputada Maria Tereza Lara BMSC
Deputado Sargento Rodrigues BAM
Deputado Duarte Bechir BTR
Deputado Bonifácio Mourão BTR
Deputado Célio Moreira BTR

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EFETIVOS
Deputado Duarte Bechir BTR
Deputada Maria Tereza Lara BMSC
Deputado Bosco BTR
Deputado Deiró Marra BTR
Deputado Elismar Prado BMSC



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Neilando Pimenta BTR
Deputada Luzia Ferreira BTR
Deputado Rômulo Viegas BTR
Deputado Rogério Correia BMSC
Deputado Paulo Lamac BMSC

COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

EFETIVOS
Deputado Marques Abreu BAM
Deputado Ulysses Gomes BMSC
Deputado Tadeu Martins Leite BMSC
Deputado Mário Henrique Caixa BAM
Deputado Tenente Lúcio BAM

SUPLENTES
Deputado Wander Borges BAM
Deputado Cabo Júlio BMSC
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado André Quintão BMSC
Deputado Carlos Pimenta BAM

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Zé Maia BTR
Deputado João Vítor Xavier BTR
Deputado Jayro Lessa BTR
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Adalclever Lopes BMSC
Deputado Ulysses Gomes BMSC
Deputado Romel Anízio BAM



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Luiz Humberto Carneiro BTR
Deputado Sebastião Costa BTR
Deputado Gustavo Corrêa BTR
Deputado João Leite BTR
Deputado Paulo Guedes BMSC
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado BMSC

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

EFETIVOS
Deputado Célio Moreira BTR
Deputado Duarte Bechir BTR
Deputado Gustavo Corrêa BTR
Deputado Rômulo Veneroso BAM
Deputado Sávio Souza Cruz BMSC

SUPLENTES
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Gustavo Valadares BTR
Deputada Luzia Ferreira BTR
Deputado Inácio Franco BAM
Deputado BMSC

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

EFETIVOS
Deputado Sávio Souza Cruz BMSC
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado João Vítor Xavier BTR
Deputado Wander Borges BAM
Deputado Carlos Henrique BMSC



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes BMSC
Deputado Rômulo Veneroso BAM
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Antônio Carlos Arantes BTR
Deputado Bosco BTR

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado André Quintão BMSC
Deputada Maria Tereza Lara BMSC
Deputado Fred Costa BTR
Deputado Fabiano Tolentino BTR
Deputado Neilando Pimenta BTR

SUPLENTES
Deputado Paulo Lamac BMSC
Deputado João Vítor Xavier BTR
Deputado Bosco BTR
Deputado Duarte Bechir BTR
Deputado Ulysses Gomes BMSC

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS
Deputado Antônio Carlos Arantes BTR
Deputado Fabiano Tolentino BTR
Deputado Inácio Franco BAM
Deputado Romel Anízio BAM
Deputado Paulo Guedes BMSC



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado Wander Borges BTR
Deputado Duilio de Castro BAM
Deputado Antonio Lerin BAM
Deputado Durval Ângelo BMSC

COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CRACK E
OUTRAS DROGAS

EFETIVOS
Deputado Vanderlei Miranda BMSC
Deputado Paulo Lamac BMSC
Deputado Célio Moreira BTR
Deputado Cássio Soares BTR
Deputado Marques Abreu BAM

SUPLENTES
Deputado Tadeu Martins Leite BMSC
Deputada Maria Tereza Lara BMSC
Deputado João Leite BTR
Deputado Doutor Wilson Batista BTR
Deputada Liza Prado BAM

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Doutor Wilson Batista BTR
Deputado Luiz Humberto Carneiro BTR
Deputado Antonio Lerin BAM
Deputado Deiró Marra BTR
Deputado Gilberto Abramo BMSC



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Hélio Gomes BTR
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado Sebastião Costa BTR
Deputado Tadeu Martins Leite BMSC

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Carlos Mosconi BTR
Deputado Carlos Pimenta BAM
Deputado Doutor Wilson Batista BTR
Deputado Arlen Santiago BAM
Deputado Pompílio Canavez BMSC

SUPLENTES
Deputado Luiz Henrique BTR
Deputado Sargento Rodrigues BAM
Deputado Celinho do Sinttrocel BAM
Deputado Wander Borges BAM
Deputado Durval Ângelo BMSC

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado João Leite BTR
Deputado Sargento Rodrigues BAM
Deputado Cabo Júlio BMSC
Deputado Lafayette de Andrada BTR
Deputado Leonardo Moreira BTR



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Rômulo Viegas BTR
Deputado Leonídio Bouças BMSC
Deputado Sebastião Costa BTR
Deputado Duarte Bechir BTR
Deputado Tenente Lúcio BAM

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA 
AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS
Deputada Rosângela Reis BAM
Deputado Bosco BTR
Deputado Neilando Pimenta BTR
Deputado Celinho do Sinttrocel BAM
Deputado Wander Borges BAM

SUPLENTES
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputada Luzia Ferreira BTR
Deputado Cássio Soares BTR
Deputado Marques Abreu BAM
Deputado Braulio Braz BAM

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Celinho do Sinttrocel BAM
Deputado Paulo Guedes BMSC
Deputado Gustavo Valadares BTR
Deputado Anselmo José Domingos BAM
Deputado Adalclever Lopes BMSC



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Sávio Souza Cruz BMSC
Deputado Elismar Prado BMSC
Deputado Deiró Marra BTR
Deputado Agostinho Patrus Filho BAM
Deputado Inácio Franco BAM

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

EFETIVOS
Deputado Gustavo Perrella BTR
Deputado Dalmo Ribeiro Silva BTR
Deputado Gil Pereira BAM
Deputado Braulio Braz BAM
Deputado Almir Paraca BMSC

SUPLENTES
Deputado Carlos Pimenta BAM
Deputado Luiz Humberto Carneiro BTR
Deputado Zé Maia BTR
Deputado Antônio Carlos Arantes BTR
Deputado Elismar Prado BMSC

COMISSÃO DE ÉTICA

EFETIVOS
Deputado Bonifácio Mourão BTR
Deputado Luiz Humberto Carneiro BTR
Deputado Sebastião Costa BTR
Deputado Adalclever Lopes BMSC
Deputado Paulo Lamac BMSC
Deputado Inácio Franco BAM
Deputado Romel Anízio BAM



____________________________________________________________________________ 

SUPLENTES
Deputado Dalmo Ribeiro Silva BTR
Deputado Carlos Mosconi BTR
Deputado Fabiano Tolentino BTR
Deputado Gilberto Abramo BMSC
Deputado Rogério Correia BMSC
Deputado Tiago Ulisses BAM
Deputado Rômulo Veneroso BAM

OUVIDORIA-GERAL

Ouvidor-Geral: Deputado Inácio Franco



____________________________________________________________________________ 

ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da

Reunião

Número Tipo Data da

Publicação

Página

11.12.2013 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 63/2013

30.10.2014 421

09.07.2014 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.10.2014 290

10.07.2014 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 67/2014

24.10.2014 331

07.08.2014 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.10.2014 478

11.08.2014 1ª Reunião Especial da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

17.10.2014 311



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.08.2014 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.10.2014 312

19.08.2014 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.10.2014 292

19.08.2014 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.10.2014 291

20.08.2014 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.10.2014 295

25.08.2014 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

17.10.2014 315



____________________________________________________________________________ 

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.08.2014 7ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

31.10.2014 479

27.08.2014 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.10.2014 297

27.08.2014 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.10.2014 321

03.09.2014 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

16.10.2014 298



____________________________________________________________________________ 

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

03.09.2014 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.10.2014 422

09.09.2014 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.10.2014 299

09.09.2014 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

31.10.2014 479

23.09.2014 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

01.10.2014 37

24.09.2014 22ª 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

02.10.2014 262



____________________________________________________________________________ 

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.09.2014 63ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

02.10.2014 39

30.09.2014 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

08.10.2014 269

01.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

03.10.2014 265

01.10.2014 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.10.2014 301

02.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

04.10.2014 267

07.10.2014 64ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.10.2014 271

07.10.2014 30ª Reunião Ordinária da 16.10.2014 302



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

08.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.10.2014 285

09.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.10.2014 287

14.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.10.2014 290

15.10.2014 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.10.2014 316

15.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.10.2014 311

15.10.2014 44ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.10.2014 329



____________________________________________________________________________ 

15.10.2014 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.10.2014 339

15.10.2014 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.10.2014 426

15.10.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.10.2014 425

15.10.2014 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.10.2014 424

15.10.2014 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

30.10.2014 423



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.10.2014 321

21.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.10.2014 329

22.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.10.2014 331

23.10.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.10.2014 333

28.10.2014 65ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.10.2014 343

29.10.2014 66ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

31.10.2014 448



____________________________________________________________________________ 

SUMÁRIO

MATÉRIA PUBLICADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2014....................................... 37

Ata.......................................................................................................................... 37

24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª 

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 23.09.2014.............. 37

MATÉRIA PUBLICADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2014........................................ 39

Atas........................................................................................................................ 39

63ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 30.09.2014......................................................................... 39

22ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 24.09.2014........................... 262

MATÉRIA PUBLICADA EM 3 DE OUTUBRO DE 2014........................................ 265

Ata.......................................................................................................................... 265

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 01.10.2014............................................................................................ 265

MATÉRIA PUBLICADA EM 4 DE OUTUBRO DE 2014........................................ 267

Ata.......................................................................................................................... 267

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 02.10.2014............................................................................................ 267

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE OUTUBRO DE 2014........................................ 269



____________________________________________________________________________ 

Ata.......................................................................................................................... 269

29ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 30.09.2014........................... 269

MATÉRIA PUBLICADA EM 9 DE OUTUBRO DE 2014........................................ 271

Ata.......................................................................................................................... 271

64ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 07.10.2014......................................................................... 271

Tramitação de Proposições................................................................................... 282

MATÉRIA PUBLICADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 285

Ata.......................................................................................................................... 285

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 08.10.2014............................................................................................ 285

MATÉRIA PUBLICADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2014....................................... 287

Ata.......................................................................................................................... 287

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 09.10.2014............................................................................................ 287

Tramitação de Proposições................................................................................... 287

MATÉRIA PUBLICADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 289

Deliberação da Mesa............................................................................................. 289



____________________________________________________________________________ 

Atas........................................................................................................................ 290

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 14.10.2014............................................................................................ 290

7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 09.07.2014........................... 290

14ª Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 19.08.2014......................................................................... 291

10ª Reunião Ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude na 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 19.08.2014.......... 292

21ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde na 4ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 17ª Legislatura, em 20.08.2014............................................. 295

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso 

de Crack e outras Drogas na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 27.08.2014......................................................................... 297

8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública na 4ª 

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 03.09.2014.............. 298

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 09.09.2014......................................................................... 299

23ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 01.10.2014........................... 301

30ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 07.10.2014........................... 302

Tramitação de Proposições................................................................................... 303

MATÉRIA PUBLICADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 307



____________________________________________________________________________ 

Essencialidades da Proposta Orçamentária do Estado - 2015............................. 307

Essencialidades da Proposta de Revisão do Plano Plurianual de Ação 

Governamental - PPAG 2012-2015....................................................................... 309

Atas........................................................................................................................ 311

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 15.10.2014......................................................................... 311

1ª Reunião Especial da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 

Cooperativismo na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, 

em 11.08.2014............................................................................................. 311

16ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e 

Tecnologia na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 

18.08.2014................................................................................................... 312

7ª Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e 

da Ação Social na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, 

em 25.08.2014............................................................................................ 315

24ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 15.10.2014........................... 316

Tramitação de Proposições................................................................................... 317

Comunicação Despachada pelo Presidente.......................................................... 318

MATÉRIA PUBLICADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 321

Atas........................................................................................................................ 321

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 16.10.2014............................................................................................ 321



____________________________________________________________________________ 

9ª Reunião Extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e 

Agroindustrial na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 

27.08.2014................................................................................................... 321

Manifestação.......................................................................................................... 323

MATÉRIA PUBLICADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 325

Tramitação de Proposições................................................................................... 325

MATÉRIA PUBLICADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 329

Atas........................................................................................................................ 329

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 21.10.2014............................................................................................ 329

44ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na 4ª 

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 15.10.2014.........................329

MATÉRIA PUBLICADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 331

Atas........................................................................................................................ 331

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 22.10.2014............................................................................................ 331

1ª Reunião Especial da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 67/2014, em 10.07.2014.............. 331

MATÉRIA PUBLICADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 333

Ata.......................................................................................................................... 333



____________________________________________________________________________ 

Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura

em 23.10.2014............................................................................................ 333

Tramitação de Proposições................................................................................... 333

MATÉRIA PUBLICADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 337

Tramitação de Proposições................................................................................... 337

MATÉRIA PUBLICADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 339

Ata.......................................................................................................................... 339

33ª Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, 

em 15.10.2014............................................................................................ 339

Tramitação de Proposições................................................................................... 339

MATÉRIA PUBLICADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 343

Atas........................................................................................................................ 343

65ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 28.10.2014......................................................................... 343

1ª Reunião Especial da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2013, em 11.12.2013.............. 421

20ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 

03.09.2014................................................................................................... 422



____________________________________________________________________________ 

15ª Reunião Ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso 

de Crack e outras Drogas na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 15.10.2014......................................................................... 423

5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 15.10.2014........................... 424

1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude 

na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 15.10.2014..... 425

15ª Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 15.10.2014......................................................................... 426

Tramitação de Proposições................................................................................... 426

MATÉRIA PUBLICADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2014...................................... 447

Deliberação da Mesa............................................................................................. 447

Atas........................................................................................................................ 448

66ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 29.10.2014......................................................................... 448

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular na 4ª 

Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 07.08.2014.............. 478

7ª Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária e de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art. 

204 do Regimento Interno na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª 

Legislatura, em 26.08.2014......................................................................... 479

12ª Reunião Extraordinária da Comissão de Redação na 4ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 09.09.2014........................... 479



____________________________________________________________________________ 

Tramitação de Proposições................................................................................... 480

Comunicação Despachada pelo Presidente.......................................................... 500

Índice Onomástico................................................................................................. 501



37
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2014

ATA
ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
23/9/2014

Às 14h14min,  comparecem na Sala das  Comissões os  deputados  João Leite  e
Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado João Leite, 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 o delegado de Polícia Civil Vinícius da Costa Miguel sobre publicação na rede
social  Facebook de declarações ofensivas a parlamentar membro desta Casa e a
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios
publicados no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: Oliveira
Santiago  Maciel,  chefe  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  (2)  (12/9/2014);  Guido
Marcelo  Mayol,  superintendente  regional  substituto  da  Polícia  Rodoviária  Federal;
coronel  PM Marco Antônio Badaró  Bianchini,  chefe  da  Assessoria  Institucional  da
PMMG (18/9/2014);  Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério da Justiça (20/9/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: em turno único, Projetos de Lei nºs 4.405/2013 (deputado Lafayette de
Andrada);  5.285/2014  (deputado  Sargento  Rodrigues);  5.395/2014  (deputado
Leonardo Moreira). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  o  Sr.  Antônio  Gama  Júnior,  subcorregedor-geral  da  Polícia  Civil  de  Minas
Gerais, que é convidado a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao
deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça
suas exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
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, 30 de setembro de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/9/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Arlen Santiago

Sumário: Comparecimento  -  Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas (4) -
Correspondência:  Mensagens  nºs  702,  703,  704,  705,  706  e  707/2014
(encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 5.469/2014 e os Projetos de Lei n°s
5.494, 5.495, 5.496, 5.497 e 5.498/2014, respectivamente), do governador do Estado
- Ofícios nºs 39 e 40/2014 (encaminhando o Relatório de Atividades do 2º trimestre de
2014 e o Projeto de Lei nº 5.499/2014, respectivamente), da presidente do Tribunal de
Contas  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:
Projetos de Lei nºs 5.500 a 5.537/2014 - Requerimentos nºs 8.799 a 8.859/2014 -
Requerimentos dos deputados Luiz Henrique e Rômulo Veneroso e Gilberto Abramo -
Comunicações: Comunicação da Comissão de Segurança Pública -  Discursos dos
deputados Sebastião Costa, Célio Moreira, Leonardo Moreira, Alencar da Silveira Jr. e
Deiró Marra - Registro de Presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisões da Presidência (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Chamada  para
recomposição de quórum; existência de número regimental para  a continuação dos
trabalhos -  Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à
Proposição de Lei Complementar nº 143; encerramento da discussão - Discussão, em
turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição de  Lei  nº  22.287;  discurso  do  deputado
Rogério  Correia;  Questão  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;
existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;  Questões  de
Ordem;  Prorrogação  da  Reunião;  discurso  do  deputado  Lafayette  de  Andrada;
Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho -
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André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta
- Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Deiró Marra - Duarte Bechir -
Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -
Inácio Franco -  João Leite -  João Vítor  Xavier  - Lafayette de Andrada -  Leonardo
Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique
Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo
Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses
- Ulysses Gomes - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das quatro reuniões anteriores.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- A deputada Luzia Ferreira, 2ª-secretária  ad hoc,  procede à leitura das atas das

quatro reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário, nas funções de 1º-secretário, lê a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 702/2014*
Belo Horizonte, 22 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  deliberação  dessa  egrégia  Assembleia,

proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 5.469, de 2014, que autoriza a abertura de
crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais  e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais - FUNEMP.

A  emenda  amplia  o  valor  inicial  de  crédito  suplementar  previsto  na  referida



41
____________________________________________________________________________

proposição legislativa em R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), em prol do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Nesses  termos,  o  crédito  suplementar  solicitado  passará  a  totalizar
R$62.525.000,00  (sessenta  e  dois  milhões  quinhentos  e  vinte  e  cinco  mil  reais),
permanecendo inalterado o valor da suplementação ao Fundo Especial do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.

Importante  ressaltar  que  o  valor  correspondente  à  emenda  ora  apresentada
destina-se  a  cobrir  despesas  com  proventos  de  inativos  civis  e  pensionistas,
utilizando  como  fonte  de  recurso  o  excesso  de  arrecadação  das  receitas  de
Contribuição Patronal e do Servidor para o Fundo Financeiro de Previdência.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao
Projeto de Lei nº 5.469, de 2014.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.469/ 2014
Dê-se ao art. 1º e aos incisos I e II do art. 2º do Projeto de lei nº 5.469, de 2014, a

seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado,  em favor do Ministério  Público do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$62.525.000,00 (sessenta e dois milhões quinhentos e vinte e
cinco mil reais), para atender a pessoal e encargos sociais.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência, no valor de R$44.125.000,00 (quarenta e quatro milhões
cento e vinte e cinco mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Fundo
Financeiro  de  Previdência,  no  valor  de  R$18.400.000,00  (dezoito  milhões  e
quatrocentos mil reais).”.”

-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  para  fins  do  art.  205  do  Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 703/2014*
Belo Horizonte, 15 de setembro 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 altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais.

O projeto  de  lei  em questão objetiva  reduzir  a  alíquota  de  ICMS incidente nas
operações internas com álcool para fins carburantes, buscando incentivar o consumo
de combustível de fonte renovável e menos poluente e, a um só tempo, desonerar o
consumidor final.

E  como  medida  compensatória  à  redução  proposta,  em  obediência  à  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal,  o  projeto  de  lei  propõe  a  alteração  da  alíquota  nas
operações com gasolina.

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 5.494/2014
Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado.
Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com

as seguintes alterações:
“Art. 12 - (..)
I - (...)
h) 29% (vinte e nove por cento), nas operações com gasolina para fins carburantes;
i) 14% (quatorze por cento), nas operações com álcool para fins carburantes;”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir  do  exercício  financeiro  subsequente,  após  decorridos  noventa  dias  da
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.



43
____________________________________________________________________________

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 704/2014*

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  apreciação  e  deliberação  desta  egrégia

Assembleia,  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  carreira  de  Agente  de  Segurança
Prisional,  estabelecendo  os  direitos,  prerrogativas,  deveres  funcionais  e  regime
disciplinar dos servidores que a integram.

Trata-se de projeto de interesse e segurança pública por meio do qual se propõe a
instituição, por lei específica, do estatuto funcional dos servidores da citada carreira
do Sistema de Defesa Social, composta por agentes públicos que exercem relevantes
funções no âmbito da administração prisional do Estado de Minas Gerais.

Anoto que, dentre as medidas propostas pelo projeto de lei, destacam-se aquelas
que preveem a estruturação das carreiras em níveis e graus, com a instituição de
ordem  hierárquica  entre  os  servidores delas  integrantes,  os  requisitos  específicos
para  o  provimento  dos  cargos  em  razão  da  natureza  das  funções  que  lhes  são
inerentes,  bem  como  as  prerrogativas  desses  mesmos  servidores,  em  razão  da
natureza das atividades que exercem.

Ressalto  que  o  texto  do  projeto  resulta  do  trabalho  conjunto  da  Secretaria  de
Estado de Defesa Social  e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e
contou  com  a  participação  do  sindicato  dos  servidores  da  categoria  envolvida.
Ademais, não implica impacto financeiro ao Estado, encontrando, por isso, respaldo
na vigente legislação orçamentária e fiscal.

Observo, por fim, que o projeto de lei tem por escopo a valorização dos servidores
do Sistema de Defesa Social ao reconhecer a sua relevante função de zelar pela
administração dos estabelecimentos prisionais do Estado e ao regular seus direitos,
deveres  e  prerrogativas,  contribuindo,  assim,  para  o  aperfeiçoamento  do  sistema
prisional mineiro.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.495/2014

Dispõe sobre a carreira de Agente de Segurança Prisional.

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  Esta  lei  dispõe  sobre  a  carreira  de  Agente  de  Segurança  Prisional,

pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Defesa  Social  do  Poder  Executivo,  e

estabelece  o  regime  disciplinar,  as  atribuições,  os  direitos,  os  deveres,  as

prerrogativas e as garantias funcionais dos servidores que a integram.

Parágrafo único - A carreira de Agente de Segurança Penitenciário a que se refere o

parágrafo único do art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000, e a Lei nº

14.695,  de  30  de  julho  de  2003,  passa  a  denominar-se  carreira  de  Agente  de

Segurança Prisional e a reger-se por esta lei.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei considera-se:

I - grupo de atividades, o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de

atuação;

II - carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo, a unidade de ocupação funcional do quadro de

pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,

atribuições e responsabilidades definidos nesta lei;

IV - quadro de pessoal, o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou entidade;

V  -  nível,  a  posição  do  servidor  no  escalonamento  vertical  dentro  da  mesma

carreira,  contendo  cargos  escalonados  em  graus,  com  os  mesmos  requisitos  de

capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades;

VI - grau, a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível da

carreira.
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CAPÍTULO II
DO INGRESSO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Seção I
Do Ingresso

Art.  3º  -  O ingresso na carreira  de  Agente  de  Segurança Prisional  dar-se-á  no
primeiro grau do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso público.

§ 1º - Caberá à Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS - e à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão a realização:

I - do concurso público de que trata o caput, na forma do edital; e
II  -  do  curso  de  formação  técnico-profissional,  nas  condições  estabelecidas  em

regulamento.
Art.  4º  -  São  requisitos  para  o  ingresso  na  carreira  de  Agente  de  Segurança

Prisional:
I - aprovação em concurso público;
II - ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade portuguesa, estar

amparado  pelo  Estatuto  de  Igualdade  entre  brasileiros  e  portugueses,  com
reconhecimento do gozo de direitos políticos, na forma do art. 13 do Decreto Federal
nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

III - gozar dos direitos políticos;
IV - estar em dia com as obrigações eleitorais;
V -  estar quite com as obrigações do Serviço Militar,  para o candidato do sexo

masculino;
VI - ter dezoito anos completos na data da posse;
VII  -  ter  resultado  negativo  em  exame  de  toxicologia,  apresentado  na  perícia

médica;
VIII - possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em processo investigativo;
IX - não ter sido demitido a bem do serviço público, conforme art. 250 da Lei 869,

de 5 de julho de 1952 e não ter sido demitido das Instituições Militares ou Forças
Congêneres;

X -  não estar  cumprindo sanção por  inidoneidade,  aplicada por  qualquer  órgão
público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
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XI - não possuir registro de antecedentes criminais;
XII - ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser

aferida  em  perícia  médica  oficial,  realizada  por  unidade  pericial  competente,  nos
termos da legislação vigente;

XIII - comprovar escolaridade exigida para ingresso na carreira, nos termos desta lei
e conforme o disposto no edital do concurso público;

XIV - possuir carteira de habilitação de categoria “B” ou superior.
Art.  5º  -  O concurso  público  para  ingresso em cargo da carreira de Agente  de

Segurança Prisional observará as seguintes etapas:
I - provas ou provas e títulos;
II - exame psicotécnico para avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas

e características de personalidade adequada para o exercício do cargo;
III - exames biomédicos para aferir a higidez física e mental;
IV - exames biofísicos, por testes físicos específicos, para apurar as condições para

o  exercício  profissional  e  a  existência  de  deficiência  física  incapacitante  para  o
exercício da função;

V - comprovação de conduta ilibada mediante investigação social para verificar a
idoneidade do candidato, sob os aspectos moral, social e criminal;

VI - aprovação em curso de formação técnico-profissional.
§ 1º  -  O candidato  aprovado nas etapas  de que tratam os incisos  I  ao V será

matriculado no curso  de  formação técnico-profissional  e fará  jus  a  uma bolsa  de
estudo, durante a realização do curso, equivalente a cinquenta por cento do valor
correspondente à remuneração atribuída ao cargo de Agente de Segurança Prisional
no nível I no grau “A”, à época da realização do curso.

§ 2º  - O candidato que, ao ingressar no curso de formação técnico-profissional,
receber  a  bolsa  de  estudo  de  que  trata  o  §  1º  firmará  termo  de  compromisso,
obrigando-se  a  devolver  ao  Estado,  em  dois  anos,  pelo  valor  reajustado
monetariamente, na forma de regulamento, sem juros, o total da remuneração e do
montante correspondente ao valor dos serviços escolares recebidos, no caso de:

I - abandono do curso, salvo por motivo de saúde;
II - não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado salvo se reprovado.
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§ 3º - Durante o curso de formação técnico-profissional o servidor público ocupante
de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado será dispensado do
comparecimento ao trabalho, sem prejuízo da remuneração de seu cargo ou função,
não fazendo jus à percepção da bolsa de estudo de que trata o § 1º.

§ 4º - Será exigido, para ingresso na carreira de Agente de Segurança Prisional,
com  vigência  a  partir  de  janeiro  de  2015,  comprovação  de  conclusão  de  curso
superior.

Art.  6º  -  As regras do concurso público serão publicadas em edital,  que deverá
conter:

I - número de vagas existentes;
II - matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;
III - desempenho mínimo total exigido para aprovação nas provas;
IV - critérios de avaliação dos títulos, quando for o caso;
V - caráter eliminatório e, ou, classificatório de cada etapa do concurso;
VI - comprovação de idoneidade moral e conduta ilibada;
VII - comprovação de boa saúde física e psíquica, mediante inspeção médica;
VIII  -  comprovação de aptidão ao exercício das atividades inerentes à categoria

funcional, apurado em exame psicotécnico; e
IX - comprovação de aptidão física, verificada mediante prova de condicionamento

físico.
Art. 7º - A nomeação para o cargo de Agente de Segurança Prisional de que trata

esta lei se dará mediante aprovação no curso de formação técnico-profissional.
§ 1º - O curso de formação a que se refere o caput terá duração e horário definidos

em  regulamento  e  grade  curricular  específica  definida  pela  SEDS,  atendendo  às
necessidades pertinentes às atividades desenvolvidas no Sistema Prisional.

§ 2º  -  A disciplina de  armamento e tiro  será  de cunho obrigatório  e de  caráter
eliminatório no Curso de Formação Agente de Segurança Prisional.

§ 3º - Será reprovado no curso de formação técnico-profissional o candidato que
não  obtiver,  no  mínimo,  sessenta  por  cento  do  aproveitamento  em  todas  as
disciplinas, bem como apresentar frequência inferior a noventa por cento em qualquer
disciplina.



48
____________________________________________________________________________

Art.  8º  -  Constitui  motivo  para a  exclusão do candidato,  durante o  concurso,  a
verificação das seguintes ocorrências:

I - constatação de incapacidade moral, física ou inaptidão para o cargo;
II - envolvimento em fato que o comprometa moralmente ou profissionalmente;
III - registro de antecedentes criminais, rescisão, extinção, demissão ou expulsão de

instituição municipal,  estadual  ou federal,  bem como a omissão desses dados na
ficha de informações destinada à investigação social.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art.  9º  -  O  desenvolvimento  na  carreira  de  Agente  Prisional  dar-se-á  mediante
progressão ou promoção.

Parágrafo único - Decreto disporá sobre as regras de desenvolvimento do Agente
Prisional, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.

Subseção I
Da Progressão

Art. 10 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o
grau subsequente no mesmo nível da carreira a que pertence.

§ 1º - A progressão na carreira de Agente de Segurança Prisional ocorrerá a cada
dois anos, desde que o servidor não tenha sofrido punição disciplinar no período e
satisfaça os seguintes requisitos:

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

desde a sua progressão anterior, nos termos da legislação.
§ 2° - O servidor fará jus à primeira progressão imediatamente após a conclusão do

estágio probatório e as progressões subsequentes ocorrerão conforme o interstício
estabelecido no § 1º.

Subseção II
Da Promoção

Art. 11 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o
nível subsequente na carreira a que pertence.
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§ 1º - A promoção na carreira de Agente de Segurança Prisional ocorrerá a cada
cinco anos, contados a partir da conclusão do período de estágio probatório ou da
promoção  anterior  na  carreira,  desde  que  o  servidor  não  tenha  sofrido  punição
disciplinar no período e satisfaça os seguintes requisitos:

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

desde a sua promoção anterior, nos termos da legislação;
IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser

promovido.
§  2º  -  Haverá  progressão  ou  promoção  por  escolaridade  adicional,  conforme

critérios  e prazos estabelecidos em decreto e mediante aprovação da Câmara de
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, na hipótese de comprovação
de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor
estiver  posicionado,  relacionada  com a  natureza e  a  complexidade  da respectiva
carreira.

§ 3° -  Os títulos  apresentados para aplicação do disposto no § 2º  poderão ser
utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão
de qualquer vantagem pecuniária.

CAPÍTULO IV
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art.  12 -  O estagio probatório  é o período de três  anos de efetivo exercício do
servidor  que  ingressar  na  carreira  de  Agente  de  Segurança  Prisional  e  tem  por
objetivo a apuração da aptidão do servidor no desempenho das atribuições do cargo
para fins de aquisição de estabilidade.

Art. 13 - Os servidores da carreira de Agente de Segurança Prisional submeter-se-
ão a  estágio  probatório,  pelo  prazo de três  anos,  a  partir  do  exercício  no  cargo,
período durante o qual  serão avaliados pela chefia imediata e por uma comissão,
quando for o caso, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO V
DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art.  14 -  O Adicional  de Desempenho -  ADE - constitui  vantagem remuneratória
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concedida mensalmente ao Agente de Segurança Prisional que tenha ingressado no
serviço público após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de
2003,  ou  que  tenha  feito  a  opção  prevista  no  art.  115  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  do  Estado,  observados  os  requisitos
estabelecidos nesta lei.

§ 1º - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número
de Avaliações de Desempenho Individual e de Avaliações Especiais de Desempenho
satisfatórias obtidas pelo Agente de Segurança Prisional.

§ 2º  -  A avaliação de desempenho individual  -  ADI -  e  a Avaliação Especial  de
Desempenho - AED - serão realizadas em conformidade com a legislação vigente.

§ 3º - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço, na
forma de quinquênio  ou  trintenário,  não  poderá  exceder  a  noventa  por  cento  do
vencimento básico do Agente de Segurança Prisional.

Art. 15 - São requisitos para a obtenção do ADE a conclusão do estágio probatório
pelo servidor e ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na AED.

§ 1º - Para fins do disposto no caput, considera-se satisfatório o resultado igual ou
superior a setenta por cento.

§ 2º - O período anual considerado para aferição da primeira etapa da AED terá
início na data de ingresso do servidor na respectiva carreira.

Art.  16  -  Os  valores  máximos  do  ADE  correspondem  a  um  percentual  do
vencimento  básico  do  Agente  de  Segurança  Prisional,  estabelecido  conforme  o
número de AEDs e ADIs com resultado satisfatório por ele obtido, assim definidos
conforme a legislação vigente:

I - para três ou quatro avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias:
seis por cento;

II - para cinco a nove avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias:
dez por cento;

III  -  para  dez  a  quatorze  avaliações  periódicas  de  desempenho  individual
satisfatórias: vinte por cento;

IV  -  para  quinze  a  dezenove  avaliações  periódicas  de  desempenho  individual
satisfatórias: trinta por cento;
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V -  para vinte  a vinte e quatro avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias: quarenta por cento;

VI  -  para vinte  e cinco a  trinta  avaliações periódicas de  desempenho individual
satisfatórias: cinquenta por cento;

VII  -  para  trinta  e  uma a  trinta  e  quatro  avaliações  periódicas  de  desempenho
individual satisfatórias: sessenta por cento;

VIII  -  para  trinta  e  cinco  avaliações  periódicas  de  desempenho  individual
satisfatórias: setenta por cento.

§  1º  -  Para  fins  do  disposto  no  caput,  considera-se  avaliação  periódica  de
desempenho  individual  cada  etapa  da  AED,  bem  como a  ADI  e  a  Avaliação  de
Desempenho do Gestor Público - ADGP.

Art. 17 - Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria ou às pensões,
o  ADE  será  calculado  pela  média  aritmética  das  últimas  sessenta  parcelas  do
adicional,  percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,  e
somente  será  devido  se  percebido  pelo  prazo  mínimo estabelecido  no  parágrafo
único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO VI
DAS INDENIZAÇÕES E GRATIFICAÇÕES

Art. 18 - Aos servidores da carreira de Agente de Segurança Prisional poderá ser
atribuída verba indenizatória e gratificação, em especial:

I -  ajuda de custo, com valor correspondente a um mês de salário do servidor e
pagamento destinado a indenizar o valor das despesas efetivamente comprovadas de
instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova
sede, com mudança de domicílio em caráter permanente;

II - diárias, na forma da legislação;
III - indenização de transporte nos casos em que o servidor realizar despesas com a

utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviço fora da sede de
exercício, mediante prévia autorização da Administração Pública e regular prestação
de contas acompanhada dos comprovantes legais, nos termos de regulamento;

IV - adicional de desempenho, nos termos da legislação;
V  -  gratificação  natalina,  paga  anualmente  com  valor  calculado  sobre  a
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remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, à proporção de 1/12 (um
doze avos) por cada mês de exercício no respectivo ano;

VI - adicional de férias regulamentares correspondente a um terço do salário do
servidor.

Paragrafo único - Ao Agente de Segurança Prisional será assegurado pelo Estado,
a título de indenização para aquisição de vestimenta necessária ao desempenho de
suas funções, o valor correspondente a quarenta por cento do vencimento básico do
nível I, grau A, da respectiva carreira, a ser pago anualmente no mês de abril.

TÍTULO II
CAPÍTULO I

DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL
Art. 19 - A carreira de Agente de Segurança Prisional é composta por dezoito mil

seiscentos e cinquenta e seis cargos efetivos de Agentes de Segurança Prisional,
com lotação na SEDS e exercício na Subsecretaria de Administração Prisional.

Paragrafo único - A função de Agente de Segurança Prisional deverá ser exercida,
privativamente, por titulares de cargos de provimento efetivo da carreira de Agente de
Segurança Prisional.

Art. 20 - A função de Agente de Segurança Prisional é atividade típica de Estado
eminentemente  técnica,  especializada  e  perigosa,  e  será  exercida  em  regime  de
dedicação exclusiva, caracterizando-se pelo seguinte:

I  -  perigo  iminente  de  atentado contra a  sua incolumidade física,  com risco  de
morte;

II -  tensão emocional decorrente da projeção cognitiva constante em eventos de
caráter conflitivo;

III - estresse decorrente da atuação em administração de crises; e
IV - contato físico recorrente e intenso com pessoas, materiais ou instrumentos de

origens diversas que possam transmitir doenças contagiosas.
Art. 21 - O exercício da função de Agente de Segurança Prisional é fundado na

hierarquia e na disciplina, sendo incompatível com qualquer outra atividade, salvo as
exceções previstas na Constituição.

§ 1º - A estrutura hierárquica constitui instrumento técnico-administrativo de controle
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e eficácia dos atos operacionais, não autorizando qualquer violação de consciência e
respeitará o convencimento técnico e científico fundamentado.

§ 2º - A disciplina é valor que agrega atitude de respeito às disposições legais e às
determinações  técnicas  e  científicas  fundamentadas  emanadas  da  autoridade
competente.

§ 3º - Quando no mesmo nível, a hierarquia é estabelecida pelo grau ou pela regra
da precedência de ingresso na respectiva posição.

Art. 22 - A estrutura da carreira do Agente de Segurança Prisional é a constante no
Anexo I desta lei.

Art.  23  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  do  Agente  de  Segurança
Prisional é a constante no Anexo II desta lei, observado o disposto no art. 122.

Art.  24 - A estrutura hierárquica dos cargos da administração prisional do Poder
Executivo é a seguinte:

I - Subsecretário de Administração Prisional;
II - Assessor Chefe de Gabinete da Subsecretaria de Administração Prisional;
III - Assessor de Informação e Inteligência Prisional;
IV - Superintendentes da Subsecretaria de Administração Prisional;
V - Diretor Regional de Administração Prisional;
VI - Diretor de Superintendência da Administração Prisional;
VII - Diretor de Administração Prisional;
VIII - Diretor Adjunto de Administração Prisional;
IX - Gerente da Administração Prisional; e
X - Coordenador de Administração Prisional.
Art.  25  -  Os  cargos  de  que  tratam  os  incisos  IV  e  seguintes  do  art.  24  serão

providos por servidores integrantes das carreiras de Agente de Segurança Prisional,
Assistente Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa Social.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL

Art. 26 - São atribuições do cargo de Agente de Segurança Prisional:
I  -  desempenhar  ações preventivas e repressivas para coibir  o  tráfico e uso de

substâncias ilícitas, o cometimento de crimes ou transgressões, a comunicação não
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autorizada de presos com o mundo exterior  e coibir  a  entrada e permanência de
armas,  objetos  ou  instrumentos  ilícitos  que  atentem  contra  a  segurança  do
estabelecimento prisional ou a integridade física de pessoas;

II - garantir a ordem e a segurança dos estabelecimentos prisionais;
III  -  realizar  movimentação  interna  dos  presos,  garantindo  a  segurança  dos

profissionais e os atendimentos;
IV - preencher, redigir  e digitar relatórios, formulários e comunicações internas e

externas;
V - fazer lançamentos de dados e alimentar os sistemas de informações prisionais;
VI - conduzir presos à presença de autoridades quando requisitado;
VII  -  desempenhar  ações  de  vigilância  interna  e  externa  dos  estabelecimentos

prisionais, inclusive em muralhas e guaritas, bem como em órgãos e locais vinculados
ou de interesse do Sistema Prisional;

VIII  -  conduzir  veículos  oficiais,  para  os  quais  esteja  habilitado  e  viaturas  de
transportes de presos;

IX - exercer atividades de escolta de autoridades do sistema prisional ou demais
servidores, quando expressamente autorizado pela autoridade competente;

X  -  exercer  atividades  de  transporte,  escolta  e  custódia  de  presos  em
movimentações  externas,  bem  como  de  transferências  interestaduais  ou  entre
unidades no interior do Estado;

XI - realizar buscas periódicas nas celas e nos presos;
XII  -  realizar  buscas  nos  visitantes  da  unidade,  nos  servidores e  visitantes  dos

presos, bem como em alimentos, objetos pessoais e demais pertences;
XIII  -  adotar  as  medidas  necessárias  ao  cumprimento  dos  alvarás  de  soltura,

obedecidas as normas próprias;
XIV - informar o preso sobre seus direitos e deveres conforme normas vigentes;
XV -  verificar  a  possibilidade,  junto  à  chefia  imediata,  de  encaminhar  presos  a

atendimentos especializados, na unidade prisional, quando não programado;
XVI - prestar assistência, primeiros socorros e transporte de enfermos em casos de,

incêndios, rebeliões, fugas e outras situações de emergência;
XVII - participar das comissões técnicas de classificação, do conselho disciplinar e

sindicâncias administrativas, quando designado;
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XVIII - exercer atividades na monitoração eletrônica de presos e veículos oficiais,
através  de  circuito  fechado  de  televisão,  GPS e  outros  que possam  vir  a  serem
adotados;

XIX - operar sistema de rádio comunicação na área do sistema prisional interna e
externamente;

XX - executar e promover ações relacionadas aos fins da administração prisional
através  de  técnicas  de  averiguação  e  pesquisa,  desempenhando  trabalhos  que
envolvam técnicas de inteligência, contrainteligência e monitoramento diversas, além
de outros empenhados em atividades no âmbito do sistema prisional e fora dele;

XXI - desempenhar atividades de coordenação e fiscalização dos demais Agentes
de Segurança Prisional, de acordo com o grau de hierarquia;

XXII  -  ministrar  treinamentos  extensivos  quando  qualificado  e  indicado  ou
autorizado pela autoridade competente, devidamente remunerado pelo exercício das
atividades de docência, conforme legislação; e

XXIII - exercer outras atividades que vierem a ser incorporadas no cargo por força
de disposição legal.

Art.  27  -  Além  das  atribuições  constantes  no  art.  26,  o  Agente  de  Segurança
Prisional exercerá as atribuições inerentes ao cargo quando investidos na função de:

I - Subsecretário de Administração Prisional;
II - Assessor Chefe de Gabinete da Subsecretaria de Administração Prisional;
III - Assessor de Informação e Inteligência Prisional;
IV - Superintendentes da Subsecretaria de Administração Prisional;
V - Diretor Regional de Administração Prisional;
VI - Diretor de Superintendência da Administração Prisional;
VII - Diretor de Administração Prisional;
VIII - Diretor Adjunto de Administração Prisional;
IX - Gerente da Administração Prisional; e
X - Coordenador de Administração Prisional.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PRISIONAL

Art. 28 - São deveres dos Agentes de Segurança Prisional:
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I - guardar, utilizar de forma adequada aparelhos, materiais, veículos, armamentos,
equipamentos, sistema de dados, operação de sistema de monitoramento, sistemas
de comunicação e outros disponíveis para o sistema prisional;

II - desempenhar suas funções agindo com discrição, honestidade, imparcialidade,
respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,  publicidade e
eficiência, bem como com lealdade às instituições constitucionais;

III  -  respeitar  e fazer  respeitar  a hierarquia  do serviço  prisional,  obedecendo às
ordens superiores;

IV - observar e fazer cumprir as regras de funcionamento do Sistema Prisional;
V - comparecer diariamente, durante o horário regular do expediente ou escala de

plantão, com pontualidade, à sede do órgão ou unidade em que atue, exercendo os
atos do seu ofício;

VI  -  ter  irrepreensível  conduta  profissional,  pugnando  pelo  prestígio  do  serviço
prisional e velando pela dignidade de suas funções;

VII  -  desempenhar  com  zelo  e  presteza,  eficiência  e  produtividade,  dentro  dos
prazos, os serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, lhes sejam atribuídos;

VIII  -  levar  ao  conhecimento  da  chefia  imediata  as  irregularidades de  que tiver
ciência em razão do cargo;

IX - tratar as pessoas com urbanidade, eficiência e zelo;
X - manter sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em que atuar;
XI - apresentar relatório das atividades desenvolvidas quando solicitado por quem

de  direito,  integrar  comissão  de  processo  administrativo-disciplinar,  na  forma  do
código de ética e regulamento;

XII - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;
XIII - obedecer aos preceitos éticos e aos atos normativos regularmente expedidos;
XIV - fazer uso correto dos uniformes, insígnias, brevês e de tarjeta de identificação,

na forma de regulamento.
CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PRISIONAL
Art.  29  -  São  direitos  dos  Agentes  de  Segurança  Prisional  os  expressos  na

Constituição da República, nesta lei e ainda:
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I - respeito ao regime do trabalho da carreira de Agente de Segurança Prisional;
II - receber instrução e treinamento frequentes a respeito do uso dos equipamentos

de proteção individual;
III  -  acompanhamento  em  casos  de  tratamento  especializado,  reabilitação,

readaptação, traumas, deficiência ou doenças ocupacionais; e
IV - motivação e fundamentação dos atos decisórios de superiores hierárquicos que

disponham sobre punições, lotação e remoção.
CAPÍTULO V

DAS PRERROGATIVAS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PRISIONAL
Art.  30  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  Agente  de  Segurança  Prisional,  no

exercício  de  sua  função,  goza  das  seguintes  prerrogativas,  dentre  outras
estabelecidas em lei:

I - estabilidade, nos termos da legislação;
II - uso das graduações hierárquicas;
III - desempenho de cargos e funções correspondentes à condição hierárquica;
IV  -  uso  privativo  das  insígnias,  vestes  e  documentos  de  identidade  funcional,

conforme modelos oficiais;
V  -  ser  recolhido  em  unidade  prisional  própria  ou  destinada  a  custodiar  ex-

servidores do sistema prisional, nos termos do inciso XI do art. 295 da Decreto-lei
Federal nº 3.689, de 3 de outubro de 1941;

VI - ter porte livre de arma dentro dos limites do Estado de Minas Gerais, na forma
da legislação; e

VII - exercício do poder de polícia no âmbito do sistema prisional, ou em razão dele.
Art.  31  -  Compete  ao  Subsecretário  de  Administração  Prisional  estabelecer  e

modificar os modelos de identidade funcional, de distintivos, insígnias, vestes e outros
elementos  de  identificação dos  Agentes  de  Segurança Prisional,  sendo vedada a
expedição destes para uso de pessoas estranhas ao quadro de servidores efetivos da
carreira.

§ 1º - A Unidade de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Defesa Social
fará expedir cédula de identidade funcional para os ocupantes dos cargos da carreira
de Agente  de Segurança Prisional,  conforme os  modelos  a  serem aprovados por
regulamento.
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§ 2º - A cédula de identidade funcional do Agente de Segurança Prisional conterá,
além dos dados pessoais e funcionais do portador, a seguinte declaração: “Porte livre
de arma nos termos da legislação vigente”.

§ 3º - O servidor de que trata esta lei fará jus à identidade funcional no ato do
exercício.

Art. 32 - Caso preso provisoriamente, o Agente de Segurança Prisional não perderá
a condição de servidor.

§ 1º - Publicado o ato de demissão, será o ex-servidor custodiado encaminhado a
estabelecimento  prisional,  onde  permanecerá  em  cela  apropriada,  sem  qualquer
contato com os demais presos não sujeitos ao mesmo regime e, uma vez condenado,
cumprirá a pena que lhe tenha sido imposta, nas condições previstas no § 2º.

§ 2º - Transitada em julgado a sentença condenatória, o ex-servidor será custodiado
em estabelecimento prisional,  onde cumprirá a pena em dependência isolada dos
demais presos não sujeitos ao mesmo regime, observado idêntico sistema disciplinar.

Art. 33 - O Agente de Segurança Prisional será afastado do exercício das funções
quando for  preso por  crime comum ou denunciado por  crime funcional  ou,  ainda
condenado  por  crime  inafiançável  em  processo  no  qual  não  haja  pronúncia,  até
decisão final transitada em julgado.

§ 1º  -  Nos casos previstos  neste artigo,  o agente  perderá,  durante  o tempo de
afastamento, um terço do vencimento ou remuneração, com direito à diferença, se
absolvido;

§ 2º - No caso de condenação, e se esta não for  de natureza que determine a
demissão,  o  servidor  será  afastado,  na  forma  deste  artigo,  a  partir  da  decisão
definitiva,  até  o  cumprimento  total  da  pena,  com  direito  apenas  a  um  terço  dos
vencimentos;

§ 3º - Poderá ser ordenada suspensão preventiva do funcionário, por até trinta dias,
desde que seu afastamento seja necessário para a averiguação de faltas cometidas,
podendo ser prorrogada por até noventa dias, findos os quais cessarão os efeitos da
suspensão, ainda que o processo administrativo não esteja concluído.

§  4º  -  Compete  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  determinar  os
afastamentos a que se refere este artigo.
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CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO DO AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL

Art. 34 - A jornada de trabalho da carreira do Agente de Segurança Prisional é de
quarenta horas semanais.

Art. 35 - A jornada a que se refere o art. 34 poderá ser cumprida em escala de
plantão.

TITULO III
CAPÍTULO I

DO REGIME DISCIPLINAR
Seção I

Das Disposições Gerais
Art. 36 - O regime disciplinar estabelecido nesta lei aplica-se ao servidor investido

em cargo público da carreira de Agente de Segurança Prisional.
Art. 37 - Compete ao titular da Secretaria de Estado de Defesa Social:
I  -  instituir  mecanismos voltados à promoção e ao fortalecimento da integridade

funcional do servidor público, no âmbito do Sistema de Defesa Social;
II  -  fixar  diretrizes  e  ações  para  divulgação  eficaz  sobre  os  direitos,

responsabilidades,  deveres  e  proibições,  consignadas  nesta  lei  e  demais  normas
vigentes,  inerentes  ao  servidor  público,  no  âmbito  do  Sistema de  Defesa  Social,
objetivando prevenir e coibir a ocorrência de ilícitos e irregularidades;

III  -  desenvolver  e  aperfeiçoar  programas  de  capacitação  especificamente
concebidos  aos  servidores  públicos  encarregados  de  prevenir  e  combater  a
corrupção e demais irregularidades, no âmbito do Sistema de Defesa Social; e

IV  -  assegurar  independência  e  autonomia  apropriadas  ao  exercício  da  função
correcional aos servidores responsáveis pelos trabalhos de prevenção, apuração e
acusação, em casos que envolvam corrupção e demais irregularidades, devendo os
órgãos  e  entidades  disponibilizar,  de  forma  célere  e  eficaz,  as  diligências  e
documentos solicitados nas apurações.

Art. 38 - Regulamentos específicos de iniciativa do Poder Executivo deverão ser
estabelecidos  para  contemplar  procedimentos  a  serem  adotados  ao  prestador  de
serviços contratado pela Administração Pública.
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Art.  39  -  O  servidor  público  que  receber  ordem  capaz  de  causar  prejuízo  à
Administração Pública, por ser ela manifestamente ilegal, antiética, imprópria ou em
desacordo com as disposições desta lei, tem o dever de denunciar o fato à autoridade
competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art.  40  -  O  servidor  responde  civil,  penal  e  administrativamente  pelo  exercício
irregular de suas atribuições.

Art. 41 - A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo,
doloso ou culposo, praticado pelo servidor no desempenho do cargo ou função.

§ 1º - A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever
legal  e  o  exercício  regular  do  direito,  quando  comprovados,  excluem  a
responsabilidade funcional.

§ 2º - Considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios
necessários, repele injusta agressão moral ou física, atual ou iminente, que atinja ou
vise atingir o servidor, seus superiores hierárquicos ou colegas, ou patrimônio público.

§ 3º - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o ato para salvar de
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar,
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Art. 42 - Extingue-se a responsabilidade administrativa:
I - com a morte do servidor; e
II - pela prescrição do direito de agir do Estado ou de suas entidades em matéria

disciplinar.
Art. 43 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou

culposo, que acarrete prejuízo pecuniário à Administração Pública ou a terceiros.
§ 1º - A indenização ou ressarcimento de prejuízo causado à Administração Pública

será  liquidada  de  imediato  ou  mediante  prestações  descontadas  em  parcelas
mensais, não excedentes à quinta parte da remuneração ou proventos, em valores
atualizados, com a autorização prévia do servidor.

§ 2º - Caso o servidor não promova o imediato ressarcimento ou indenização, ou
não autorize o desconto nos limites legalmente previstos, o valor do dano causado ao
erário será cobrado judicialmente.
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§ 3º - Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a
Administração Pública, por meio de ação regressiva, na forma prevista em lei.

§ 4º -  A obrigação de reparar  o dano estende-se aos sucessores e contra eles
poderá ser executada, até o limite do valor do eventual patrimônio transferido.

Art. 44 - O servidor responderá pelos prejuízos causados, dolosa ou culposamente,
à Administração Pública, após a apuração de sua responsabilidade mediante o devido
processo administrativo, instruído na forma do art. 5º, inciso LV, da Constituição da
República, notadamente pela prática das seguintes condutas:

I - sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade;
II -  omissão do dever de prestar contas, ou de tomá-las, quando for o caso, na

forma e prazo estabelecidos em lei, regulamento, regimento, instrução e ordem de
serviço;

III - ocorrência de faltas, danos, avarias ou quaisquer outros prejuízos sofridos pelos
bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização;

IV - falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias,
demais documentos da receita e outros que tenham com eles relação; e

V - qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual.
Art. 45 - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao

servidor, nessa qualidade.
Art.  46  -  A  responsabilidade  administrativa  não  exime  o  servidor  da  sua

responsabilidade civil ou penal, podendo as sanções civis, penais e administrativas
cumularem-se por serem independentes entre si.

§  1º  -  A responsabilidade  administrativa  do  servidor  será  afastada  no  caso  de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.

§  2º  -  Se  o  comportamento  funcional  irregular  do  servidor  configurar  infração
administrativa  e  ensejar  sua  responsabilização  civil  ou  penal,  a  autoridade  que
determinar  a  instauração do procedimento  disciplinar  adotará  providências  para  a
apuração do ilícito civil ou penal, quando for o caso, durante ou depois de concluídos
a sindicância ou o processo administrativo.

§ 3º - Quando a infração estiver capitulada como crime, cópias dos documentos que
instruem o processo disciplinar serão remetidas à autoridade policial ou ao Ministério
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Público, objetivando possível instauração de inquérito policial ou ação penal, ficando
os originais à disposição das autoridades competentes.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES FUNDAMENTAIS

Art. 47 -. São deveres dos servidores da carreira de Agente de Segurança Prisional:
I - ser assíduo;
II - ser pontual;
III - ser discreto;
IV - ser leal às instituições a que servir;
V - desempenhar suas funções com ética;
VI - observar as normas legais e regulamentares;
VII - manter conduta compatível com a moralidade pública;
VIII - tratar com urbanidade as pessoas;
IX - manter-se atualizado com as leis e demais atos normativos que digam respeito

às suas funções;
X - desempenhar com zelo e presteza os encargos que lhe forem confiados;
XI - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou, quando for o caso, com

uniforme determinado;
XII  -  cumprir  as  ordens  superiores,  exceto  quando  manifestamente  ilegais  ou

contrárias ao interesse público;
XIII  -  atender,  preferencialmente, às requisições de documentos, informações ou

providências  que lhe  forem feitas  pelas  autoridades  judiciárias  ou  administrativas,
para a defesa do Estado em juízo;

XIV - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as que

estiverem  resguardadas  por  sigilo,  na  forma  do  inciso  XXXIII  do  art.  5º,  da
Constituição da República e seu regulamento;

b) à expedição de certidões, informações e documentos requeridos para defesa de
direito, ou esclarecimento de situações, de interesse pessoal;

c)  às  solicitações  de  informações  e  documentos  destinados  à  instrução  de
procedimento administrativo;
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XV - guardar sigilo sobre assunto do setor de trabalho, devendo comunicar à chefia
imediata ou equivalente possível irregularidade de que tiver ciência;

XVI - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
XVII  -  providenciar  a  atualização  no  assentamento  individual  dos  seus  dados

pessoais;
XVIII - permanecer em seu local de trabalho, ainda que finda a escala de serviço,

até a chegada do respectivo substituto ou a liberação pelo superior, nos casos de
serviços  considerados  por  lei  de  natureza  essencial,  observado  o  direito  à
compensação de jornada ou remuneração de serviço extraordinário;

XIX - apresentar-se à unidade indicada, dentro do prazo estabelecido, quando do
término da disponibilidade, demais afastamentos legais, ou da licença para tratar de
interesse  particular,  independentemente  de  prévia  comunicação,  ressalvados  os
casos previstos em lei;

XX - seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença diagnosticada,
ou o motivo da licença;

XXI - entregar declaração de seus bens e valores ao setor competente, quando do
início e término do exercício em qualquer cargo ou função; e

XXII - fomentar e preservar a ordem e a disciplina nas unidades prisionais.
CAPÍTULO IV

DAS PROIBIÇÕES
Art.  48  -  Ao servidor  público  da  carreira  de Agente  de Segurança Prisional  fica

vedado:
I - deixar de comparecer ao trabalho sem justificativa, com prejuízo para o serviço;
II - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização da chefia;
III - proceder de forma desidiosa;
IV  -  opor  resistência  injustificada  ao  andamento  de  documento,  processo  ou

execução de serviço;
V - recusar fé a documentos públicos;
VI - valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em

detrimento da dignidade da função que exerce;
VII  -  exigir,  solicitar  ou  receber,  direta  ou indiretamente,  em razão do cargo ou
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função, vantagem indevida de qualquer espécie, em benefício próprio ou de terceiro,
ou aceitar promessa de tal vantagem;

VIII - requisitar ou utilizar transporte indevidamente;
IX - referir-se de modo depreciativo, nos atos da Administração Pública, podendo,

porém, em trabalho assinado, expor seu ponto de vista fundamentadamente;
X - constranger, em serviço, servidor ou outrem, quanto à sua orientação sexual ou

praticar qualquer ato de discriminação, tais como de gênero, raça, crença ou religião;
XI - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a partido político ou

associação;
XII  -  participar  de  diretoria,  gerência,  administração,  conselho  técnico  ou

administrativo, de empresa ou sociedade privada:
a) prestadora de serviço público;
b)  fornecedora  de  equipamento  ou  material  de  qualquer  natureza  ou  espécie  a

qualquer órgão ou entidade estadual; e
c) de consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade,

para órgãos e entidades públicas;
XIII  -  participar de gerência ou administração de empresa comercial,  ou exercer

comércio, exceto na qualidade de acionista, quotista ou comandatário;
XIV - revelar fato, senha ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência

em razão do cargo ou função;
XV - modificar sistema de informação ou programa de informática, sem autorização

ou solicitação de autoridade competente;
XVI  -  utilizar  pessoal,  empregar  material  ou  quaisquer  bens  do  Estado  em

atividades particulares;
XVII - dedicar-se a qualquer ocupação estranha ao serviço no horário e local de

trabalho, para tratar de interesse particular, em prejuízo de suas atividades;
XVIII - retirar qualquer objeto ou documento das repartições públicas, salvo quando

previamente  autorizado  pela  autoridade  competente,  excetuando-se  as  atividades
que motivadamente assim o exigirem;

XIX - fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação
fiscal e financeira;
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XX  -  deixar  de  prestar  informação  em  procedimento  administrativo,  quando
regularmente intimado, ou de atender à convocação da autoridade correcional ou de
seus representantes, salvo por motivo justificado;

XXI - exercer cargo ou função antes de atendidos os requisitos legais ou continuar a
exercê-lo sabendo-o indevidamente;

XXII - ter sob suas ordens, em cargo em comissão ou função de confiança, cônjuge,
companheiro ou parente até o segundo grau ou afim, salvo se se tratar de servidor
ocupante de cargo em provimento efetivo ou de função pública já lotado na mesma
unidade;

XXIII  -  promover  ou  praticar,  de  qualquer  forma,  mercancia  ou  outros  negócios
econômicos dentro da repartição pública;

XXIV - atuar como procurador ou intermediário, junto às instituições públicas, salvo
quando  se  tratar  de  remuneração,  benefícios  previdenciários  ou  assistenciais  de
parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro;

XXV - conceder ou receber indevidamente diárias integrais ou parciais;
XXVI  -  recusar-se  injustificadamente  a  ser  submetido  à  inspeção  médica

determinada por autoridade competente, nos casos previstos em lei;
XXVII - incitar a desordem e a indisciplina nas unidades prisionais;
XXVIII  -  deixar  de  comunicar  ao  superior  imediato,  ou  equivalente,  qualquer

informação de que  tiver  conhecimento  sobre  fato  que  possa  causar  comoção ou
repercussão negativa para a administração prisional;

XXIX - permutar serviço ou turno de trabalho sem autorização do superior imediato,
ou equivalente;

XXX - dificultar ao servidor de hierarquia inferior a apresentação ou o recebimento
de representação, petição ou notícia, que pretenda oficializar;

XXXI - publicar, divulgar ou concorrer para a publicação, sem a devida autorização
da autoridade competente, nos meios de comunicação existentes,  de documentos
oficiais,  ainda que não classificados com grau de sigilo,  ou de fatos ocorridos na
unidade prisional que possam desprestigiar a imagem do Sistema de Defesa Social;

XXXII  -  abandonar  ou  deixar  de  executar  o  serviço  para  o  qual  tenha  sido
designado;
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XXXIII - omitir-se nos cuidados com a integridade física ou moral de preso sob sua
custódia, ainda que provisória;

XXXIV - negligenciar a guarda de documentos, objetos ou valores que receber em
decorrência de serviço ou em razão dele, possibilitando que se danifiquem, extraviem
ou sejam subtraídos por outrem;

XXXV - praticar em serviço, ou em decorrência desse, ofensas físicas ou verbais
contra servidores ou terceiros, salvo se em legítima defesa;

XXXVI - recusar-se a exercer a função em que se encontrar legalmente investido;
XXXVII - omitir-se na apuração de falta disciplinar ou, não sendo competente para a

investigação, deixar de comunicá-la à autoridade competente;
XXXVIII  -  dar  causa  a  investigação  e  a  procedimento  administrativo  disciplinar

contra servidor, imputando-lhe infração de que sabe inocente;
XXXIX - ceder a terceiros ou fazer uso, indevidamente, de documento funcional,

arma, ainda que particular, de algema ou bens do Estado;
XL - aplicar indevidamente dinheiro público ou particular de que tiver a posse, em

razão de suas funções; e
XLI  -  exercer  qualquer  atividade  remunerada  quando  o  servidor  encontrar-se

licenciado  para  tratamento  de  saúde,  salvo  quando  a  atividade  for  licitamente
acumulável, compatível e já existente antes da licença.

CAPÍTULO V
DAS PENAS E SEUS EFEITOS

Art. 49 - São penas disciplinares para efeitos desta lei:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - destituição de cargo em comissão ou função de confiança;
IV - demissão;
V - demissão a bem do serviço público; e
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Parágrafo  único  -  As  penas  previstas  no  caput são  autônomas  e  aplicam-se

independentemente da sequência estabelecida neste artigo.
Art.  50 - As infrações a esta lei,  bem como ao regulamento, normas, padrões e
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exigências técnicas dela decorrentes, serão classificadas em leves, médias, graves e
gravíssimas, levando-se em conta:

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; e
III - os antecedentes do servidor infrator.

Seção I
Da Repreensão

Art.  51  -  A pena de  repreensão será  aplicada  por  escrito  em  caso de  falta  de
cumprimento dos deveres constantes desta lei e de inobservância de dever funcional
previsto  em  lei,  regulamento  ou  norma  interna,  que  não  justifique  aplicação  de
penalidade mais grave.

Seção II
Da Suspensão

Art. 52 - A pena de suspensão será aplicada ao servidor que:
I  -  faltar  ao  cumprimento  dos  deveres  que,  pela  sua  natureza  e  gravidade,

ensejarem a penalidade prescrita no caput;
II - reincidir em falta já punida com repreensão; e
III  -  desrespeitar  as  proibições consignadas  nesta  lei  que,  pela  sua natureza  e

gravidade, não ensejarem a pena de demissão.
§  1º  -  Para  fins  de  análise  da  natureza  e  gravidade  da  infração  punível

disciplinarmente com a pena de suspensão, observar-se-á o disposto no art. 51 e se
a conduta irregular praticada pelo servidor comprometeu a eficiência e eficácia do
serviço público.

§ 2º  -  A pena de suspensão não poderá exceder  a  noventa dias  e deverá  ser
aplicada de forma ininterrupta.

§ 3º - O servidor suspenso perderá, nesse período, todas as vantagens e direitos
decorrentes do exercício do cargo ou função.

Art. 53 - Quando houver conveniência para o serviço e mediante autorização do
chefe  imediato do servidor  detentor  de cargo efetivo  ou  função pública,  a  pedido
desse, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinquenta
por cento por dia de vencimento, na proporção de tantos dias-multa quantos forem os
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dias de suspensão, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço e exercer
suas atividades no horário normal de expediente.

Seção III
Da Reabilitação

Art.  54 -  As penas de repreensão e suspensão terão seus registros  cancelados
após decorridos, respectivamente, um e três anos de efetivo exercício, se o servidor
ocupante  de  cargo  efetivo  ou  função pública  não houver  praticado nova infração
disciplinar nesse período.

§ 1º - O cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos.
§ 2º  -  O servidor  não será considerado reincidente após o  decurso dos prazos

previstos no caput.
§ 3º - A reabilitação será concedida por no máximo duas vezes.
§ 4º - Compete ao setor de recursos humanos da SEDS as providências para o

cancelamento de registro de que trata este artigo.
Seção IV

Da Demissão
Art. 55 - A pena de demissão será aplicada ao servidor que:
I - desrespeitar o que lhe é proibido nesta lei que, pela sua natureza e gravidade,

ensejar a penalidade prevista no caput;
II - reincidir em falta já punida com suspensão igual ou superior a sessenta dias;
III - cometer falta grave;
IV - aplicar de forma irregular dinheiro público;
V  -  ingerir  bebida  alcoólica  no  horário  de  seu  expediente  ou  apresentar-se  ao

serviço em estado de embriaguez voluntária;
VI - consumir substâncias ilícitas que causem dependência física ou psíquica na

instituição pública, ou apresentar-se ao serviço sob seu efeito;
VII - faltar ao serviço, sem causa justificada, por trinta dias úteis intercaladamente

no período de doze meses, excetuadas as faltas decorrentes do regular exercício do
direito de greve, não podendo haver recusa na reposição dos dias faltosos;

VIII - abandonar cargo ou função pelo não comparecimento ao serviço, sem causa
justificada,  por  mais  de vinte dias  úteis  consecutivos no  período de doze meses,
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excetuadas  as  faltas  decorrentes  do  regular  exercício  do  direito  de  greve,  não
podendo haver recusa na reposição dos dias faltosos;

IX - acumular ilegalmente cargos, funções ou empregos públicos;
X - exercer advocacia administrativa;
XI - deixar de entrar em exercício no prazo legal, sem causa justificada, nos casos

de reversão, reintegração, readaptação, aproveitamento e remoção; e
XII - dedicar-se a serviço remunerado no período em que estiver licenciado para

tratamento de saúde, salvo nos casos permitidos em lei ou regulamento.
Parágrafo único - Para o cômputo dos dias previstos nos incisos VII  e VIII  será

observado o período correspondente à escala de plantão.
Art. 56 - Nas condutas observadas nos incisos V e VI do art. 55, será o servidor

submetido à perícia médica oficial  que verificará a necessidade de tratamento  de
saúde.

§ 1º - Constatada a enfermidade, nos termos do caput, o servidor, durante a licença
médica  ou  em  tratamento  de  saúde,  fica  obrigado  a  seguir  rigorosamente  o
tratamento médico adequado à doença, sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 2º - No caso de alienação mental, responderá o curador pela obrigação de que
trata o § 1º.

§ 3º  -  O setor de recursos humanos da SEDS, ou  da unidade de exercício do
servidor, fiscalizará a observância no disposto no § 1º.

Seção V
Da Demissão a Bem do Serviço Público

Art. 57 - A pena de demissão a bem do serviço público será aplicada ao servidor
que:

I - tiver sido condenado por crime contra a fé pública, a administração pública ou a
Fazenda Estadual, com decisão transitada em julgado;

II - causar lesão aos cofres públicos;
III - dilapidar o patrimônio público;
IV - praticar ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
V - promover ou facilitar a fuga de presos;
VI  -  exigir,  solicitar  ou  receber,  direta  ou  indiretamente,  em  razão  do  cargo  ou
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função, vantagem indevida de qualquer espécie, em benefício próprio ou de terceiro,
ou aceitar promessa de tal vantagem;

VII - praticar ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima
defesa própria ou de outrem;

VIII - quebrar sigilo funcional ou revelar segredo do qual se apropriar, em razão do
cargo ou função, para lograr proveito próprio ou alheio, ou causar dano;

IX - retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão público, com o fim de
criar direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar
documento falso com a mesma finalidade;

X - inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente
dados  corretos  nos  sistemas  informatizados  ou  base  de  dados  da  Administração
Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar
dano;

XI - praticar usura em qualquer de suas formas;
XII - exercer ou facilitar, em qualquer setor do serviço público, a prática de jogo de

azar;
XIII - promover ou facilitar a entrada de material indevido, ou não autorizado, nas

unidades prisionais;
XIV - promover ou facilitar o tráfico ou uso indevido de produtos, substâncias ou

drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica; e
XV - promover ou facilitar a comunicação não autorizada de presos com terceiros.

Seção VI
Da Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade

Art.  58  -  Será  cassada,  mediante  devido  processo,  a  aposentadoria  ou
disponibilidade do inativo que:

I - houver praticado, na atividade, infração punível com demissão ou demissão a
bem do serviço público;

II  -  aceitar,  de  má-fé,  cargo  ou  função  que  legalmente  não  poderia  ocupar  ou
exercer; e

III - após o término da disponibilidade remunerada, não assumir, no prazo legal, o
lugar funcional em que foi aproveitado, salvo motivo de força maior.
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Art. 59 - As penalidades terão vigência a partir do primeiro dia útil subsequente à
publicação  da  decisão  no  Diário  Oficial  do  Estado  e  serão  registradas  nos
assentamentos funcionais do servidor,  observados os prazos e efeitos processuais
estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - Se o servidor punido disciplinarmente estiver em gozo de férias-
prêmio ou regulamentares, ou, ainda, afastado por licença médica, a penalidade terá
vigência a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da situação jurídica que
motivou o seu afastamento.

Art.  60  -  Enquanto  não  tiver  sido  concluída  a  sindicância  ou  o  processo
administrativo disciplinar e não for cumprida a punição, se houver, o servidor indiciado
não poderá:

I - afastar-se em licença para tratar de interesse particular ou férias-prêmio; e
II - ser exonerado a pedido.
Parágrafo  único  -  Ocorrida  a  exoneração  de  ofício,  o  ato  será  convertido  em

demissão ou destituição, se for o caso.
CAPÍTULO VI

DA APLICAÇÃO DAS PENAS
Art. 61 - Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a

gravidade  da  infração,  os  danos  que  dela  provierem  para  o  serviço  público,  as
circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes funcionais do servidor.

Art. 62 - Para a aplicação das penas disciplinares são competentes:
I - o Governador, permitida a delegação ao Controlador-Geral do Estado, para as

penas de demissão e cassação de aposentadoria;
II - o Secretário de Estado de Defesa Social, nos casos que avocar;
III - o Subsecretário de Administração Prisional, nos casos de rescisão contratual,

repreensão e suspensão até noventa dias, envolvendo prestadores de serviços;
IV - o Corregedor da SEDS, nos casos de repreensão a suspensão até noventa

dias; e
V - o diretor máximo de unidade prisional, quando se tratar de repreensão.

Seção I
Das Circunstâncias Atenuantes

Art. 63 - São circunstâncias atenuantes da pena:
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I - haver sido mínima a cooperação do servidor para o cometimento da infração;
II - bom comportamento anterior;
III - ter obtido resultado satisfatório nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - agir o servidor, espontânea e eficientemente, no sentido de:
a)  logo  após  o  cometimento  da  infração,  procurar  evitar  ou  minorar  as  suas

consequências; ou
b) antes do julgamento do procedimento administrativo, reparar o dano;
V - a infração haver sido cometida pelo servidor sob coação de superior hierárquico

a que não podia resistir, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato
injusto de terceiros; e

VI - confissão espontânea de autoria de infração ignorada ou imputada a outrem.
Seção II

Das Circunstâncias Agravantes
Art. 64 - São circunstâncias agravantes da pena a premeditação, a reincidência, o

conluio,  a  continuação  e  a  prática  simultânea  ou  conexão  entre  duas  ou  mais
infrações.

Parágrafo  único  -  A  pena  também  será  agravada  se  a  infração  for  cometida
mediante  dissimulação  ou  outro  recurso  que  dificulte  a  apuração  da  sindicância
administrativa ou do processo disciplinar, com abuso de autoridade ou indução de
outrem e durante o cumprimento de penalidade disciplinar.

CAPÍTULO VII
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Art.  65  -  A autoridade  que  tiver  ciência  ou  notícia  de  irregularidade  no  serviço
público é obrigada a promover a sua imediata apuração ou comunicá-la à autoridade
competente, mediante procedimentos específicos, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo  único  -  São  considerados  procedimentos  específicos  para  a  imediata
apuração  de  irregularidade  no serviço  público,  objetivando  o  restabelecimento  da
ordem institucional e o fomento da cultura da licitude, o ajustamento de conduta, a
investigação  preliminar,  a  sindicância  administrativa  e  o  processo  administrativo
disciplinar.
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Seção I
Do Ajustamento de Conduta

Art. 66 - O ajustamento de conduta poderá ser adotado como medida alternativa
disciplinar, em substituição a eventual aplicação de penalidade de natureza leve, e
decorre de um acordo de vontades, de caráter obrigacional, que demanda do servidor
indiciado, de modo espontâneo, o reconhecimento da inadequação de sua conduta
infracional e o atendimento aos requisitos a serem definidos em regulamento.

Parágrafo único - O ajustamento de conduta, entendido como medida alternativa
disciplinar, busca recompor a ordem jurídica administrativa e promover a reeducação
do servidor no desempenho de suas funções.

Art. 67 - O ajustamento de conduta poderá ser formalizado, a qualquer tempo, nos
casos de infrações sujeitas  às  penalidades de repreensão ou suspensão,  quando
presentes objetivamente os seguintes requisitos:

I - inexistência de dolo ou má-fé por parte do servidor em conduta tida por irregular;
II - histórico funcional do servidor e manifestação dos superiores hierárquicos que

lhe abonem a conduta precedente;
III - ausência, na conduta do servidor, de efetiva lesividade ao erário, ao serviço ou

aos princípios que regem a Administração Pública; e
IV - a solução mostre-se razoável no caso concreto.
Parágrafo único -  Nas sindicâncias  e processos administrativos disciplinares em

curso,  presentes  todos  os  requisitos  previstos  no  caput deste  artigo,  a  comissão
sindicante ou processante poderá propor à autoridade instauradora o ajustamento de
conduta como medida alternativa à eventual aplicação da pena.

Art.  68  -  O  ajustamento  de  conduta  será  formalizado  por  meio  de  Termo  de
Ajustamento de Conduta - TAC.

Parágrafo  único  -  O  ajustamento  de  conduta  tem  por  finalidade  corrigir
irregularidades  e  prevenir  infrações  ou  pendências  relativas  à  inadequação  de
conduta  funcional  de  servidores,  dispensando  a  instauração  de  procedimento
administrativo  disciplinar  e  excluindo  eventual  aplicação da pena,  possibilitando o
aperfeiçoamento do agente e do serviço, mediante a compreensão da transgressão
por parte do servidor.
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Art. 69 - Compete às autoridades responsáveis pela instauração de procedimentos
administrativos disciplinares decidirem sobre a aplicação do instituto, em sua esfera
de  atuação,  bem  como  declarar  extinta  a  punibilidade,  após  cumprimento  das
exigências explicitadas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.

Parágrafo único - As autoridades referidas no art. 62, após terem ciência ou notícia
do  cometimento  de  infração  disciplinar  por  servidores  sujeitos  a  esta  lei,  para
esclarecimento das condições a que se refere o art.  63, poderão determinar uma
investigação  preliminar,  que  consistirá  na  coleta  simplificada  de  informações  que
permitam concluir pela conveniência da medida.

Art. 70 - Na vigência do TAC, no caso da inobservância do compromisso firmado,
por descumprimento das condicionantes estabelecidas ou no caso de o servidor vir a
ser processado pelo cometimento de outra falta disciplinar, ajustamento de conduta
será  automaticamente  revogado  e  serão  adotadas  as  providências  necessárias  à
instauração do procedimento administrativo disciplinar cabível.

Art. 71 - Os procedimentos relativos à implantação e à aplicação do ajustamento de
conduta serão estabelecidos em regulamento.

Art. 72 - A Administração Pública deverá implantar instrumentos de informação que
possibilitem o registro, o acompanhamento, a geração de dados e estatísticas, com a
finalidade  de  avaliar,  diagnosticar  e  promover  o  contínuo  aperfeiçoamento  e
adequação do sistema, bem como dos procedimentos adotados para aplicação da
medida.

Seção II
Da Sindicância Administrativa

Art.  73  -  Como procedimento  de  rito  sumário,  a  sindicância  administrativa  visa
apurar  a  existência  de  fatos  tidos  por  irregulares,  a  possível  indicação  do
responsável, e se desenvolverá nas seguintes fases:

I - instauração, mediante portaria,  com a indicação da comissão e do fato a ser
apurado;

II - instrução;
III - relatório; e
IV - julgamento.
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Art.  74  -  A comissão sindicante  será  composta  por,  no  mínimo,  dois  servidores
detentores  de  cargo  efetivo  da  Agente  de  Segurança  Prisional,  designados  pela
autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

Parágrafo  único  -  Os  servidores  que  atuarem  como  membros  de  comissão
sindicante  deverão ser  dispensados  de  suas  atribuições  normais,  para  dedicação
exclusiva ao encargo, até a apresentação do relatório conclusivo, sem prejuízo de
seus vencimentos e vantagens decorrentes do cargo.

Art. 75 - A comissão sindicante pode ser de natureza provisória ou permanente,
conforme seja constituída, para apurar fatos específicos e circunstanciados ou opere
como unidade correcional perene do órgão ou entidade.

§ 1º - A comissão sindicante provisória terá o prazo de trinta dias corridos para
concluir o encargo, podendo o prazo ser prorrogado por até igual período.

§ 2º - Em se tratando de comissão de natureza permanente, competirá à autoridade
instauradora a definição do prazo para a conclusão dos trabalhos.

Art. 76 - Havendo indícios de autoria e materialidade de fato sujeito à penalidade de
repreensão,  a  comissão  sindicante  poderá  exarar  despacho  de  indiciamento  nos
próprios autos da sindicância, objetivando apurar a responsabilidade administrativa
do servidor, sendo-lhe garantido a ampla defesa e o contraditório.

§ 1º - O despacho de indiciamento conterá o nome, número de controle e cargo do
servidor,  a  descrição  sucinta  do  fato  tido  por  irregular,  com  o  consequente
enquadramento do ilícito, e a indicação da pena a que está sujeito.

§  2º  -  A comissão deverá  comunicar  o  indiciamento  de  que  trata  este  artigo  à
autoridade instauradora.

Art. 77 - Após a lavratura do despacho de indiciamento, a comissão determinará a
citação do indiciado, para, no prazo de dez dias, apresentar defesa escrita, podendo
arrolar  até  três  testemunhas,  produzir  provas  e  contraprovas  e  formular  quesitos,
quando se tratar de prova pericial.

Art. 78 - A comissão deverá concluir os trabalhos, com a apresentação de relatório,
no prazo de dez dias corridos, a partir da apresentação da defesa escrita, admitida
uma prorrogação por mais dez dias.

§  1º  -  No  relatório  serão  apreciadas  separadamente  as  irregularidades
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mencionadas  na  denúncia  ou  portaria  de  instauração,  de  acordo  com  as  provas
colhidas e a defesa, devendo a comissão sugerir as providências que lhe pareçam de
interesse do serviço público.

§ 2º - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade
do servidor.

§  3º  -  Reconhecida  à  responsabilidade  do  servidor,  a  comissão  indicará  o
dispositivo  legal  ou  regulamentar  transgredido,  bem  como  as  circunstâncias
agravantes ou atenuantes.

§ 4º - Findos os trabalhos de apuração, os autos da sindicância, com o relatório da
comissão,  serão  remetidos  à  autoridade  que determinou  a  sua  instauração,  para
julgamento.

Art. 79 - Se no decorrer da sindicância ou processo administrativo disciplinar que
vise  apurar  ilícito  ocorra  notícia  ou  descoberta,  pelos  próprios  levantamentos,  de
outro fato, cometido pelo mesmo ou outro autor, deverá o presidente da comissão,
comunicar, imediatamente, a chefia imediata para instauração de novo procedimento.

Seção III
Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 80 - O processo administrativo disciplinar é instrumento destinado à apuração
de  responsabilidade  do  servidor  por  infração  praticada  no  exercício  de  suas
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou função em que se
encontre investido.

Art. 81 - Sempre que a infração disciplinar ensejar a imposição de penalidade de
suspensão,  demissão,  demissão  a  bem  do  serviço  público  ou  cassação  de
aposentadoria  ou  disponibilidade,  será  obrigatória  a  instauração  de  processo
administrativo disciplinar.

Parágrafo único - Sendo possível à autoridade identificar a autoria do fato tido por
irregular, cujo enquadramento torne passível ao servidor a aplicação de penalidade
de repreensão, esta deverá obrigatoriamente determinar a instauração de processo
administrativo disciplinar.

Art. 82 - São competentes para instaurar a sindicância e o processo administrativo
disciplinar, nos termos desta lei:
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I - o Secretário de Estado de Defesa Social;
II - o Subsecretário de Administração Prisional;
III - o Corregedor da Secretaria de Estado de Defesa Social; e
IV - o Diretor máximo de unidade prisional, nos casos de sindicância para apuração

de responsabilidade de fato tido por irregular no âmbito da unidade.
Art. 83 - O processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração;
II - instrução, que compreende, ainda, a defesa;
III - relatório; e
IV - julgamento.
Parágrafo único - O ato de instauração de que se trata o inciso I do caput deverá

ser publicado no Diário Oficial do Estado.
Subseção I

Da Instauração
Art.  84  -  A portaria  expedida  pela  autoridade  competente  instaura  o  processo

administrativo disciplinar.
§ 1°  -  A portaria  conterá  o  nome completo do  servidor  processado,  número de

controle, cargo ou função, lotação, a descrição sucinta dos fatos tidos por irregulares,
a indicação dos ilícitos  em tese infringidos e  sua fundamentação legal,  as  penas
correspondentes e a designação da comissão.

§  2°  -  Será  publicado  o  extrato  da  portaria,  que  deve  conter  as  iniciais  do
processado, seu número de controle, o cargo ou função que ocupa e a indicação dos
membros de comissão que ficarão responsáveis pelas apurações.

Art.  85  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão,  permanente  ou
provisória,  composta  de  três  servidores  efetivos  designados  pela  autoridade
competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

§ 1º - O Presidente da comissão processante deverá ocupar cargo de hierarquia
funcional e escolaridade igual, equivalente ou superior ao do servidor indiciado.

§ 2º - A comissão terá um secretário designado pelo seu presidente.
§ 3º - É vedada a participação em comissão processante de servidor que não seja

ocupante  de  cargo  efetivo,  ou  ainda  que  seja  cônjuge,  companheiro,  parente
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consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do indiciado e
do denunciante.

Art.  86  -  Poderá  ser  arguida  a  suspeição  ou  o  impedimento  de  membro  da
comissão, nos termos da lei.

Art. 87 - O processo disciplinar deve ser iniciado no prazo máximo de cinco dias, a
contar da publicação do extrato da portaria, e concluído em até sessenta dias.

§ 1º - A autoridade instauradora poderá prorrogar o prazo definido no caput por até
trinta dias, quando a instrução do processo disciplinar estiver a cargo de comissão
provisória, designada exclusivamente para o feito.

§  2º  -  Os  membros  da  comissão deverão ser  dispensados  de suas atribuições
normais,  para  dedicação  exclusiva  ao  encargo,  até  a  apresentação  do  relatório
conclusivo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens decorrentes do cargo.

§ 3º - Em se tratando de comissão de natureza permanente, competirá à autoridade
instauradora a definição do prazo para a conclusão dos trabalhos.

Art.  88 -  A comissão de que trata o art.  85 será constituída por  dois servidores
públicos efetivos, a critério da autoridade instauradora, tratando-se de processos que
tenham por objeto a apuração das infrações enquadradas como abandono de cargo,
inassiduidade habitual, acúmulo ilícito de cargos, empregos ou funções, ou cuja pena
máxima prevista para a infração enquadrada for a repreensão.

Art.  89  -  A comissão  sindicante  ou  processante  exercerá  suas  atividades  com
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato
ou quando exigido pelo interesse público.

Parágrafo único - Não haverá sigilo para o servidor processado, seu procurador
constituído ou defensor designado.

Art.  90  -  Observadas  as  limitações  de  ordem  legal,  a  comissão,  sindicante  ou
processante,  procederá  a  todas  as  diligências  que  julgar  necessárias  ao
esclarecimento dos fatos em apuração,  ouvindo,  quando necessário,  a opinião de
técnicos e peritos.

Art.  91  -  O  servidor  poderá  fazer  parte,  simultaneamente,  de  mais  de  uma
comissão,  a  qual  poderá  ser  incumbida  concomitantemente  de  mais  de  uma
sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar.
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Art. 92 - Os membros da comissão não poderão atuar na sindicância ou processo
como testemunha.

Art. 93 - A comissão sindicante ou processante somente poderá proceder às oitivas
com a presença de todos os seus membros.

§ 1º - Na ausência, sem motivo justificado, de qualquer dos membros da comissão,
haverá, de imediato, a substituição do membro faltoso pelo Presidente, sem prejuízo
da  apuração  de  sua  responsabilidade  por  descumprimento  do  dever  funcional,
devendo a autoridade instauradora ser comunicada formalmente do fato.

§ 2º - As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
Subseção II
Da Instrução

Art.  94  -  Os  procedimentos  relativos  à  instrução  da  sindicância  e  do  processo
administrativo  disciplinar  serão  estabelecidos  em  regulamento,  observando-se  o
seguinte:

I - poderão ser arroladas até três testemunhas por fato objeto de apuração;
II - os atos processuais de oitiva de testemunha e recebimento de defesa poderão

ser delegados a comissões regionalizadas,  de modo a otimizar  a tramitação e as
custas do procedimento.

III - as intimações serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico às partes
e  seus  procuradores,  que  deverão,  no  primeiro  ato  processual,  informar  os
respectivos endereços eletrônicos ao Presidente da Comissão;

IV - será admitido parecer técnico para a solução de controvérsia que demandar
conhecimentos  específicos  para  subsidiar  o  relatório  conclusivo  e  a  decisão  da
autoridade julgadora;

V  -  será  concedido  ao  processado  direito  de  nomear  assistente  técnico  para
acompanhar a diligência expressa no inciso IV;

VI - o servidor indiciado terá prazo máximo de dez dias corridos para apresentação
de defesa;

VII - os prazos serão contados na forma da lei processual penal.
Seção IV

Do Julgamento
Art.  95  -  As  decisões  proferidas  em  sindicância  e  no  processo  administrativo

disciplinar serão publicadas no Diário Oficial do Estado.
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Art. 96 - Apresentado o relatório, a comissão sindicante ou processante de natureza
provisória ficará automaticamente dissolvida, podendo ser convocada para prestação
de  esclarecimento  ou  realização  de  diligência,  se  assim  achar  conveniente  a
autoridade julgadora.

Art. 97 - O julgamento poderá se dar na conformidade do relatório da comissão,
salvo quando contrário às provas dos autos ou da correta aplicação da lei.

Parágrafo único - Na hipótese de que trata o caput, a autoridade julgadora poderá,
motivadamente,  arquivar  os  autos,  agravar  a  penalidade  proposta,  abrandá-la  ou
isentar o servidor de responsabilidade.

Art.  98 - Havendo diversidade de sanções,  independentemente de haver um ou
mais  servidores  indiciados,  o  julgamento  caberá  à  autoridade competente  para  a
imposição da pena mais grave.

Art. 99 - Extinta a punibilidade, a autoridade julgadora determinará o registro do fato
nos assentamentos individuais do servidor.

Art. 100 - No caso do julgamento impor aplicação de penalidade, será publicado
extrato da decisão indicando o nome do servidor punido, a fundamentação legal, a
indicação dos ilícitos infringidos e a pena correspondente.

CAPÍTULO VIII
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

Art.  101  -  Como medida  cautelar,  devidamente  fundamentada,  a  fim  de  que  o
servidor  indiciado não venha a influir  na apuração da irregularidade,  a autoridade
instauradora do procedimento disciplinar poderá determinar o seu afastamento das
funções do cargo, de ofício ou a pedido da comissão sindicante ou processante, pelo
prazo de até sessenta dias ou até o término da apuração, se inferior, sem prejuízo da
remuneração.

Parágrafo único - O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluída a apuração.

CAPÍTULO IX
DO RITO SUMÁRIO NA ACUMULAÇÃO ILÍCITA

Art.  102  -  Detectada  a  qualquer  tempo  a  ilicitude  na  acumulação  de  cargos,
empregos ou funções públicas, a autoridade responsável  notificará o servidor,  por
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intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável
de dez dias contados da notificação válida e, na hipótese de omissão ou recusa de
opção,  adotará,  para  a  apuração  da  responsabilidade  do  servidor,  procedimento
sumário que se desenvolverá nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do extrato da portaria que constituir a comissão, a
ser composta por dois servidores efetivos e, simultaneamente, indicar a autoria e a
materialidade da transgressão objeto da apuração;

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III - julgamento.
§ 1º - A comissão deverá autuar o processo após três dias contados da publicação

do extrato de portaria ou do recebimento da portaria anexada à documentação que a
instrui.

§ 2º - Após a autuação, a comissão deverá promover a citação do servidor para, no
prazo de dez dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
no local de funcionamento da comissão.

§ 3º - Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo, no prazo de
cinco dias, e o encaminhará à autoridade instauradora, para julgamento, observado o
disposto no Capítulo VII do Título III desta lei.

§ 4º - A opção feita pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará
sua boa-fé, hipótese em que a autoridade julgadora encaminhará os autos ao setor
competente para o processamento do pedido de exoneração do outro cargo, emprego
ou função.

§ 5º - Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, será aplicada a pena
de  demissão,  destituição  ou  cassação  de  aposentadoria  ou  disponibilidade,  em
relação aos cargos, empregos ou funções públicas acumulados ilicitamente, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

§  6º  -  O  procedimento  sumário  reger-se-á  pelas  disposições  deste  artigo,
observando-se, no que lhe for aplicável, o disposto no Capítulo VII do Título III desta
lei.

CAPÍTULO X
DA PRESCRIÇÃO

Art. 103 - O exercício do poder disciplinar, quanto à instauração de procedimento
administrativo, prescreve em:
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I - dois anos, quando o ilícito ensejar a pena de repreensão;
II - quatro anos, quando o ilícito ensejar a pena de suspensão; e
III - cinco anos, quando o ilícito ensejar as penas de demissão, demissão a bem do

serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade remunerada.
§ 1º - Os prazos de prescrição previstos na lei penal, quando menores, aplicam-se

às infrações disciplinares capituladas também como crimes.
§ 2º - A contagem do prazo de prescrição inicia-se na data do conhecimento do fato

pela autoridade competente para requerer ou instaurar o procedimento administrativo.
§  3º  -  O  curso  do  prazo  de  prescrição  interrompe-se  com  a  instauração  do

procedimento administrativo e em outras hipóteses definidas em regulamento.
§ 4º - Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia

em que cessar a interrupção.
Art.  104  -  Não  se  aplica  a  prescrição  intercorrente  nos  procedimentos

administrativos disciplinares tratados nesta lei.
CAPÍTULO XI

DA RECONSIDERAÇÃO E DA REVISÃO DO PROCESSO
Art. 105 - A sindicância e o processo disciplinar que resultem em punição poderão

ser  revistos,  a  pedido  ou  de  ofício,  no  prazo  de  até  cinco  anos  contados  da
publicação da decisão final, desde que se aduzam fatos e provas ou circunstâncias
suscetíveis de justificar a inocência do indiciado ou a inadequação da pena aplicada.

§ 1º - Os requerimentos de revisão e reconsideração poderão ter efeito suspensivo,
nos termos de regulamento.

§  2º  -  Tratando-se  de  servidor  falecido,  ausente,  desaparecido  ou  incapacitado
mental, a revisão poderá ser requerida por qualquer pessoa da família mencionada
no seu assentamento individual ou por procurador.

§  3º  -  Poderá,  ainda,  ser  apresentado  pedido  de  reconsideração  à  autoridade
julgadora  da  sindicância  ou  do  processo  administrativo  disciplinar,  mediante  os
fundamentos constantes no caput.

Art. 106 - Não constitui fundamento para a revisão e a reconsideração a simples
alegação de injustiça da penalidade.

Art. 107 - No processo revisional o ônus da prova cabe ao requerente.
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Art. 108 - O pedido de reconsideração deverá ser interposto pelo servidor no prazo
de trinta dias corridos, a contar da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado.

Art. 109 - O pedido de revisão deverá ser interposto pelo servidor no prazo de cento
e vinte dias dirigido ao Governador do Estado, que o encaminhará para exame e
parecer da Advocacia-Geral do Estado - AGE, para subsidiar a sua decisão.

Parágrafo único - Será anexada ao requerimento de revisão cópia da sindicância ou
do processo administrativo disciplinar,  bem como as provas que fundamentaram o
requerimento e a indicação daquelas a serem produzidas no processo de revisão.

Art.  110  -  Se  o  Governador  do  Estado  julgar  insuficientemente  instruído  o
requerimento de revisão promoverá o seu indeferimento in limine.

Art.  111  -  Deferido  o  requerimento  de  revisão,  a  autoridade  competente  para
instaurar  a  sindicância  ou  o  processo  administrativo  disciplinar  designará  uma
comissão composta  de  dois  ou três  servidores efetivos  para  processar  a revisão,
indicando o seu Presidente.

Art. 112 - A comissão revisora terá até trinta dias para a conclusão dos trabalhos,
prorrogáveis por igual período quando a circunstâncias assim o exigirem.

Art. 113 - Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas
relativas ao processo administrativo disciplinar.

Art. 114 - A revisão não poderá acarretar agravamento da pena.
Art.  115  -  O  julgamento  caberá  à  autoridade  que  aplicou  a  penalidade  ou  à

autoridade de hierarquia imediatamente superior àquela.
Art. 116 - O prazo para o julgamento do pedido de revisão será de até vinte dias

contados do recebimento da sindicância ou processo, no curso do qual a autoridade
julgadora poderá determinar novas diligências.

Art. 117 - Sendo a decisão pela inocência do servidor, será declarada sem efeito a
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os seus direitos, exceto em relação à
destituição do cargo comissionado ou da função de confiança que será convertida em
exoneração ou dispensa.

Art.  118 -  Os prazos de procedimentos administrativos previstos nesta lei  serão
contados  em  dias  corridos,  excluindo-se  o  dia  do  começo  e  incluindo-se  o  do
vencimento.
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Parágrafo único - O início do prazo, assim como o seu vencimento, será prorrogado
para o primeiro dia útil seguinte, caso ocorra em data na qual não haja expediente.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 119 -  Os cargos da carreira de Agente de Segurança Prisional que estiverem
ocupados  na  data  de  publicação  desta  lei  passam  a  denominar-se  Agente  de
Segurança Prisional II, ficando mantido o posicionamento do servidor no nível e grau
da estrutura da respectiva carreira, conforme a tabela constante no item I.1 do Anexo
I,  e  assegurado  o  desenvolvimento  na  carreira  conforme as  regras  estabelecidas
nesta lei.

Art. 120 - Serão transformados, com a vacância, os cargos de provimento efetivo de
Agente de Segurança Prisional  II  em cargos de provimento efetivo da carreira de
Agente de Segurança Prisional I.

Art. 121 - A partir de 1º de janeiro de 2015, os ingressos na carreira de Agente de
Segurança Prisional dar-se-ão no quadro correspondente ao Agente de Segurança
Prisional  I,  constante  no  item I.2  do  Anexo  I  desta  lei,  ressalvada a  hipótese  de
concurso  público  vigente  na  referida  data,  com  exigência  de  nível  médio  de
escolaridade constante no respectivo edital.

Art. 122 - Aplicam-se às tabelas de vencimento básico de que trata o Anexo II os
reajustes previstos nos arts. 5º e 6º da Lei nº 19.576, de 2011, e no art. 15 da Lei nº
19.973, de 27 de 2011.

Art. 123 - Fica assegurada aos servidores das carreiras de Auxiliar Executivo de
Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa
Social,  a  que se  refere  o  art.  1º  da  Lei  nº  15.301,  de  10  de agosto  de  2004,  a
concessão de reajustes salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices dos
servidores das carreiras de Agente de Segurança Prisional e Agente de Segurança
Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Parágrafo  único -  O disposto  no  caput não se  aplica em relação aos reajustes
previstos nos arts. 1º a 6º da Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011, e nos arts. 13,
14 e 15 da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 124 -  Aplica-se o disposto nesta lei, no que couber, aos detentores de função
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pública, nos termos da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, e aos aposentados com
direito à paridade, nos termos das normas constitucionais vigentes.

Art. 125 - Ficam revogados os arts. 5º a 16 da Lei nº 14.695, de 30 de julho de
2003.

Art. 126 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 22 da Lei nº de de 2014)
TABELA DE ESTRUTURA DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA

PRISIONAL II
*  -  A Tabela  de  Estrutura  da  Carreira  de  Agente  de  Segurança  Prisional  II  foi

publicada no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
TABELA DE ESTRUTURA DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA

PRISIONAL I COM INGRESSO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 121 DESTA
LEI COMPLEMENTAR

* -  A Tabela  de  Estrutura  da  Carreira  de  Agente  de  Segurança Prisional  I  com
ingresso conforme disposto no art. 121 desta lei complementar foi publicada no Diário
do Legislativo, de 2.10.2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 23 da Lei nº de de 2014)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA
PRISIONAL II

Valores vigentes de 1º de junho de 2014 a 30 de novembro de 2014, conforme a Lei
nº 19.576, de 16 de agosto de 2011

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Agente de Segurança Prisional II
foi publicada no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA

PRISIONAL I
Valores vigentes de 1º de junho de 2014 a 30 de novembro de 2014, conforme a Lei

nº 19.576, de 16 de agosto de 2011
* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Agente de Segurança Prisional I

foi publicada no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
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- 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 705/2014*

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  apreciação  e  deliberação  desta  egrégia

Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental 2012-2015 - PPAG 2012-2015, para o exercício de 2015, conforme
determina o art. 5° da Lei n° 20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Ressalto que a revisão anual do PPAG propicia o aprimoramento do plano de ação
do  governo  estadual,  orientando-o  na  condução  de  uma gestão  estratégica  e  na
efetivação de políticas públicas de interesse do Estado e da sociedade mineira.

Informo, ainda, que o orçamento anual mantém sintonia com o PPAG, nos termos
ora propostos para revisão.

Nesse sentido, faço anexar a esta Mensagem a Exposição de Motivos da Secretaria
de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  na  qual  são  relatados,  em  síntese,  os
principais avanços da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
2012-2015.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor este projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa  Excelência  a  revisão  anual  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2012-2015), para o exercício de 2015.
Essa iniciativa busca os melhores resultados da gestão pública. Corporificam esse

processo o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano Plurianual
de  Ação  Governamental  (PPAG)  e  a  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  os  quais,
plenamente  integrados,  consolidam-se  como  instrumentos  gerenciais  efetivos  da
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ação  governamental,  refletindo  cada  vez  mais  positivamente  na  alocação  dos
recursos nos orçamentos anuais.

Com o processo contínuo de monitoramento dos programas e ações que compõem
o  PPAG  foi  possível  obter  informações  para  subsidiar  decisões  e  permitir  a
identificação e superação dos problemas,  alcançando melhores resultados para a
sociedade.  Com  os  critérios  de  eficiência,  eficácia  e  efetividade,  estabelecidos,
aperfeiçoou-se  a  qualidade  do  gasto  público,  um  dos  objetivos  estratégicos  de
governo.

O exercício 2015 é o quarto ano do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-
2015. Nessa revisão teremos 28 Programas Estruturadores que objetivam melhorar a
vida dos mineiros e consolidar a ascensão de Minas no cenário nacional. Para esse
quadriênio, inovamos ao implantar um novo modelo de gestão intensiva de processos
estratégicos, que visa seu aprimoramento contínuo em busca de produtos e serviços
com  mais  qualidade,  de  modo  a  gerar  cada  vez  melhores  resultados  para  a
organização e, principalmente, para a sociedade.

O  PPAG  2012-2015,  organizado  por  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado,
introduziu  a  noção  de  rede  na  gestão  pública,  que  pressupõe  a  integração  de
perspectivas heterogêneas, em arranjos que otimizem esforços para fins comuns, ou
seja:  a  organização  em  redes  dos  atores  inseridos  direta  ou  indiretamente  na
atividade governamental potencializa os esforços e conhecimentos de cada um, de
forma cooperativa e integrada, em prol de um mesmo objetivo.

Em rede, o Estado passou a atuar de forma transversal, estabelecendo parcerias
cooperativas  e  integradas  com  diferentes  setores  da  sociedade,  no  sentido  de
responder às demandas, resolver problemas e propor estratégias customizadas de
desenvolvimento.

Os valores destinados aos programas estruturadores para o quadriênio 2015-2018
podem ser observados na tabela anexa.

Os volumes I e II do PPAG 2012-2015 foram atualizados e contêm as alterações
qualitativas ou quantitativas efetuadas em programas, indicadores, ações e demais
atributos,  com  perspectiva  de  quatro  anos,  especialmente  no  que  se  refere  aos
valores físico-financeiros das ações a serem incorporadas na Lei n.º 20.024, de 9 de
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janeiro de 2012, que estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2012-2015.

No volume I encontra-se o anexo I, que contém os Programas e Ações por Rede de
Desenvolvimento Integrado. Já o volume II  é  composto por  dois anexos, sendo o
anexo  II  o  de  Programas  e  Ações  por  Setor  de  Governo  e  o  anexo  III  o  de
Demonstrativo de Programas e Ações Incluídos e Excluídos nessa revisão, no qual
também constam as justificativas que motivaram essas alterações.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado.
RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES 2015 - 2018
* - O Quadro com os Recursos Destinados aos Programas Estruturadores 2015-

2018 foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-
2015, para o exercício 2015.

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental
-  PPAG 2012-2015 -  para  o  exercício  2015,  conforme dispõe o  art.  8º  da  Lei  nº
20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2º - Os Anexos I, II e III integram esta lei, nos seguintes termos:
I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas na Lei nº 20.008, de
4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual
organizados por setor de governo;

III  -  o  Anexo  III  contém  o  demonstrativo  de  programas  e  ações  incluídos  e
excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração.

§ 1º - Os Anexos I e II desta lei atualizam os Anexos I e II da Lei nº 20.024, de 2012,
contendo  as  respectivas  inclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,
efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 8º da Lei nº 20.024, de 2012, os
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programas  e  as  ações  a  que se  referem  os  incisos I  e  II  do  caput adotam uma
perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito aos
valores  físicos  e  financeiros  das  ações  como  referência  permanente  para  a
elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  efetuar  os  ajustes  necessários  à
compatibilização do planejamento e orçamento para o exercício de 2015, constantes
na revisão  do  PPAG 2012-2015 e  na  Lei  Orçamentária  para  o  mesmo exercício,
decorrentes das emendas parlamentares.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou
utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações
orçamentárias,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e  o
orçamento  para  o  exercício  de  2015,  em decorrência  da  extinção,  transformação,
transferência, incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, ou de
alterações  de suas  competências  ou  atribuições,  autorizadas  por  lei  que altere  a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
-  Publicado,  fica  o  projeto  em  poder  da  Mesa,  aguardando sua  publicação  em

essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 706/2014*
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  apreciação  e  deliberação  desta  egrégia

Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  referente  à  Proposta  Orçamentária  para  o
exercício de 2015, que contém o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado.

Este projeto foi elaborado com observância dos princípios e regras constitucionais,
estando, também, em sintonia com a Lei nº 21.447, de 1º de agosto de 2014, Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2000.

Informo que os principais valores decorrentes da estimativa da receita e da fixação
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da despesa contidos na Proposta Orçamentária estão detalhados na Exposição de
Motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  que,  para  melhor
compreensão do projeto, faço anexar a esta Mensagem.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor este projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tendo em vista o disposto nos arts. 153 e 157 da Constituição do Estado de Minas

Gerais, submeto à apreciação de Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o
exercício  de  2015,  que  compreende  o  Orçamento  Fiscal  e  o  Orçamento  de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

O  presente  projeto  de  lei  foi  elaborado  em  observância  aos  dispositivos
constitucionais e às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovados na
forma da Lei n.º 21.447, de 01 de agosto de 2014, bem como às disposições da Lei
Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n.º 101,
de  4  de  maio  de  2000,  que  fixa  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a
responsabilidade na gestão fiscal.

A proposta foi elaborada em consonância com a revisão do Plano Plurianual  de
Ação Governamental - PPAG 2012-2015, exercício 2015, e com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI, de forma a assegurar o alinhamento estratégico
do Governo do Estado.

Os parâmetros econômicos utilizados para a estimativa de receita e despesa para
2015  tiveram  como  base  aqueles  utilizados  e  divulgados  no  Projeto  de  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias da União - PLDO 2015.

Seguem, de forma breve, os valores agregados para a receita e despesa estadual,
encaminhados nesta Proposta:

ORÇAMENTO FISCAL
O Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  proposto  para  2015  estima a

receita e fixa a despesa em R$83.354.988.573 (oitenta e três bilhões trezentos e
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cinquenta e quatro milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e três
reais), sendo que desse valor R$10.927.706.029 (dez bilhões novecentos e vinte e
sete  milhões  setecentos  e  seis  mil  vinte  e  nove  reais)  são  de  operações  intra-
orçamentárias,  ou  seja,  são  aplicações  diretas  decorrentes  de  operações  entre
Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal.

Receita
Do  total  da  receita  fiscal,  desconsiderando  as  receitas  intra-orçamentárias  e

considerando as deduções da receita corrente,  previsto para o exercício de 2015,
95,10% correspondem às receitas correntes e 4,90% às receitas de capital.

A receita tributária responde por 66,69% do total das receitas correntes, enquanto
as receitas  de operação de crédito participam com 65,18% do total  da receita de
capital.

Receita do Estado de Minas Gerais - Orçamento 2015
* - O Quadro contendo a Receita do Estado de Minas Gerais - Orçamento 2015 - foi

publicado no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
Como principal  receita  estadual,  o  Imposto  sobre  Circulação  de  Mercadorias  e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação - ICMS tem a arrecadação estimada em R$ 41,65 bilhões de reais,
representando 81,20% da receita tributária.

As receitas de capital somam R$3,55 bilhões, sendo que as receitas provenientes
de operações de crédito, amortizações de empréstimos e transferências de convênios
são os principais componentes desta categoria.

Despesa
A despesa total constante da proposta orçamentária para o exercício de 2015 foi

fixada em R$83.354.988.573 (oitenta e três bilhões trezentos e cinquenta e quatro
milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e três reais), distribuídas
da  seguinte  forma:  despesas  correntes  (74,85%),  despesas  de  capital  (11,39%),
reserva de contingência (0,64) e despesas intra-orçamentárias (13,11%).
Despesa do Estado de Minas Gerais por Categoria Econômica e Grupo de Despesa -

Orçamento 2015
*  -  O  quadro  contendo  a  Despesa  do  Estado  de  Minas  Gerais  por  Categoria
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Econômica e  Grupo de Despesa  -  Orçamento  2015 -  foi  publicado no  Diário  do
Legislativo, de 2.10.2014.

Com  maior  representatividade  no  orçamento,  encontram-se  as  despesas  de
pessoal  e  encargos  sociais  correspondendo a  47,89% do total  da  despesa  fiscal
(exceto intra-orçamentárias) e 55,59% do total das despesas correntes. Em relação
aos gastos com despesas de pessoal, o Orçamento Fiscal para todos os Poderes do
Estado está adequado ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, apresentando um índice de 51,43% da Receita Corrente Líquida.

Em relação ao total das despesas (exceto intra-orçamentárias), as transferências
constitucionais aos municípios representam 17,58%, os juros e encargos da dívida
equivalem a 4,48% e as outras despesas correntes equivalem a 16,20%.

As transferências constitucionais a municípios, estimadas em R$ 12,73 bilhões, são
decorrentes de determinação constitucional e são constituídas de parcelas do ICMS,
do IPVA, do IPI e da Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora do ICMS e IPVA.

Os  investimentos  e  as  inversões  financeiras,  no  montante  de  R$  6,82  bilhões,
representam  71,84%  das  Despesas  de  Capital,  destinando-se,  basicamente,  aos
setores  de  transporte,  saúde,  segurança  pública,  educação  e  fundos  de
desenvolvimento. Do total de investimentos no valor de R$ 6,20 bilhões, 3,69 bilhões
referem-se aos Programas Estruturadores.

A Amortização da Dívida está orçada em R$ 2,67 bilhões e representa 28,16% das
Despesas de Capital.

Reserva de Contingência
Para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e  outros  riscos  e  eventos  fiscais

imprevistos, conforme o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101,
de 2000, estão orçados na Reserva de Contingência recursos da ordem de R$ 535,02
milhões a serem utilizados para a abertura de créditos adicionais.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO
ESTADO

O Estado realizará,  por  meio das  suas empresas controladas,  investimentos da
ordem de R$ 7,66 bilhões oriundos de recursos decorrentes de suas atividades e de
operações de crédito contratadas diretamente pelas mesmas.
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Os investimentos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, da Cemig
Distribuição  S/A,  da  Cemig  Geração  e  Transmissão  S/A  e  da  Companhia  de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA, representam 93,17% do total do orçamento
de investimento das empresas controladas pelo Estado, aplicando esses recursos em
projetos de manutenção da infraestrutura de apoio a distribuição de energia elétrica,
expansão do sistema de transmissão de energia elétrica, reformas e melhorias de
usinas  hidrelétricas  e  térmicas,  abastecimento  de  água,  sistema  de  esgoto  e
saneamento ambiental. As demais empresas respondem por 6,83% do Orçamento de
Investimento de 2015.

Investimento por Empresa - 2015
* - O Quadro contendo os Investimentos por Empresa, ano 2015, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
São essas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de

2015 que submeto a Vossa apreciação. Para análise e apreciação da estrutura geral
da receita e da despesa do Orçamento Fiscal do Estado, encaminho juntamente a
esta exposição de motivos o quadro consolidado da receita e da despesa fiscal para
2015.

São essas as razões que me levam a submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência o presente projeto de lei.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL 
*  -  O  Quadro contendo  o  Demonstrativo  Consolidado  -  Orçamento  Fiscal  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014**

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para
o exercício de 2015.

Art. 1° - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais para o
exercício financeiro de 2015, compreendendo, nos termos do art. 157 da Constituição
do Estado e do art. 4° da Lei n° 21.447, de 1º de agosto de 2014:



94
____________________________________________________________________________

I  -  o  orçamento fiscal  referente  aos Poderes do Estado,  seus fundos,  órgãos e
entidades da administração direta e indireta;

II  -  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro
de 2015 estima a receita em R$ 83.354.988.573 (oitenta e três bilhões, trezentos e
cinquenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos e setenta e
três reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 3° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de
tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4° - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5° - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos no Orçamento Fiscal
serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo  único  -  Cada  crédito  consignado  a  projeto,  atividade  e  operações
especiais constantes nos Anexos a que se refere o caput integra esta lei na forma de
inciso  deste  artigo,  identificado  numericamente  pela  respectiva  codificação
orçamentária.

Art.  6°  -  O Orçamento de  Investimento  das Empresas Controladas pelo  Estado
estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$  7.676.405.837  (sete  bilhões
seiscentos e setenta e seis milhões quatrocentos e cinco mil e oitocentos e trinta e
sete reais).

Art. 7° - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo
Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações
especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes
no  Anexo  III  integram  esta  lei  na  forma  de  incisos  deste  artigo,  identificados
numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu
orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no caput:
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I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;
II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a

remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo
financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se
referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o
superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de
precatórios e de sentenças judiciárias,  bem como os créditos  à conta da dotação
Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos
e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados
aos Municípios;

VI - as alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e
uso de que trata o art. 17 da Lei n° 21.447, de 2014.

Art.  9°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao
orçamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da
Assembleia Legislativa e dos órgãos do Poder Judiciário até o limite de 10% ( dez por
cento) do valor fixado para cada unidade orçamentária com recursos provenientes de
remanejamento de dotações orçamentárias do próprio orçamento.

§  1º  -  Os  remanejamentos  de  que  trata  o  caput serão  exclusivamente  entre
projetos,  atividades  e  operações  especiais  não  estando  autorizados  os
remanejamentos entre grupos de despesa.

§ 2º - As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e
uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  nº  21.447,  de  2014,  não  onerarão  o  limite
estabelecido no caput e poderão ser realizadas nos termos de regulamento.

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de
10% (dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no  caput as suplementações
realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo
Estado e com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.
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Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o
refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às
operações de crédito contratadas pelo Estado, prevista para o exercício de 2015, no
âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,
a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e a alocação de créditos
aos órgãos e entidades estaduais será realizada nos termos de regulamento.

Art.  12 - A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia
Legislativa, do Tribunal  de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-
Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada
em ações  orçamentárias  próprias  alocadas no Fundo Financeiro  de  Previdência  -
FUNFIP -, será realizada por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar Federal
n°  101,  de  4  de  maio  de  2000,  o  cômputo  da  despesa a  que se refere  o  caput
obedecerá ao limite fixado para cada órgão ordenador da despesa.

Art.  13  -  Fica  o Poder  Executivo  autorizado a efetuar  os  ajustes  necessários  à
compatibilização do planejamento e orçamento para o exercício de 2015, constantes
na revisão  do  PPAG 2012-2015 e  na  Lei  Orçamentária  para  o  mesmo exercício,
decorrentes das emendas parlamentares.

Art. 14 - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou
utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações
orçamentárias,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e  o
orçamento para o exercício de 2015, em decorrência da extinção, da transformação,
da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, ou
de alterações de suas competências ou atribuições, autorizadas por lei que altere a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.

Art. 15 - Esta lei vigorará no exercício de 2015, a partir de 1° de janeiro.”
-  Publicado,  fica  o  projeto  em  poder  da  Mesa,  aguardando sua  publicação  em

essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.
** - Os anexos relativos a este projeto de lei serão publicados no site da Assembleia

em 6/10/2014.
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“MENSAGEM Nº 707/2014*
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  apreciação  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia,  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  carreira  de  Agente  de  Segurança
Socioeducativo, estabelecendo os direitos, prerrogativas, deveres funcionais e regime
disciplinar dos servidores que a integram.

Trata-se de projeto de interesse e segurança pública por meio do qual se propõe a
instituição, por lei específica, do estatuto funcional dos servidores da citada carreira
do Sistema de Defesa Social, composta por agentes públicos que exercem relevantes
funções no âmbito da administração prisional do Estado de Minas Gerais.

Anoto que entre as medidas propostas pelo projeto de lei destacam-se aquelas que
preveem a estruturação das carreiras em níveis e graus, com a instituição de ordem
hierárquica entre  os  servidores delas  integrantes,  os  requisitos  específicos  para o
provimento dos cargos em razão da natureza das funções que lhes sãos inerentes,
bem como as prerrogativas desses mesmos servidores, em razão da natureza das
atividades que exercem.

Ressalto  que  o  texto  do  projeto  resulta  do  trabalho  conjunto  da  Secretaria  de
Estado de Defesa Social  e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e
contou  com  a  participação  do  sindicato  dos  servidores  da  categoria  envolvida.
Ademais, não implica impacto financeiro ao Estado, encontrando, por isso, respaldo
na vigente legislação orçamentária e fiscal. Observo, por fim, que o projeto de lei tem
por escopo a valorização dos servidores do Sistema de Defesa Social, ao reconhecer
a sua relevante função de zelar pela administração das unidades socioeducativas do
Estado e ao regular seus direitos, deveres e prerrogativas, contribuindo, assim, para o
aperfeiçoamento do sistema socioeducativo mineiro.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 5.498/2014
Dispõe sobre a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.
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TÍTULO I
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo,

pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Defesa  Social  do  Poder  Executivo,  e
estabelece  o  regime  disciplinar,  as  atribuições,  os  direitos,  os  deveres,  as
prerrogativas e as garantias funcionais dos servidores que a integram.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - grupo de atividades, o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de

atuação;
II - carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função
do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo, a unidade de ocupação funcional do quadro de
pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,
atribuições e responsabilidades, definidos nesta lei;

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

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

VI - grau, a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível da
carreira.

CAPÍTULO II
DO INGRESSO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Seção I
Do Ingresso

Art. 3º - O ingresso na carreira de Agente de Segurança Socioeducativo dar-se-á no
primeiro grau do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso público.

§ 1º - Caberá à Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS - e Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão a realização:



99
____________________________________________________________________________

I - do concurso público de que trata o caput, na forma do edital;
II  -  do  curso  de  formação  técnico-profissional,  nas  condições  estabelecidas  em

regulamento;
Art.  4º  -  São  requisitos  para  o  ingresso  na  carreira  de  Agente  de  Segurança

Prisional:
I - aprovação em concurso público;
II - ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar

amparado  pelo  Estatuto  de  Igualdade  entre  brasileiros  e  portugueses,  com
reconhecimento do gozo de direitos políticos, na forma do art. 13 do Decreto Federal
nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

III - gozar dos direitos políticos;
IV - estar em dia com as obrigações eleitorais;
V - estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo

masculino;
VI - ter dezoito anos completos na data da posse;
VII  -  ter  resultado  negativo  em  exame  de  toxicologia,  apresentado  na  perícia

médica;
VIII - possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em processo investigativo;
IX - não ter sido demitido a bem do serviço público, conforme art. 250 da Lei 869,

de 5 de julho de 1952, e não ter sido demitido das Instituições Militares ou Forças
Congêneres;

X -  não estar  cumprindo sanção por  inidoneidade,  aplicada por  qualquer  órgão
público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

XI - não possuir registro de antecedentes criminais;
XII - ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser

aferida  em  perícia  médica  oficial,  realizada  por  unidade  pericial  competente,  nos
termos da legislação vigente;

XIII - comprovar escolaridade exigida para ingresso na carreira, nos termos desta
Lei e conforme o disposto no edital do Concurso Público;

XIV - possuir carteira de habilitação de categoria “B” ou superior.
Art.  5º  -  O concurso  público  para  ingresso em cargo da carreira de Agente  de

Segurança Socioeducativo observará as seguintes etapas:
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I - provas ou provas e títulos;
II - exame psicotécnico para avaliar os aspectos de cognição, aptidões específicas

e características de personalidade adequada para o exercício do cargo;
III - exames biomédicos para aferir a higidez física e mental;
IV - exames biofísicos, por testes físicos específicos, para apurar as condições para

o  exercício  profissional  e  a  existência  de  deficiência  física  incapacitante  para  o
exercício da função;

V - comprovação de conduta ilibada mediante investigação social para verificar a
idoneidade do candidato, sob os aspectos moral, social e criminal; e

VI - aprovação em curso de formação técnico-profissional.
§ 1º  -  O candidato  aprovado nas etapas  de que tratam os incisos  I  ao V será

matriculado no curso  de  formação técnico-profissional  e fará  jus  a  uma bolsa  de
estudo, durante a realização do curso, equivalente a cinquenta por cento do valor
correspondente à remuneração atribuída ao nível I, grau “A”, da carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo, à época da realização do curso;

§ 2º  - O candidato que, ao ingressar no curso de formação técnico-profissional,
receber  a  bolsa  de  estudo  de  que  trata  o  §  1º  firmará  termo  de  compromisso,
obrigando-se  a  devolver  ao  Estado,  em  dois  anos,  pelo  valor  reajustado
monetariamente, na forma de regulamento, sem juros, o total da remuneração e do
montante correspondente ao valor dos serviços escolares recebidos, no caso de:

I - abandono do curso, salvo por motivo de saúde;
II - não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, salvo se reprovado.
§ 3º - Durante o curso de formação técnico-profissional o servidor público ocupante

de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado será dispensado do
comparecimento ao trabalho, sem prejuízo da remuneração de seu cargo ou função,
não fazendo jus à percepção da bolsa de estudo de que trata o § 1º.

Art.  6º  -  As regras do concurso público serão publicadas em edital,  que deverá
conter:

I - número de vagas existentes;
II - matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;
III - desempenho mínimo total exigido para aprovação nas provas;
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IV - critérios de avaliação dos títulos, quando for o caso;
V - caráter eliminatório e, ou, classificatório de cada etapa do concurso;
VI - comprovação de idoneidade moral e conduta ilibada;
VII - comprovação de boa saúde física e psíquica, mediante inspeção médica;
VIII  -  comprovação de aptidão ao exercício das atividades inerentes à categoria

funcional, apurado em exame psicotécnico; e
IX - comprovação de aptidão física, verificada mediante prova de condicionamento

físico.
Art. 7º - A nomeação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo de que

trata esta lei se dará mediante aprovação no curso de formação técnico-profissional.
§ 1º - O curso de formação a que se refere o caput terá duração e horário definidos

em  regulamento  e  grade  curricular  específica  definida  pela  SEDS,  atendendo  às
necessidades pertinentes às atividades desenvolvidas no Sistema Socioeducativo;

§ 2º - Será reprovado no curso de formação técnico-profissional o candidato que
não  obtiver,  no  mínimo,  sessenta  por  cento  do  aproveitamento  em  todas  as
disciplinas, bem como apresentar frequência inferior a noventa por cento em qualquer
disciplina.

Art.  8º  -  Constitui  motivo  para a  exclusão do candidato,  durante o  concurso,  a
verificação das seguintes ocorrências:

I - constatação de incapacidade moral, física ou inaptidão para o cargo almejado;
II - envolvimento em fato que o comprometa moralmente ou profissionalmente;
III - registro de antecedentes criminais, rescisão, extinção, demissão ou expulsão de

instituição municipal,  estadual  ou federal,  bem como a omissão desses dados na
ficha de informações destinada à investigação social.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art.  9º  -  O  desenvolvimento  na  carreira  de  Agente  Prisional  dar-se-á  mediante
progressão ou promoção.

Parágrafo único - Decreto disporá sobre as regras de desenvolvimento do Agente
Prisional, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.
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Subseção I
Da Progressão

Art. 10 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o
grau subsequente no mesmo nível da carreira a que pertence.

§ 1º - A progressão na carreira dos servidores da carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo ocorrerá a cada dois anos, desde que o servidor não tenha sofrido
punição disciplinar no período e satisfaça os seguintes requisitos:

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

desde a sua progressão anterior, nos termos da legislação.
§ 2° - O servidor fará jus à primeira progressão imediatamente após a conclusão do

estágio probatório e as progressões subsequentes ocorrerão conforme o interstício
estabelecido no §1º.

Subseção III
Da Promoção

Art. 11 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o
nível subsequente na carreira a que pertence.

§ 1º - A promoção na carreira de Agente de Segurança Socioeducativo se dará a
cada cinco anos, contados a partir da conclusão do período de estágio probatório ou
da promoção anterior na carreira, desde que o servidor não tenha sofrido punição
disciplinar no período e satisfaça os seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatória

desde a sua promoção anterior, nos termos da legislação;
IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser

promovido.
§  2º  -  Haverá  progressão  ou  promoção  por  escolaridade  adicional,  conforme

critérios  e prazos estabelecidos em decreto e mediante aprovação da Câmara de
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, na hipótese de comprovação
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de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor
estiver  posicionado,  relacionada  com a  natureza e  a  complexidade  da respectiva
carreira.

§ 3° -  Os títulos  apresentados para aplicação do disposto no § 2º  poderão ser
utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão
de qualquer vantagem pecuniária.

CAPÍTULO IV
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art.  12 -  O estagio probatório  é o período de três  anos de efetivo exercício do
servidor que ingressar na carreira de Agente de Segurança Socioeducativo e tem por
objetivo a apuração da aptidão do servidor no desempenho das atribuições do cargo
para fins de aquisição de estabilidade.

Art.  13  -  Os  servidores  da  carreira  de  Agente  de  Segurança  Socioeducativo
submeter-se-ão a estágio probatório, pelo prazo de três anos, a partir do exercício no
cargo,  período  durante  o  qual  serão  avaliados  pela  chefia  imediata  e  por  uma
comissão, quando for o caso, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO V
DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art.  14 -  O Adicional  de Desempenho -  ADE - constitui  vantagem remuneratória
concedida  mensalmente  ao  Agente  de  Segurança  Socioeducativo  que  tenha
ingressado no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de
15 de julho de 2003, ou que tenha feito  a opção prevista no art.  115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, observados os
requisitos estabelecidos nesta lei.

§ 1º - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número
de Avaliações de Desempenho Individual e de Avaliações Especiais de Desempenho
satisfatórias obtidas pelo Agente de Segurança Socioeducativo.

§ 2º  -  A avaliação de desempenho individual  -  ADI -  e  a Avaliação Especial  de
Desempenho - AED - serão realizadas em conformidade com a legislação vigente.

§ 3º - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço, na
forma de quinquênio  ou  trintenário,  não  poderá  exceder  a  noventa  por  cento  do
vencimento básico do Agente de Segurança Socioeducativo.
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Art. 15 - São requisitos para a obtenção do ADE a conclusão do estágio probatório
pelo servidor e ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na AED.

§ 1º - Para fins do disposto no caput, considera-se satisfatório o resultado igual ou
superior a setenta por cento.

§ 2º - O período anual considerado para aferição da primeira etapa da AED terá
início na data de ingresso do servidor na respectiva carreira.

Art.  16  -  Os  valores  máximos  do  ADE  correspondem  a  um  percentual  do
vencimento básico do Agente de Segurança Socioeducativo, estabelecido conforme o
número de AEDs e ADIs com resultado satisfatório por ele obtido, assim definidos
conforme a legislação vigente:

I - para três ou quatro avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias:
seis por cento;

II - para cinco a nove avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias:
dez por cento;

III  -  para  dez  a  quatorze  avaliações  periódicas  de  desempenho  individual
satisfatórias: vinte por cento;

IV  -  para  quinze  a  dezenove  avaliações  periódicas  de  desempenho  individual
satisfatórias: trinta por cento;

V -  para vinte  a vinte e quatro avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias: quarenta por cento;

VI  -  para vinte  e cinco a  trinta  avaliações periódicas de  desempenho individual
satisfatórias: cinquenta por cento;

VII  -  para  trinta  e  uma a  trinta  e  quatro  avaliações  periódicas  de  desempenho
individual satisfatórias: sessenta por cento;

VIII  -  para  trinta  e  cinco  avaliações  periódicas  de  desempenho  individual
satisfatórias: setenta por cento.

§  1º  -  Para  fins  do  disposto  no  caput,  considera-se  avaliação  periódica  de
desempenho individual cada etapa da Avaliação Especial  de Desempenho -  AED,
bem como a ADI e a Avaliação de Desempenho do Gestor Público - ADGP.

Art. 17 - Para fins de incorporação aos proventos da aposentadoria ou às pensões,
o  ADE  será  calculado  pela  média  aritmética  das  últimas  sessenta  parcelas  do
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adicional,  percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão,  e
somente  será  devido  se  percebido  pelo  prazo  mínimo estabelecido  no  parágrafo
único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO VI
DAS INDENIZAÇÕES E GRATIFICAÇÕES

Art. 18 - Aos servidores da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo poderá
ser atribuída verba indenizatória e gratificação, em especial:

I -  ajuda de custo, com valor correspondente a um mês de salário do servidor e
pagamento destinado a indenizar o valor das despesas efetivamente comprovadas de
instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova
sede, com mudança de domicílio em caráter permanente;

II - diárias, na forma da legislação;
III - indenização de transporte nos casos em que o servidor realizar despesas com a

utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviço fora da sede de
exercício, mediante prévia autorização da Administração Pública e regular prestação
de contas acompanhada dos comprovantes legais, nos termos de regulamento;

IV - adicional de desempenho, nos termos da legislação;
V  -  gratificação  natalina,  paga  anualmente  com  valor  calculado  sobre  a

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, à proporção de 1/12 (um
doze avos) por cada mês de exercício no respectivo ano;

VI - adicional de férias regulamentares correspondente a um terço do salário do
servidor.

Paragrafo único - Ao Agente de Segurança Socioeducativo será assegurado pelo
Estado,  a  título  de  indenização  para  aquisição  de  vestimenta  necessária  ao
desempenho de suas funções, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do
vencimento básico do nível I, grau A, da respectiva carreira, a ser pago anualmente
no mês de abril.

TÍTULO II
CAPÍTULO I

DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
Art. 19 - A carreira de Agente de Segurança Socioeducativo é composta por dois mil

quatrocentos e setenta e seis cargos efetivos, com lotação na SEDS.
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Paragrafo único -  A função de Agente de Segurança Socioeducativo deverá ser
exercida, privativamente, por titulares de cargos de provimento efetivo da carreira de
Agente de Segurança Socioeducativo.

Art. 20 - A função de Agente de Segurança Socioeducativo é atividade típica de
Estado, eminentemente técnica e perigosa, e será exercida em regime de dedicação
exclusiva, caracterizando-se pelo seguinte:

I  -  perigo  iminente  de  atentado contra a  sua incolumidade física,  com risco  de
morte;

II -  tensão emocional decorrente da projeção cognitiva constante em eventos de
caráter conflitivo;

III - estresse decorrente da atuação em administração de crises; e
IV - contato físico recorrente e intenso com pessoas, materiais ou instrumentos de

origens diversas que possam transmitir doenças contagiosas.
Art.  21  -  A estrutura  da  carreira  do  Agente  de  Segurança  Socioeducativo  é  a

constante no Anexo I.
Art.  22  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  do  Agente  de  Segurança

Socioeducativo é a constante no Anexo II, observado o disposto no art. 121.
Art. 23 - O Agente de Segurança Socioeducativo exerce um trabalho especializado,

que tem como função zelar pela ordem e a segurança na unidade socioeducativa,
assegurar o desenvolvimento das atividades e promover a socioeducação.

§ 1º  - A segurança constitui  um direito humano fundamental e a sua garantia é
primordial  para  a  execução  da  proposta  pedagógica  e  para  a  organização  do
atendimento socioeducativo nas medidas de internação e semiliberdade.

§ 2º - Para garantir a segurança nas unidades, a atuação do Agente de Segurança
Socioeducativo deve se pautar, prioritariamente, em ações preventivas.

Art. 24 - No exercício da função do Agente de Segurança Socioeducativo devem ser
priorizados o diálogo e a mediação de conflito.

§ 1º - A prática educativa e a garantia da segurança devem se fundamentar pela
disciplina  e pela manutenção dos vínculos  e diálogo entre adolescentes e equipe
socioeducativa.

§ 2º - A garantia da segurança não deve ser exercida por meio do uso de métodos
repressivos, sendo o uso da força utilizado somente em situações-limite.
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§ 3º - Entende-se por situações-limite aquelas em que há ameaça ou efetiva lesão a
bens jurídicos, praticadas por adolescentes, comprometendo o bom andamento da
rotina e a segurança da unidade.

Art. 25 - O Regimento Disciplinar regulamentará a disciplina de cada medida dentro
das unidades socioeducativas.

Art. 26 - A estrutura hierárquica estabelecida na carreira do Agente de Segurança
Socioeducativo obedece aos seguintes níveis decrescentes:

I - Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas;
II - Assessoria de Gabinete;
III - Assessoria de Informação e Inteligência Socioeducativa;
IV - Superintendentes de Atendimento às Medidas Socioeducativas;
V - Diretorias de Núcleo Gerencial;
VI - Diretoria-Geral de Unidade Socioeducativa;
VII - Diretoria de Segurança de Unidade Socioeducativa;
VIII - Diretoria Administrativa de Unidade Socioeducativa;
IX - Diretoria de Atendimento de Unidade Socioeducativa;
X - Supervisor de Segurança de Unidade Socioeducativa; e
XI - Coordenador de Segurança de Unidade Socioeducativa.
Art.  27  -  Os  cargos  de  que  tratam  os  incisos  IV  e  seguintes  do  art.  26  serão

providos  por  servidores  integrantes  das  carreiras  de  Agente  de  Segurança
Socioeducativo,  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social  e  Analista  Executivo  de
Defesa Social.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA CARREIRA DO AGENTE DE SEGURANÇA

SOCIOEDUCATIVO
Art. 28 - São atribuições da carreira do Agente de Segurança Socioeducativo:
I  -  atuar  de  forma  integrada  com  as  demais  equipes  de  trabalho,  apoiando  e

oferecendo condições de segurança necessárias ao atendimento, bem como operar
como um canal de comunicação entre o adolescente e os diversos setores;

II - atuar como socioeducador, contribuindo para a formação do adolescente;
III - atuar como mediador de conflitos e por meio do diálogo com o adolescente,

sendo o uso da força utilizado somente em situações-limite;
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IV - agir de forma preventiva e estratégica, evitando situações de crise;
V - zelar pela ordem, disciplina e segurança da Unidade Socioeducativa;
VI - zelar pela integridade física e mental do adolescente;
VII  -  conduzir  o  adolescente  para  as  ligações  telefônicas  a  que  tem  direito,

garantindo a segurança do adolescente e do técnico que a realiza.
CAPÍTULO III

DOS DEVERES DOS AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
Art.  29  -  São  deveres  dos  Agentes  de  Segurança Socioeducativo,  entre  outros

estabelecidos em demais normas:
I - comparecer diariamente, durante o horário regular do expediente ou escala de

plantão com pontualidade, à sede do órgão ou unidade em que atue, exercendo os
atos do seu ofício;

II - comunicar a chefia imediata da impossibilidade de comparecimento ao trabalho
em caso de enfermidade;

III  -  informar  a  autoridade  a  que  estiver  subordinado,  o  local  onde  possa  ser
encontrado  nos  seus  afastamentos  regulares,  assim  como qualquer  alteração  de
endereço residencial e de seus dados pessoais;

IV - acatar, prontamente, à convocação extraordinária, desde que fundamentada,
para atender as atividades inerentes à função e a bem do serviço público.

V - ter irrepreensível conduta profissional e desempenhar suas funções agindo com
ética, discrição, honestidade, imparcialidade, respeitando os princípios da legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade e  eficiência,  bem como com lealdade às
instituições constitucionais;

VI - cumprir com a verdade no exercício de suas funções e ser leal às instituições a
que servir;

VII  -  desempenhar  com  zelo,  presteza,  eficiência  e  produtividade,  dentro  dos
prazos, os serviços sob sua atribuição:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as que
estiverem  resguardadas  por  sigilo,  na  forma  do  inciso  XXXIII  do  art.  5º,  da
Constituição da República, regulamentado pela Lei nº 12.527, de 2011;

b) à expedição de certidões, informações e documentos requeridos para defesa de
direito, ou esclarecimento de situações, de interesse pessoal; e
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c)  às  solicitações  de  informações  e  documentos  destinados  à  instrução  de
procedimento administrativo.

VIII  -  pautar  sua  conduta  pela  cortesia  e  urbanidade,  contribuindo  para  uma
convivência harmoniosa com o  superior  hierárquico,  demais  servidores,  visitantes,
adolescentes e seus familiares,

IX  -  agir  sem qualquer  espécie  de  preconceito  ou  distinção de raça,  sexo,  cor,
idade,  religião,  preferência  política,  posição  social  e  quaisquer  outras  formas  de
discriminação;

X  -  observar  e  fazer  cumprir  as  regras  de  funcionamento  do  Sistema
Socioeducativo, salvo impossibilidade de fazê-lo devidamente justificado e com prévia
comunicação à chefia;

XI - zelar pela segurança e manutenção das atividades socioeducativas, bem como
pela integridade física e moral dos adolescentes, seus familiares, visitantes e demais
servidores, em conformidade com as normas e procedimentos instituídos;

XII - cumprir a ordem legítima do superior hierárquico, respeitando a subordinação
hierárquica  funcional  para  realização  de  atividades  inerentes  à  função  exercida,
obedecendo às ordens superiores que não sejam manifestamente ilegais;

XIII - levar de imediato ao conhecimento da autoridade competente representação,
petição, recurso ou documento que houver recebido ou qualquer irregularidade de
que tiver ciência;

XIV - guardar sigilo sobre a identidade e as informações processuais relativas ao
adolescente, bem  nos demais casos previstos em Lei ou instrumentos normativos
sobre procedimentos e informações no âmbito da instituição, que estejam sob a sua
responsabilidade ou que deles participe ou de que tenha conhecimento;

XV - integrar comissão de processo administrativo-disciplinar, na forma do código
de ética e regulamento;

XVI - obedecer às convocações de superior hierárquico para reuniões, capacitações
e demais atividades referentes ao trabalho socioeducativo;

XVII  -  frequentar  com pontualidade e assiduidade os cursos em que tenha sido
matriculado pelo órgão responsável ou por eles designados;

XVIII - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado e do
patrimônio público;
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XIX - utilizar adequadamente aparelhos, materiais, veículos, equipamentos, sistema
de  dados  e  outros  disponíveis  para  o  Sistema  Socioeducativo  ou  que,  por
determinação judicial ou convenio, e que por necessidade ou interesse do sistema
socioeducativo, fique sob sua tutela;

XX  -  usar  o  uniforme  de  trabalho  durante  as  atividades  dentro  do  Centro
Socioeducativo,  salvo  nas  situações  em que  for  convocado  a  comparecer  sem  o
mesmo;

XXI  -  portar  a  carteira  de  identidade  funcional  ou  documento  de  identificação,
sempre que estiver no exercício de suas funções;

XXII  -  manter-se  atualizado  com  as  leis  e  demais  atos  normativos  que  digam
respeito às suas funções e obedecer aos atos normativos regularmente expedidos;

XXIII  -  respeitar  e cumprir,  no prazo estabelecido,  decisão ou ordem judicial  ou
administrativa;

XXIV - permanecer em seu local de trabalho, ainda que finda a escala de serviço,
até a chegada do respectivo substituto ou a liberação pelo superior, nos casos de
serviços considerados por lei de natureza essencial, desde que haja compensação de
jornada ou remuneração de serviço extraordinário;

XXV - respeitar a hierarquia de acordo com a estrutura organizacional do Sistema
Socioeducativo;

XXVI - informar prontamente à chefia imediata toda e qualquer irregularidade na
rotina da instituição ou do adolescente;

XXVII - apresentar-se à unidade indicada, dentro do prazo estabelecido, quando do
término da disponibilidade, demais afastamentos legais, ou da licença para tratar de
interesse  particular,  independentemente  de  prévia  comunicação,  ressalvados  os
casos previstos em Lei;

XXVIII  -  seguir  rigorosamente  o  tratamento  médico  adequado  à  doença
diagnosticada ou ao motivo da licença;

XXIX  -  providenciar  a  atualização  no  assentamento  individual  dos  seus  dados
pessoais; e

XXX - entregar declaração de seus bens e valores ao setor competente, quando do
início e término do exercício em qualquer cargo ou função.
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CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO

Art.  30  -  São  direitos  dos  Agentes  de  Segurança  Socioeducativo,  entre  outros
estabelecidos em lei:

I - respeito ao regime do trabalho do Agente de Segurança Socioeducativo;
II  -  receber  instrução  e  treinamento  no  mínimo uma vez ao  ano  a  respeito  do

trabalho socioeducativo;
III  -  ter  acompanhamento  em  casos  de  tratamento  especializado,  reabilitação,

readaptação, traumas, deficiência ou doenças ocupacionais;
IV - motivação e fundamentação dos atos decisórios de superiores hierárquicos que

disponham sobre punições, lotação e remoção; e
V - ter acesso a equipamentos de proteção individual.

CAPÍTULO V
DAS PRERROGATIVAS DOS AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO

Art. 31 - O servidor ocupante de cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, no
exercício de sua função, goza das seguintes prerrogativas, entre outras estabelecidas
em lei:

I - estabilidade, nos termos da legislação;
II - desempenho de cargos e funções correspondentes à condição hierárquica;
III  -  uso  privativo  das  insígnias,  vestes  e  documentos  de  identidade  funcional,

conforme modelos oficiais; e
IV  -  ser  recolhido  em  unidade  prisional  própria  ou  destinada  a  custodiar  ex-

servidores do sistema socioeducativo, nos termos do inciso XI do art. 295 do Decreto-
Lei Federal nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.

Art. 32 - Compete ao Secretário de Estado de Defesa Social estabelecer e modificar
os modelos de identidade funcional, vestes e outros elementos de identificação da
Instituição e dos servidores que atuam no sistema socioeducativo.

§ 1º - A Unidade de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Defesa Social
fará expedir cédula de identidade funcional para os ocupantes dos cargos da carreira
de  Agente  Socioeducativo,  conforme  os  modelos  a  serem  aprovados  por
regulamento.
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§ 2º - A cédula de identidade funcional conterá dos dados pessoais e funcionais do
portador.

§ 3º - O servidor de que trata esta lei fará jus à identidade funcional no ato do
exercício.

Art. 33 - Caso preso provisoriamente, o Agente de Segurança Socioeducativo não
perderá a condição de servidor.

§ 1º - Publicado o ato de demissão, será o ex-servidor custodiado encaminhado a
estabelecimento  prisional,  onde  permanecerá  em  cela  apropriada,  sem  qualquer
contato  com  os  demais  presos  não  sujeitos  ao  mesmo  regime,  e,  uma  vez
condenado, cumprirá a pena que lhe tenha sido imposta, nas condições previstas no
§ 2º.

§ 2º - Transitada em julgado a sentença condenatória, o ex-servidor será custodiado
em estabelecimento prisional,  onde cumprirá a pena em dependência isolada dos
demais presos não sujeitos ao mesmo regime, observado idêntico sistema disciplinar.

Art. 34 - O Agente de Segurança Socioeducativo será afastado do exercício das
funções quando for preso por crime comum ou denunciado por crime funcional ou,
ainda, condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronuncia
será afastado do exercício até decisão final passada em julgado.

§ 1º  -  Nos casos previstos  neste artigo,  o agente  perderá,  durante  o tempo de
afastamento, um terço do vencimento ou remuneração, com direito à diferença, se
absolvido;

§ 2º - No caso de condenação, e se esta não for  de natureza que determine a
demissão,  o  servidor  será  afastado,  na  forma  deste  artigo,  a  partir  da  decisão
definitiva,  até  o  cumprimento  total  da  pena,  com  direito  apenas  a  um  terço  dos
vencimentos;

§ 3º - Poderá ser ordenada suspensão preventiva do funcionário, por até trinta dias,
desde que seu afastamento seja necessário para a averiguação de faltas cometidas,
podendo ser prorrogada por até noventa dias, findos os quais cessarão os efeitos da
suspensão, ainda que o processo administrativo não esteja concluído.

§  4º  -  Compete  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  determinar  os
afastamentos a que se refere este artigo.
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CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO DO AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
Art. 35 - A jornada de trabalho da Carreira do Agente de Segurança Socioeducativo

é de quarenta horas semanais.
Art.  36 - A jornada de trabalho do servidor da carreira de Agente de Segurança

Socioeducativo poderá ser cumprida em escala de plantão.
TITULO IV

CAPÍTULO I
DO REGIME DISCIPLINAR

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 37 - O regime disciplinar estabelecido nesta lei aplica-se ao servidor investido
em cargo público da carreira do Agente de Segurança Socioeducativo.

Art. 36 - Compete ao titular da SEDS:
I -  instituir  mecanismos voltados à promoção e ao fortalecimento da integridade

funcional do servidor público, no âmbito do Sistema de Defesa Social;
II  -  fixar  diretrizes  e  ações  para  divulgação  eficaz  sobre  os  direitos,

responsabilidades,  deveres  e  proibições,  consignadas  nesta  lei  e  demais  normas
vigentes,  inerentes  ao  servidor  público,  no  âmbito  do  Sistema de  Defesa  Social,
objetivando prevenir e coibir a ocorrência de ilícitos e irregularidades;

III  -  desenvolver  e  aperfeiçoar  programas  de  capacitação  especificamente
concebidos  aos  servidores  públicos  encarregados  de  prevenir  e  combater  a
corrupção e demais irregularidades, no âmbito do Sistema de Defesa Social; e

IV  -  assegurar  independência  e  autonomia  apropriadas  ao  exercício  da  função
correcional aos servidores responsáveis pelos trabalhos de prevenção, apuração e
acusação, em casos que envolvam corrupção e demais irregularidades, devendo os
órgãos  e  entidades  disponibilizar,  de  forma  célere  e  eficaz,  as  diligências  e
documentos solicitados nas apurações.

Art. 37 - Regulamentos específicos de iniciativa do Poder Executivo deverão ser
estabelecidos  para  contemplar  procedimentos  a  serem  adotados  ao  prestador  de
serviços contratado pela Administração Pública.
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Art.  38  -  O  servidor  público  que  receber  ordem  capaz  de  causar  prejuízo  à
Administração Pública, por ser ela manifestamente ilegal, antiética, imprópria ou em
desacordo  com  as  disposições  desta  Lei,  tem  o  dever  de  denunciar  o  fato  à
autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art.  39  -  O  servidor  responde  civil,  penal  e  administrativamente  pelo  exercício
irregular de suas atribuições.

Art. 40 - A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo,
doloso ou culposo, praticado pelo servidor no desempenho do cargo ou função.

§ 1º - A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever
legal  e  o  exercício  regular  do  direito,  quando  comprovados,  excluem  a
responsabilidade funcional.

§ 2º - Considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios
necessários, repele injusta agressão moral ou física, atual ou iminente, que atinja ou
vise atingir o servidor, seus superiores hierárquicos ou colegas ou patrimônio público.

§ 3º - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar,
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Art. 41 - Extingue-se a responsabilidade administrativa:
I - com a morte do servidor; e
II - pela prescrição do direito de agir do Estado ou de suas entidades em matéria

disciplinar.
Art. 42 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou

culposo, que acarrete prejuízo pecuniário à Administração Pública ou a terceiros.
§ 1º - A indenização ou ressarcimento de prejuízo causado à Administração Pública

será  liquidada  de  imediato  ou  mediante  prestações  descontadas  em  parcelas
mensais, não excedentes à quinta parte da remuneração ou proventos, em valores
atualizados, com a autorização prévia do servidor.

§ 2º - Caso o servidor não promova o imediato ressarcimento ou indenização ou
não autorize o desconto nos limites legalmente previstos, o valor do dano causado ao
erário será cobrado judicialmente.
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§ 3º - Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a
Administração Pública, por meio de ação regressiva, na forma prevista em lei.

§ 4º -  A obrigação de reparar  o dano estende-se aos sucessores e contra eles
poderá ser executada, até o limite do valor do eventual patrimônio transferido.

Art. 43 - Após apuração, em devido processo administrativo, instruído na forma do
art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, a responsabilidade dolosa ou culposa
do  servidor  pelos  prejuízos  que  causar  à  Administração  Pública  caracteriza-se,
notadamente, pela prática das seguintes condutas:

I - sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade;
II -  omissão do dever de prestar contas, ou de tomá-las, quando for o caso, na

forma e prazo estabelecidos em lei, regulamento, regimento, instrução e ordem de
serviço;

III - ocorrência de faltas, danos, avarias ou quaisquer outros prejuízos sofridos pelos
bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização;

IV - falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias,
demais documentos da receita e outros que tenham com eles relação; e

V - qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual.
Art. 44 - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao

servidor, nessa qualidade.
Art.  45  -  A  responsabilidade  administrativa  não  exime  o  servidor  da  sua

responsabilidade civil ou penal, podendo as sanções civis, penais e administrativas
cumularem-se por serem independentes entre si.

§  1º  -  A responsabilidade  administrativa  do  servidor  será  afastada  no  caso  de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.

§ 2º - Se o comportamento funcional irregular do servidor configurar, ao mesmo
tempo, infração administrativa e responsabilidade civil e/ou penal, a autoridade que
determinar  a  instauração do procedimento  disciplinar  adotará  providências  para  a
apuração do ilícito civil ou penal, quando for o caso, durante ou depois de concluídos
a sindicância ou o processo administrativo.

§ 3º - Quando a infração estiver capitulada como crime, cópias dos documentos que
instruem o processo disciplinar serão remetidas à Autoridade Policial ou ao Ministério
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Público, objetivando possível instauração de inquérito policial ou ação penal, ficando
os originais à disposição das autoridades competentes.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES FUNDAMENTAIS

Art. 46 - São deveres dos servidores da Secretaria de Estado de Defesa Social:
I - ser assíduo;
II - ser pontual;
III - ser discreto;
IV - ser leal às instituições a que servir;
V - desempenhar suas funções com ética;
VI - observar as normas legais e regulamentares;
VII - manter conduta compatível com a moralidade pública;
VIII - tratar com urbanidade as pessoas;
IX - manter-se atualizado com as leis e demais atos normativos que digam respeito

às suas funções;
X - desempenhar com zelo e presteza os encargos que lhe forem confiados;
XI - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou, quando for o caso, com

uniforme determinado;
XII  -  cumprir  as  ordens  superiores,  exceto  quando  manifestamente  ilegais  ou

contrárias ao interesse público;
XIII  -  atender,  preferencialmente, às requisições de documentos, informações ou

providências  que lhe  forem feitas  pelas  autoridades  judiciárias  ou  administrativas,
para a defesa do Estado em juízo;

XIV - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as que

estiverem  resguardadas  por  sigilo,  na  forma  do  inciso  XXXIII  do  art.  5º  da
Constituição da República e seu regulamento;

b) a expedição de certidões, informações e documentos requeridos para defesa de
direito ou esclarecimento de situações, de interesse pessoal; e

c)  as  solicitações  de  informações  e  documentos  destinados  à  instrução  de
procedimento administrativo.
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XV - guardar sigilo sobre assunto do setor de trabalho, devendo comunicar à chefia
imediata ou equivalente possível irregularidade de que tiver ciência;

XVI - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
XVII  -  providenciar  a  atualização  no  assentamento  individual  dos  seus  dados

pessoais;
XVIII - permanecer em seu local de trabalho, ainda que finda a escala de serviço,

até a chegada do respectivo substituto ou a liberação pelo superior, nos casos de
serviços considerados por lei de natureza essencial, desde que haja compensação de
jornada ou remuneração de serviço extraordinário;

XIX - apresentar-se à unidade indicada, dentro do prazo estabelecido, quando do
término da disponibilidade, demais afastamentos legais, ou da licença para tratar de
interesse  particular,  independentemente  de  prévia  comunicação,  ressalvados  os
casos previstos em Lei;

XX - seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença diagnosticada
ou ao motivo da licença;

XXI - entregar declaração de seus bens e valores ao setor competente, quando do
início e término do exercício em qualquer cargo ou função; e

XXII - fomentar e preservar a ordem e a disciplina nas unidades prisionais.
CAPÍTULO IV

DAS PROIBIÇÕES
Art. 47 - Ao servidor público  da  carreira do Agente de Segurança Socioeducativo

fica vedado:
I - deixar de comparecer ao trabalho sem justificativa, com prejuízo para o serviço;
II - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização da chefia;
III - proceder de forma desidiosa;
IV  -  opor  resistência  injustificada  ao  andamento  de  documento,  processo  ou

execução de serviço;
V - recusar fé a documentos públicos;
VI - valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em

detrimento da dignidade da função que exerce;
VII  -  exigir,  solicitar  ou  receber,  direta  ou indiretamente,  em razão do cargo ou
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função, vantagem indevida de qualquer espécie, em benefício próprio ou de terceiro,
ou aceitar promessa de tal vantagem;

VIII - requisitar ou utilizar transporte indevidamente;
IX - referir-se de modo depreciativo, nos atos da Administração Pública, podendo,

porém, em trabalho assinado, expor seu ponto de vista fundamentadamente;
X - constranger, em serviço, servidor ou outrem, quanto à sua orientação sexual ou

praticar qualquer ato de discriminação, tais como de gênero, raça, crença ou religião;
XI - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a partido político ou

associação;
XII  -  participar  de  diretoria,  gerência,  administração,  conselho  técnico  ou

administrativo de empresa ou sociedade privada:
a) prestadora de serviço público;
b)  fornecedora  de  equipamento  ou  material  de  qualquer  natureza  ou  espécie  a

qualquer órgão ou entidade estadual; e
c) de consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade,

para órgãos e entidades públicas.
XIII  -  participar  de gerência ou administração de empresa comercial  ou exercer

comércio, exceto na qualidade de acionista, quotista ou comandatário;
XIV - revelar fato, senha ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência

em razão do cargo ou função;
XV - modificar sistema de informação ou programa de informática, sem autorização

ou solicitação de autoridade competente;
XVI  -  utilizar  pessoal,  empregar  material  ou  quaisquer  bens  do  Estado  em

atividades particulares;
XVII - dedicar-se a qualquer ocupação estranha ao serviço no horário e local de

trabalho, para tratar de interesse particular, em prejuízo de suas atividades;
XVIII - retirar qualquer objeto ou documento das repartições públicas, salvo quando

previamente autorizado pela autoridade competente, excetuando as atividades que
motivadamente assim o exigirem;

XIX - fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação
fiscal e financeira;
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XX  -  deixar  de  prestar  informação  em  procedimento  administrativo,  quando
regularmente intimado, ou de atender à convocação da autoridade correcional ou de
seus representantes, salvo por motivo justificado;

XXI - exercer cargo ou função antes de atendidos os requisitos legais ou continuar a
exercê-los sabendo-o indevidamente;

XXII - ter sob suas ordens, em cargo em comissão ou função de confiança, cônjuge,
companheiro  ou parente até o segundo grau ou afim,  salvo  se  tratar  de servidor
ocupante de cargo em provimento efetivo ou de função pública já lotado na mesma
unidade;

XXIII  -  promover  ou  praticar,  de  qualquer  forma,  mercancia  ou  outros  negócios
econômicos dentro da repartição pública;

XXIV - atuar como procurador ou intermediário, junto às instituições públicas, salvo
quando  se  tratar  de  remuneração,  benefícios  previdenciários  ou  assistenciais  de
parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro;

XXV - conceder ou receber indevidamente diárias integrais ou parciais;
XXVI  -  recusar-se  injustificadamente  a  ser  submetido  à  inspeção  médica

determinada por autoridade competente, nos casos previstos em lei;
XXVII - incitar a desordem e a indisciplina nas unidades prisionais;
XXVIII  -  deixar  de  comunicar  ao  superior  imediato,  ou  equivalente,  qualquer

informação de que  tiver  conhecimento  sobre  fato  que  possa  causar  comoção ou
repercussão negativa para a administração;

XXIX - permutar serviço ou turno de trabalho sem autorização do superior imediato
ou equivalente;

XXX - dificultar ao servidor de hierarquia inferior a apresentação ou o recebimento
de representação, petição ou notícia, que pretenda oficializar;

XXXI - publicar, divulgar ou concorrer para a publicação, sem a devida autorização
da autoridade competente, nos meios de comunicação existentes,  de documentos
oficiais,  ainda que não classificados com grau de sigilo,  ou de fatos ocorridos na
unidade socioeducativa que possam desprestigiar a imagem do Sistema de Defesa
Social;

XXXII  -  abandonar  ou  deixar  de  executar  o  serviço  para  o  qual  tenha  sido
designado;



120
____________________________________________________________________________

XXXIII - omitir-se nos cuidados com a integridade física ou moral de preso sob sua
custódia, ainda que provisória;

XXXIV - negligenciar a guarda de documentos, objetos ou valores que receber em
decorrência de serviço ou em razão dele, possibilitando que se danifiquem, extraviem
ou sejam subtraídos por outrem;

XXXV - praticar em serviço, ou em decorrência desse, ofensas físicas ou verbais
contra servidores ou terceiros, salvo se em legítima defesa;

XXXVI - recusar-se a exercer a função em que se encontrar legalmente investido
sob a alegação de evitar risco pessoal;

XXXVII - omitir-se na apuração de falta disciplinar ou, não sendo competente para a
investigação, deixar de comunicá-la à autoridade competente;

XXXVIII- dar causa a investigação e a procedimento administrativo disciplinar contra
servidor, imputando-lhe infração de que sabe inocente;

XXXIX-  ceder  a terceiros  ou fazer  uso,  indevidamente,  de  documento funcional,
arma, ainda que particular, de algema ou bens do Estado;

XL - aplicar indevidamente dinheiro público ou particular de que tiver a posse, em
razão de suas funções; e

XLI  -  exercer  qualquer  atividade  remunerada  quando  o  servidor  encontrar-se
licenciado  para  tratamento  de  saúde,  salvo  quando  a  atividade  for  licitamente
acumulável, compatível e já existente antes da licença.

CAPÍTULO V
DAS PENAS E SEUS EFEITOS

Art. 48 - São penas disciplinares para efeitos desta lei:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - destituição de cargo em comissão ou função de confiança;
IV - demissão;
V - demissão a bem do serviço público; e
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Parágrafo  único  -  As  penas  previstas  no  caput são  autônomas  e  aplicam-se

independentemente da sequência estabelecida neste artigo.
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Art.  49 - As infrações a esta lei,  bem como ao regulamento, normas, padrões e
exigências técnicas dela decorrentes, serão classificadas em leves, médias, graves e
gravíssimas, levando-se em conta:

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; e
III - os antecedentes do servidor infrator.

Seção I
Da Repreensão

Art.  50  -  A pena de  repreensão será  aplicada  por  escrito  em  caso de  falta  de
cumprimento dos deveres constantes desta lei e de inobservância de dever funcional
previsto  em  lei,  regulamento  ou  norma  interna,  que  não  justifique  aplicação  de
penalidade mais grave.

Seção II
Da Suspensão

Art. 51 - A pena de suspensão será aplicada ao servidor que:
I  -  faltar  ao  cumprimento  dos  deveres  que,  pela  sua  natureza  e  gravidade,

ensejarem a penalidade prescrita no caput;
II - reincidir em falta já punida com repreensão; e
III  -  desrespeitar  as  proibições consignadas nesta Lei  que,  pela sua natureza e

gravidade, não ensejarem a pena de demissão.
§  1º  -  Para  fins  de  análise  da  natureza  e  gravidade  da  infração  punível

disciplinarmente com a pena de suspensão, observar-se-á o disposto no art. 50 e se
a conduta irregular praticada pelo servidor comprometeu a eficiência e eficácia do
serviço público.

§ 2º  -  A pena de suspensão não poderá exceder  a  noventa dias  e deverá  ser
aplicada de forma ininterrupta.

§ 3º - O servidor suspenso perderá, nesse período, todas as vantagens e direitos
decorrentes do exercício do cargo ou função.

Art. 52 - Quando houver conveniência para o serviço e mediante autorização do
chefe  imediato do servidor  detentor  de cargo efetivo  ou  função pública,  a  pedido
desse, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinquenta
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por cento por dia de vencimento, na proporção de tantos dias-multa quantos forem os
dias de suspensão, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço e exercer
suas atividades no horário normal de expediente.

Seção III
Da Reabilitação

Art. 53 - As penas de repreensão e suspensão terão seus registros cancelados,
após decorridos, respectivamente, um e três anos de efetivo exercício, se o servidor
ocupante  de  cargo  efetivo  ou  função pública  não houver  praticado nova infração
disciplinar nesse período.

§ 1º - O cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos.
§ 2º  -  O servidor  não será considerado reincidente após o  decurso dos prazos

previstos no caput.
§ 3º - A reabilitação será concedida no máximo duas vezes.
§ 4º - Compete ao setor de recursos humanos da SEDS as providências para o

cancelamento de registro de que trata este artigo.
Seção IV

Da Demissão
Art. 54 - A pena de demissão será aplicada ao servidor que:
I - desrespeitar o que lhe é proibido nesta lei que, pela sua natureza e gravidade,

ensejar a penalidade prevista no caput;
II - reincidir em falta já punida com suspensão igual ou superior a sessenta dias;
III - cometer falta grave;
IV - aplicar de forma irregular dinheiro público;
V  -  ingerir  bebida  alcoólica  no  horário  de  seu  expediente  ou  apresentar-se  ao

serviço em estado de embriaguez voluntária;
VI  -  consumir  substâncias  ou drogas ilícitas  que causem dependência  física ou

psíquica na instituição pública, ou apresentar-se ao serviço sob seu efeito;
VII - faltar ao serviço, sem causa justificada, por trinta dias úteis intercaladamente

no período de doze meses, excetuadas as faltas decorrentes do regular exercício do
direito de greve, não podendo haver recusa na reposição dos dias faltosos;

VIII - abandonar cargo ou função pelo não comparecimento ao serviço, sem causa
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justificada,  por  mais  de vinte dias  úteis  consecutivos no  período de doze meses,
excetuadas  as  faltas  decorrentes  do  regular  exercício  do  direito  de  greve,  não
podendo haver recusa na reposição dos dias faltosos;

IX - acumular ilegalmente cargos, funções ou empregos públicos;
X - exercer advocacia administrativa;
XI - deixar de entrar em exercício no prazo legal, sem causa justificada, nos casos

de reversão, reintegração, readaptação, aproveitamento e remoção; e
XII - dedicar-se a serviço remunerado no período em que estiver licenciado para

tratamento de saúde, salvo nos casos permitidos em lei ou regulamento.
Parágrafo único - Para o cômputo dos dias previstos nos incisos VII  e VIII  será

observado o período correspondente à escala de plantão.
Art. 55 - Nas condutas observadas nos incisos V e VI do art. 54, será o servidor

submetido à perícia médica oficial,  que verificará a necessidade de tratamento de
saúde.

§ 1º - Constatada a enfermidade, nos termos do caput, o servidor, durante a licença
médica  ou  em  tratamento  de  saúde,  fica  obrigado  a  seguir  rigorosamente  o
tratamento médico adequado à doença, sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 2º - No caso de alienação mental, responderá o curador pela obrigação de que
trata o § 1º.

§ 3º  -  O setor de recursos humanos da SEDS, ou  da unidade de exercício do
servidor, fiscalizará a observância do disposto no § 1º.

Seção V
Da Demissão A Bem Do Serviço Público

Art. 56 - A pena de demissão a bem do serviço público será aplicada ao servidor
que:

I - tiver sido condenado por crime contra a fé pública, a administração pública ou a
Fazenda Estadual, com decisão transitada em julgado;

II - causar lesão aos cofres públicos;
III - dilapidar o patrimônio público;
IV - praticar ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
V - promover ou facilitar a fuga de presos;
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VI  -  exigir,  solicitar  ou  receber,  direta  ou  indiretamente,  em  razão  do  cargo  ou
função, vantagem indevida de qualquer espécie, em benefício próprio ou de terceiro,
ou aceitar promessa de tal vantagem;

VII - praticar ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima
defesa própria ou de outrem;

VIII - quebrar sigilo funcional ou revelar segredo do qual se apropriar, em razão do
cargo ou função, para lograr proveito próprio ou alheio, ou causar dano;

IX - retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão público, com o fim de
criar direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar
documento falso com a mesma finalidade;

X - inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente
dados  corretos  nos  sistemas  informatizados  ou  base  de  dados  da  Administração
Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar
dano;

XI - praticar usura em qualquer de suas formas;
XII - exercer ou facilitar, em qualquer setor do serviço público, a prática de jogo de

azar;
XIII - promover ou facilitar a entrada de material indevido, ou não autorizado, nas

unidades prisionais;
XIV - promover ou facilitar o tráfico ou uso indevido de produtos, substâncias ou

drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica; e
XV - promover ou facilitar a comunicação não autorizada de presos com terceiros.

Seção VII
Da Cassação De Aposentadoria Ou Disponibilidade

Art.  57  -  Será  cassada,  mediante  devido  processo,  a  aposentadoria  ou
disponibilidade do inativo que:

I - houver praticado, na atividade, infração punível com demissão, ou demissão a
bem do serviço público;

II  -  aceitar,  de  má-fé,  cargo  ou  função  que  legalmente  não  poderia  ocupar  ou
exercer; e

III - após o término da disponibilidade remunerada, não assumir, no prazo legal, o
lugar funcional em que foi aproveitado, salvo motivo de força maior.
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Art. 58 - As penalidades terão vigência a partir do primeiro dia útil subsequente à
publicação  da  decisão  no  Diário  Oficial  do  Estado  e  serão  registradas  nos
assentamentos funcionais do servidor,  observados os prazos e efeitos processuais
estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - Se o servidor punido disciplinarmente estiver em gozo de férias-
prêmio ou regulamentares ou, ainda, afastado por licença médica, a penalidade terá
vigência a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da situação jurídica que
motivou o seu afastamento.

Art.  59  -  Enquanto  não  tiver  sido  concluída  a  sindicância  ou  o  processo
administrativo disciplinar e não for cumprida a punição, se houver, o servidor indiciado
não poderá:

I - afastar-se em licença para tratar de interesse particular ou férias-prêmio; e
II - ser exonerado a pedido.
Parágrafo  único  -  Ocorrida  a  exoneração  de  ofício,  o  ato  será  convertido  em

demissão ou destituição, se for o caso.
CAPÍTULO VI

DA APLICAÇÃO DAS PENAS
Art. 60 - Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a

gravidade  da  infração,  os  danos  que  dela  provierem  para  o  serviço  público,  as
circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes funcionais do servidor.

Art. 61 - Para a aplicação das penas disciplinares são competentes:
I - o Governador, permitida a delegação ao Controlador-Geral do Estado, para as

penas de demissão e cassação de aposentadoria;
II - o Secretário de Estado de Defesa Social, nos casos que avocar;
III  -  o Subsecretário  de Atendimento as Medidas Socioeducativas, nos casos de

rescisão  contratual,  repreensão  e  suspensão  até  noventa  dias,  envolvendo
prestadores de serviços;

IV - o Corregedor da SEDS, nos casos de repreensão a suspensão até noventa
dias; e

V - o Diretor máximo de unidade socioeducativa, quando se tratar de repreensão.
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Seção I
Das Circunstâncias Atenuantes

Art. 62 - São circunstâncias atenuantes da pena:
I - haver sido mínima a cooperação do servidor para o cometimento da infração;
II - bom comportamento anterior;
III - ter obtido resultado satisfatório nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - agir o servidor, espontânea e eficientemente, no sentido de:
a)  logo  após  o  cometimento  da  infração,  procurar  evitar  ou  minorar  as  suas

consequências; ou
b) antes do julgamento do procedimento administrativo, reparar o dano;
V - a infração haver sido cometida pelo servidor sob coação de superior hierárquico

a que não podia resistir, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato
injusto de terceiros; e

VI - confissão espontânea de autoria de infração ignorada ou imputada a outrem.
Seção II

Das Circunstâncias Agravantes
Art. 63 - São circunstâncias agravantes da pena a premeditação, a reincidência, o

conluio,  a  continuação  e  a  prática  simultânea  ou  conexão  entre  duas  ou  mais
infrações.

Parágrafo  único  -  A  pena  também  será  agravada  se  a  infração  for  cometida
mediante  dissimulação  ou  outro  recurso  que  dificulte  a  apuração  da  sindicância
administrativa ou do processo disciplinar, com abuso de autoridade ou indução de
outrem e durante o cumprimento de penalidade disciplinar.

CAPÍTULO VII
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Art.  64  -  A autoridade  que  tiver  ciência  ou  notícia  de  irregularidade  no  serviço
público é obrigada a promover a sua imediata apuração ou comunicá-la à autoridade
competente, mediante procedimentos específicos, sob pena de responsabilidade.

Parágrafo  único  -  São  considerados  procedimentos  específicos  para  a  imediata
apuração  de  irregularidade  no serviço  público,  objetivando  o  restabelecimento  da
ordem institucional e o fomento da cultura da licitude, o Ajustamento de Conduta, a
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Investigação  Preliminar,  a  Sindicância  Administrativa  e  o  Processo  Administrativo
Disciplinar.

Seção I
Do Ajustamento de Conduta

Art. 65 - O Ajustamento de Conduta poderá ser adotado como medida alternativa
disciplinar, em substituição a eventual aplicação de penalidade de natureza leve, e
decorre de um acordo de vontades, de caráter obrigacional, que demanda do servidor
indiciado, de modo espontâneo, o reconhecimento da inadequação de sua conduta
infracional e o atendimento aos requisitos a serem definidos em regulamento.

Parágrafo único - O Ajustamento de Conduta, entendido como medida alternativa
disciplinar, busca recompor a ordem jurídica administrativa e promover a reeducação
do servidor no desempenho de suas funções.

Art. 66 - O Ajustamento de Conduta poderá ser formalizado, a qualquer tempo, nos
casos de infrações sujeitas  às  penalidades de repreensão ou suspensão,  quando
presentes objetivamente os seguintes requisitos:

I - inexistência de dolo ou má-fé por parte do servidor em conduta tida por irregular;
II - histórico funcional do servidor e manifestação dos superiores hierárquicos que

lhe abonem a conduta precedente;
III - ausência, na conduta do servidor, de efetiva lesividade ao erário, ao serviço ou

aos princípios que regem a Administração Pública; e
IV - a solução mostre-se razoável no caso concreto.
Parágrafo único -  Nas sindicâncias  e processos administrativos disciplinares em

curso,  presentes  todos  os  requisitos  previstos  no  caput deste  artigo,  a  comissão
sindicante ou processante poderá propor à autoridade instauradora o Ajustamento de
Conduta como medida alternativa à eventual aplicação da pena.

Art.  67  -  O  Ajustamento  de  Conduta  será  formalizado  por  meio  de  Termo  de
Ajustamento de Conduta - TAC.

Parágrafo  único  -  O  Ajustamento  de  Conduta  tem  por  finalidade  corrigir
irregularidades  e  prevenir  infrações  ou  pendências  relativas  à  inadequação  de
conduta  funcional  de  servidores,  dispensando  a  instauração  de  procedimento
administrativo  disciplinar  e  excluindo  eventual  aplicação da pena,  possibilitando o
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aperfeiçoamento do agente e do serviço, mediante a compreensão da transgressão
por parte do servidor.

Art. 68 - Compete às autoridades responsáveis pela instauração de procedimentos
administrativos disciplinares decidirem sobre a aplicação do instituto, em sua esfera
de  atuação,  bem  como  declarar  extinta  a  punibilidade,  após  cumprimento  das
exigências explicitadas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.

Parágrafo único - As autoridades referidas no art. 61, após terem ciência ou notícia
do  cometimento  de  infração  disciplinar  por  servidores  sujeitos  a  esta  lei,  para
esclarecimento das condições a que se refere o art.  64, poderão determinar uma
investigação  preliminar,  que  consistirá  na  coleta  simplificada  de  informações  que
permitam concluir pela conveniência da medida.

Art. 69 - Na vigência do TAC, no caso da inobservância do compromisso firmado,
por descumprimento das condicionantes estabelecidas ou no caso de o servidor vir a
ser processado pelo cometimento de outra falta disciplinar, o Ajustamento de Conduta
será  automaticamente  revogado  e  serão  adotadas  as  providências  necessárias  à
instauração do procedimento administrativo disciplinar cabível.

Art. 70 - Os procedimentos relativos à implantação e à aplicação do Ajustamento de
Conduta serão estabelecidos em regulamento.

Art. 71 - A Administração Pública deverá implantar instrumentos de informação que
possibilitem o registro, o acompanhamento, a geração de dados e estatísticas, com a
finalidade  de  avaliar,  diagnosticar  e  promover  o  contínuo  aperfeiçoamento  e
adequação do sistema, bem como dos procedimentos adotados para aplicação da
medida.

Seção II
Da Sindicância Administrativa

Art.  72  -  Como procedimento  de  rito  sumário,  a  sindicância  administrativa  visa
apurar  a  existência  de  fatos  tidos  por  irregulares  e  a  possível  indicação  do
responsável, e se desenvolverá nas seguintes fases:

I - instauração, mediante portaria,  com a indicação da comissão e do fato a ser
apurado;

II - instrução;
III - relatório; e
IV - julgamento.
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Art.  73  -  A comissão sindicante  será  composta  por,  no  mínimo,  dois  servidores
detentores  de  cargo  efetivo,  da  mesma  carreira  a  que  pertencer  o  Sindicado,
designados pela autoridade competente, que indicará, entre eles, o seu presidente.

Parágrafo  único  -  Os  servidores  que  atuarem  como  membros  de  comissão
sindicante  deverão ser  dispensados  de  suas  atribuições  normais,  para  dedicação
exclusiva ao encargo, até a apresentação do relatório conclusivo, sem prejuízo de
seus vencimentos e vantagens decorrentes do cargo.

Art. 74 - A comissão sindicante pode ser de natureza provisória ou permanente,
conforme seja constituída, para apurar fatos específicos e circunstanciados ou opere
como unidade correcional perene do órgão ou entidade.

§ 1º - A comissão sindicante provisória terá o prazo de trinta dias corridos para
concluir o encargo, podendo o prazo ser prorrogado por até igual período.

§ 2º - Em se tratando de comissão de natureza permanente, competirá à autoridade
instauradora a definição do prazo para a conclusão dos trabalhos.

Art. 75 - Havendo indícios de autoria e materialidade de fato sujeito à penalidade de
repreensão,  a  comissão  sindicante  poderá  exarar  despacho  de  indiciamento  nos
próprios autos da sindicância, objetivando apurar a responsabilidade administrativa
do servidor, sendo-lhe garantido a ampla defesa e o contraditório.

§ 1º - O despacho de indiciamento conterá o nome, número de controle e cargo do
servidor,  a  descrição  sucinta  do  fato  tido  por  irregular,  com  o  consequente
enquadramento do ilícito, e a indicação da pena a que está sujeito.

§  2º  -  A comissão deverá  comunicar  o  indiciamento  de  que  trata  este  artigo  à
autoridade instauradora.

Art. 76 - Após a lavratura do despacho de indiciamento, a comissão determinará a
citação do indiciado, para, no prazo de dez dias, apresentar defesa escrita, podendo
arrolar  até  três  testemunhas,  produzir  provas  e  contraprovas  e  formular  quesitos,
quando se tratar de prova pericial.

Art. 77 - A comissão deverá concluir os trabalhos, com a apresentação de relatório,
no prazo de dez dias corridos, a partir da apresentação da defesa escrita, admitida
uma prorrogação por mais dez dias.

§  1º  -  No  relatório  serão  apreciadas  separadamente  as  irregularidades
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mencionadas  na  denúncia  ou  portaria  de  instauração,  de  acordo  com  as  provas
colhidas e a defesa, devendo a comissão sugerir as providências que lhe pareçam de
interesse do serviço público.

§ 2º - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade
do servidor.

§  3º  -  Reconhecida  à  responsabilidade  do  servidor,  a  comissão  indicará  o
dispositivo  legal  ou  regulamentar  transgredido,  bem  como  as  circunstâncias
agravantes ou atenuantes.

§ 4º - Findos os trabalhos de apuração, os autos da sindicância, com o relatório da
comissão,  serão  remetidos  à  autoridade  que determinou  a  sua  instauração,  para
julgamento.

Art. 78 - No decorrer da sindicância ou processo administrativo disciplinar que vise
apurar  ilícito,  e,  no decorrer  do procedimento ocorra notícia,  ou descoberta, pelos
próprios levantamentos, de outro fato, cometido pelo mesmo ou outro autor, deverá o
presidente  da  comissão  comunicar,  imediatamente,  a  chefia  imediata  para
instauração de novo procedimento.

Seção III
Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 79 - O processo administrativo disciplinar é instrumento destinado à apuração
de  responsabilidade  do  servidor  por  infração  praticada  no  exercício  de  suas
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou função em que se
encontre investido.

Art. 80 - Sempre que a infração disciplinar ensejar a imposição de penalidade de
suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público, destituição de cargo em
comissão ou função de confiança ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade,
será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar.

Parágrafo único - Sendo possível à autoridade identificar a autoria do fato tido por
irregular, cujo enquadramento torne passível ao servidor a aplicação de penalidade
de repreensão, esta deverá obrigatoriamente determinar a instauração de processo
administrativo disciplinar.

Art. 81 - São competentes para instaurar a sindicância e o processo administrativo
disciplinar, nos termos desta lei:
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I - o Secretário de Estado de Defesa Social;
II - o Subsecretário de Atendimento as Medidas Socioeducativas;
III - o Corregedor da Secretaria de Estado de Defesa Social; e
IV - o Diretor máximo de unidade socioeducativa, nos casos de sindicância para

apuração de responsabilidade de fato tido por irregular no âmbito da unidade.
Art. 82 - O processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:
I - instauração;
II - instrução, que compreende, ainda, a defesa;
III - relatório; e
IV - julgamento.
Parágrafo único - O ato de instauração de que se trata o inciso I do caput deverá

ser publicado no Diário Oficial do Estado.
Subseção I

Da Instauração
Art.  83  -  A portaria  expedida  pela  autoridade  competente  instaura  o  processo

administrativo disciplinar.
§ 1°  -  A portaria  conterá  o  nome completo do  servidor  processado,  número de

controle, cargo ou função, lotação, a descrição sucinta dos fatos tidos por irregulares,
a indicação dos ilícitos  em tese infringidos e  sua fundamentação legal,  as  penas
correspondentes e a designação da comissão.

§  2°  -  Será  publicado  o  extrato  da  portaria,  que  deve  conter  as  iniciais  do
processado, seu número de controle, o cargo ou função que ocupa e a indicação dos
membros de comissão que ficarão responsáveis pelas apurações.

Art.  84  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão,  permanente  ou
provisória,  composta  de  três  servidores  efetivos  designados  pela  autoridade
competente, que indicará, entre eles, o seu presidente.

§ 1º - O Presidente da comissão processante deverá ocupar cargo de hierarquia
funcional e escolaridade igual, equivalente ou superior ao do servidor indiciado.

§ 2º - A comissão terá um secretário designado pelo seu presidente.
§ 3º - É vedada a participação em comissão processante de servidor que não seja

ocupante  de  cargo  efetivo,  ou  ainda  que  seja  cônjuge,  companheiro,  parente
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consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do indiciado e
do denunciante.

Art.  85  -  Poderá  ser  arguida  a  suspeição  ou  o  impedimento  de  membro  da
comissão, nos termos da lei.

Art. 86 - O processo disciplinar deve ser iniciado no prazo máximo de cinco dias a
contar da publicação do extrato da portaria e concluído em até sessenta dias.

§ 1º - A autoridade instauradora poderá prorrogar o prazo definido no caput por até
trinta dias, quando a instrução do processo disciplinar estiver a cargo de comissão
provisória, designada exclusivamente para o feito.

§  2º  -  Os  membros  da  comissão deverão ser  dispensados  de suas atribuições
normais,  para  dedicação  exclusiva  ao  encargo,  até  a  apresentação  do  relatório
conclusivo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens decorrentes do cargo.

§ 3º - Em se tratando de comissão de natureza permanente, competirá à autoridade
instauradora a definição do prazo para a conclusão dos trabalhos.

Art. 87 - A comissão, mencionada no art. 84, será constituída por dois servidores
públicos efetivos, a critério da autoridade instauradora, tratando-se de processos que
tenham por objeto a apuração das infrações enquadradas como abandono de cargo,
inassiduidade habitual, acúmulo ilícito de cargos, empregos ou funções, ou cuja pena
máxima prevista para a infração enquadrada for a repreensão.

Art.  88  -  A comissão,  sindicante  ou  processante,  exercerá  suas  atividades  com
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato
ou quando exigido pelo interesse público.

Parágrafo único - Não haverá sigilo para o servidor processado, seu procurador
constituído ou defensor designado.

Art.  89  -  Observadas  as  limitações  de  ordem  legal,  a  comissão,  sindicante  ou
processante  procederá  a  todas  as  diligências  que  julgar  necessárias  ao
esclarecimento dos fatos em apuração,  ouvindo,  quando necessário,  a opinião de
técnicos e peritos.

Art.  90  -  O  servidor  poderá  fazer  parte,  simultaneamente,  de  mais  de  uma
comissão,  a  qual  poderá  ser  incumbida  concomitantemente  de  mais  de  uma
sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar.
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Art. 91 - Os membros da comissão não poderão atuar na sindicância ou processo
como testemunha.

Art. 92 - A comissão sindicante ou processante somente poderá proceder às oitivas
com a presença de todos os seus membros.

§ 1º - Na ausência, sem motivo justificado, de qualquer dos membros da comissão,
haverá, de imediato, a substituição do membro faltoso pelo Presidente, sem prejuízo
da  apuração  de  sua  responsabilidade  por  descumprimento  do  dever  funcional,
devendo a autoridade instauradora ser comunicada formalmente do fato.

§ 2º - As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
Subseção II
Da Instrução

Art.  93  -  Os  procedimentos  relativos  à  instrução  da  sindicância  e  do  processo
administrativo  disciplinar  serão  estabelecidos  em  regulamento,  observando-se  o
seguinte:

I - Poderão ser arroladas até três testemunhas por fato objeto de apuração;
II - Os atos processuais de oitiva de testemunha e recebimento de defesa poderão

ser delegados a comissões regionalizadas,  de modo a otimizar  a tramitação e as
custas do procedimento;

III - As intimações serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico às partes
e  seus  procuradores,  que  deverão,  no  primeiro  ato  processual,  informar  os
respectivos endereços eletrônicos ao Presidente da Comissão;

IV - Será admitido parecer técnico para a solução de controvérsia que demandar
conhecimentos  específicos  para  subsidiar  o  relatório  conclusivo  e  a  decisão  da
autoridade julgadora;

V  -  Será  concedido  ao  processado  direito  de  nomear  assistente  técnico  para
acompanhar a diligência expressa no inciso IV;

VI - O servidor indiciado terá prazo máximo de dez dias corridos para apresentação
de defesa;

VII - Os prazos serão contados na forma da lei processual penal.
SEÇÃO IV

DO JULGAMENTO
Art.  94  -  As  decisões  proferidas  em  sindicância  e  no  processo  administrativo

disciplinar deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado.
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Art. 95 - Apresentado o relatório, a comissão sindicante ou processante de natureza
provisória ficará automaticamente dissolvida, podendo ser convocada para prestação
de  esclarecimento  ou  realização  de  diligência,  se  assim  achar  conveniente  a
autoridade julgadora.

Art. 96 - O julgamento poderá se dar na conformidade do relatório da comissão,
salvo quando contrário às provas dos autos ou da correta aplicação da lei.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  de  que  trata  o  caput,  a  autoridade  julgadora
motivadamente poderá arquivar os autos, agravar a penalidade proposta, abrandá-la
ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art.  97 - Havendo diversidade de sanções,  independentemente de haver um ou
mais  servidores  indiciados,  o  julgamento  caberá  à  autoridade competente  para  a
imposição da pena mais grave.

Art. 98 - Extinta a punibilidade, a autoridade julgadora determinará o registro do fato
nos assentamentos individuais do servidor.

Art. 99 - No caso de o julgamento impor aplicação de penalidade, será publicado
extrato da decisão indicando o nome do servidor punido, a fundamentação legal, a
indicação dos ilícitos infringidos e a pena correspondente.

CAPÍTULO VIII
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

Art.  100  -  Como medida  cautelar,  devidamente  fundamentada,  a  fim  de  que  o
servidor  indiciado não venha a influir  na apuração da irregularidade,  a autoridade
instauradora do procedimento disciplinar poderá determinar o seu afastamento das
funções do cargo, de ofício ou a pedido da comissão sindicante ou processante, pelo
prazo de até sessenta dias ou até o término da apuração, se inferior, sem prejuízo da
remuneração.

Parágrafo único - O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluída a apuração.

CAPÍTULO IX
DO RITO SUMÁRIO NA ACUMULAÇÃO ILÍCITA

Art.  101  -  Detectada  a  qualquer  tempo  a  ilicitude  na  acumulação  de  cargos,
empregos ou funções públicas, a autoridade responsável  notificará o servidor,  por
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intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável
de dez dias contados da notificação válida e, na hipótese de omissão ou recusa de
opção,  adotará,  para  a  apuração  da  responsabilidade  do  servidor,  procedimento
sumário que se desenvolverá nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do extrato da portaria que constituir a comissão, a
ser composta por dois servidores efetivos e, simultaneamente, indicar a autoria e a
materialidade da transgressão objeto da apuração;

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III - julgamento.
§ 1º - A comissão deverá autuar o processo após três dias contados da publicação

do extrato de portaria ou do recebimento da portaria anexada à documentação que a
instrui.

§ 2º - Após a autuação, a comissão deverá promover a citação do servidor para, no
prazo de dez dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo
no local de funcionamento da comissão.

§ 3º - Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo, no prazo de
cinco dias, e o encaminhará à autoridade instauradora, para julgamento, observado o
disposto no Capítulo VII do Título III desta lei.

§ 4º - A opção feita pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará
sua boa-fé, hipótese em que a autoridade julgadora encaminhará os autos ao setor
competente para o processamento do pedido de exoneração do outro cargo, emprego
ou função.

§ 5º - Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, será aplicada a pena
de  demissão,  destituição  ou  cassação  de  aposentadoria  ou  disponibilidade,  em
relação aos cargos, empregos ou funções públicas acumulados ilicitamente, hipótese
em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

§ 6º - O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-
se, no que lhe for aplicável, o disposto no Capítulo VII do Título III desta lei.

CAPÍTULO X
DA PRESCRIÇÃO

Art. 102 - O exercício do poder disciplinar, quanto à instauração de procedimento
administrativo, prescreve em:
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I - dois anos, quando o ilícito ensejar a pena de repreensão;
II - quatro anos, quando o ilícito ensejar a pena de suspensão; e
III - cinco anos, quando o ilícito ensejar as penas de demissão, demissão a bem do

serviço  público,  cassação  de  aposentadoria  ou  disponibilidade  remunerada  e
destituição de cargo em comissão ou função de confiança.

§ 1º - Os prazos de prescrição previstos na lei penal, quando menores, aplicam-se
às infrações disciplinares capituladas também como crimes.

§ 2º - A contagem do prazo de prescrição inicia-se na data do conhecimento do fato
pela autoridade competente para requerer ou instaurar o procedimento administrativo.

§  3º  -  O  curso  do  prazo  de  prescrição  interrompe-se  com  a  instauração  do
procedimento administrativo e em outras hipóteses definidas em regulamento.

§ 4º - Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia
em que cessar a interrupção.

Art.  103  -  Não  se  aplica  a  prescrição  intercorrente  nos  procedimentos
administrativos disciplinares tratados nesta lei.

CAPÍTULO XI
DA RECONSIDERAÇÃO E DA REVISÃO DO PROCESSO

Art. 104 - A sindicância e o processo disciplinar que resultem em punição poderão
ser  revistos,  a  pedido  ou  de  ofício,  no  prazo  de  até  cinco  anos  contados  da
publicação da decisão final, desde que se aduzam fatos e provas ou circunstâncias
suscetíveis de justificar a inocência do indiciado ou a inadequação da pena aplicada.

§ 1º - Os requerimentos de revisão e reconsideração poderão ter efeito suspensivo,
nos termos de regulamento.

§  2º  -  Tratando-se  de  servidor  falecido,  ausente,  desaparecido  ou  incapacitado
mental, a revisão poderá ser requerida por qualquer pessoa da família mencionada
no seu assentamento individual ou por procurador.

§  3º  -  Poderá,  ainda,  ser  apresentado Pedido  de  Reconsideração  à  autoridade
julgadora  da  sindicância  ou  do  processo  administrativo  disciplinar,  mediante  os
fundamentos constantes no caput deste artigo.

Art. 105 - Não constitui fundamento para a revisão e a reconsideração a simples
alegação de injustiça da penalidade.
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Art. 106 - No processo revisional o ônus da prova cabe ao requerente.
Art. 107 - O pedido de reconsideração deverá ser interposto pelo servidor no prazo

de trinta dias corridos a contar da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado.
Art. 108 - O pedido de revisão deverá ser interposto pelo servidor no prazo de cento

e vinte dias, dirigido ao Governador do Estado, que o encaminhará para exame e
parecer da Advocacia-Geral do Estado - AGE - ou a quem determinar, para subsidiar
a sua decisão.

Parágrafo único - Será anexada ao requerimento de revisão cópia da sindicância ou
do processo administrativo disciplinar,  bem como as provas que fundamentaram o
requerimento e a indicação daquelas a serem produzidas no processo de revisão.

Art.  109  -  Se  o  Governador  do  Estado  julgar  insuficientemente  instruído  o
requerimento de revisão, promoverá o seu indeferimento in limine.

Art.  110  -  Deferido  o  requerimento  de  revisão,  a  autoridade  competente  para
instaurar  a  sindicância  ou  o  processo  administrativo  disciplinar  designará  uma
comissão composta  de  dois  ou três  servidores efetivos  para  processar  a revisão,
indicando o seu Presidente.

Art. 111 - A comissão revisora terá até trinta dias para a conclusão dos trabalhos,
prorrogáveis por igual período quando as circunstâncias assim o exigirem.

Art. 112 - Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas
relativas ao processo administrativo disciplinar.

Art. 113 - A revisão não poderá acarretar agravamento da pena.
Art.  114  -  O  julgamento  caberá  à  autoridade  que  aplicou  a  penalidade  ou  à

autoridade de hierarquia imediatamente superior àquela.
Art. 115 - O prazo para o julgamento do pedido de revisão será de até vinte dias

contados do recebimento da sindicância ou processo, no curso do qual a autoridade
julgadora poderá determinar novas diligências.

Art. 116 - Sendo a decisão pela inocência do servidor, será declarada sem efeito a
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os seus direitos, exceto em relação à
destituição do cargo comissionado ou da função de confiança que será convertida em
exoneração ou dispensa.

Art.  117 -  Os prazos de procedimentos administrativos previstos nesta lei  serão
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contados  em  dias  corridos,  excluindo-se  o  dia  do  começo  e  incluindo-se  o  do
vencimento.

Parágrafo único - O início do prazo, assim como o seu vencimento, será prorrogado
para o primeiro dia útil seguinte, caso ocorra em data na qual não haja expediente.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  118  -  Os  cargos  da  carreira  de  Agente  de  Segurança  Socioeducativo  que
estiverem  ocupados  na  data  de  publicação  desta  lei  complementar  passam  a
denominar-se  Agente  de  Segurança  Socioeducativo  II,  ficando  mantido  o
posicionamento  do  servidor  no  nível  e  grau  da  estrutura  da  respectiva  carreira,
conforme a tabela constante no item I.1 do Anexo I, e assegurado o desenvolvimento
na carreira conforme as regras estabelecidas nesta lei complementar.

Art. 119 - Serão transformados, com a vacância, os cargos de provimento efetivo de
Agente de Segurança Socioeducativo II em cargos de provimento efetivo da carreira
de Agente de Segurança Socioeducativo I.

Art. 120 - A partir de 1º de janeiro de 2015, os ingressos na carreira de Agente de
Segurança  Socioeducativo  dar-se-ão  no  quadro  correspondente  ao  Agente  de
Segurança Socioeducativo I, constante no item I.2 do Anexo I desta lei complementar,
ressalvada a hipótese de concurso público vigente na referida data, com exigência de
nível médio de escolaridade constante no respectivo edital.

Art. 121 - Aplicam-se às tabelas de vencimento básico de que trata o Anexo II os
reajustes previstos nos arts. 5º e 6º da Lei nº 19.576, de 2011, e no art. 15 da Lei nº
19.973, de 2011.

Art. 122 - Fica assegurada aos servidores das carreiras de Auxiliar Executivo de
Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa
Social,  a  que se  refere  o  art.  1º  da  Lei  nº  15.301,  de  10  de agosto  de  2004,  a
concessão de reajustes salariais nas mesmas datas e com os mesmos índices dos
demais  servidores  das  carreiras  de  Agente  de  Segurança  Prisional  e  Agente  de
Segurança Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Parágrafo  único -  O disposto  no  caput não se  aplica em relação aos reajustes
previstos nos arts. 1º a 6º da Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011, e nos arts. 13,
14 e 15 da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.



139
____________________________________________________________________________

Art. 123 - Aplica-se o disposto nesta lei, no que couber, aos detentores de função
pública, nos termos da Lei n.º10.254, de 20 de julho de 1990, e aos aposentados com
direito à paridade, nos termos das normas constitucionais vigentes.

Art. 124 - Fica revogada a Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004.
Art. 125 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 21 da Lei nº de de 2014)

I.1 - TABELA DE ESTRUTURA DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO II

* - A Tabela de Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo II foi
publicada no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.

TABELA DE ESTRUTURA DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO I

* - A Tabela de Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo I foi
publicada no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 22 da Lei nº de de 2014)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO II

Valores vigentes de 1º de junho de 2014 a 30 de novembro de 2014, conforme a Lei
nº 19.576, de 16 de agosto de 2011

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Agente  de  Segurança
Socioeducativo II foi publicada no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA

SOCIOEDUCATIVO I
Valores vigentes de 1º de junho de 2014 a 30 de novembro de 2014, conforme a Lei

nº 19.576, de 16 de agosto de 2011
*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Agente  de  Segurança

Socioeducativo I foi publicada no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
- 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.



140
____________________________________________________________________________

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 39/2014

Da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o
relatório  de atividades  desse órgão referente ao  segundo trimestre  de 2014.  (-  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.)

“OFÍCIO Nº 40/2014*
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  deliberação  dessa  augusta  Assembleia

Legislativa, nos termos do art. 66, II, e do art. 77, § 3º, II, ambos da Constituição
Estadual, projeto de lei, acompanhado de exposição de motivos.

O projeto ora encaminhado prevê, para o exercício de 2014, a revisão anual dos
vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais,  em cumprimento  ao  art.  37,  X,  da  Constituição da República,  ao  art.  24,
caput, da Constituição Estadual, e ao art. 12 da Lei Estadual nº 20.227, de 11/6/2012.

Além dos vencimentos dos cargos dos serviços auxiliares da Secretaria do Tribunal
de  Contas,  o  projeto  contempla  a  revisão anual  dos  vencimentos  dos  cargos  de
provimento em comissão existentes na estrutura organizacional deste Tribunal.

A estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa decorrente do presente
projeto,  no  exercício  de  2014,  atinge  o  montante  de  R$19.670.000,00 (dezenove
milhões e seiscentos e setenta mil reais), e está compatível com o Plano Plurianual e
a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Os recursos necessários foram assegurados por meio da Lei Estadual nº 21.379, de
30/06/2014, que “autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do
Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”.

A despesa de pessoal prevista para o exercício de 2014, acrescida da despesa com
a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores, que ora se propõe, não
ultrapassará  o  limite  máximo  de  1%  (um  por  cento),  estabelecido  na  Decisão
Conjunta  da  Assembleia  Legislativa  e  do  Tribunal  de  Contas  de  3/12/2013,  nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, II, “a”)¹.



141
____________________________________________________________________________

Certo da colaboração de V. Exa., renovo a expressão de meu apreço.
Conselheira Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.
Exposição de Motivos

O presente projeto de lei  prevê,  para o exercício de 2014,  a revisão anual  dos
vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais,  em cumprimento  ao  art.  37,  X,  da  Constituição da República,  ao  art.  24,
caput,  da  Constituição  Estadual,  e  ao  art.  12  da  Lei  Estadual  nº  20.227,  de
11/06/2012².

No cálculo da revisão dos vencimentos e proventos, foi adotado o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado no ano de 2013, qual seja, 5,91%
(cinco vírgula noventa e um por  cento),  conforme divulgado no sítio  eletrônico do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Com a aplicação do IPCA, o valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento
Vertical de Vencimento dos Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal
de Contas do Estado, constante do Anexo III da Lei Estadual nº 20.227, de 11/6/2012,
foi fixado em R$1.026,67 (um mil, vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), a
partir de 1º de janeiro de 2014³.

Informo que o IPCA também foi aplicado na revisão anual dos vencimentos dos
cargos de provimento em comissão existentes na estrutura organizacional do Tribunal
de Contas, na forma do Anexo I da Lei Estadual nº 19.572, de 10/8/2011.

O art. 4º do presente projeto de lei excetua da revisão geral anual:
a) os servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§

3°  e  17  do  art.  40  da  Constituição  da República,  e  sejam  reajustados  na  forma
prevista no § 8º desse mesmo artigo (correspondem aos servidores cujos proventos
são  calculados  sem  paridade  com  a  remuneração  dos  servidores  ativos,  e
reajustados pelas regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS -, consoante
a Lei Federal nº 10.887, de 18/6/2004); e

b) os servidores inativos a que se refere o art. 9° da Lei Complementar Estadual nº
100, de 5/11/2007 (trata-se da hipótese em que o Estado concede aposentadoria a
servidores que não são titulares de cargo efetivo ou pensão aos dependentes desses
servidores, de acordo com as regras do RGPS).
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Conselheira  Adriene  Andrade,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de
Minas Gerais.

¹  Decisão  Conjunta  da  Assembleia  Legislativa  e  do  Tribunal  de  Contas,  de
3/12/2013 (“Dispõe sobre a revisão da repartição dos limites individuais definidos na
forma do disposto no art. 20, II, “a”, da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio
de 2000”):

Art. 1º Estabelecer, observadas as deduções de que trata o § 1º do art. 19 da Lei
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o limite da despesa total com
pessoal  do  Tribunal  de Contas  do  Estado de  Minas  Gerais  em  1% (um por
cento) da receita corrente líquida do Estado, nos termos da alínea “a” do inciso II
do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (grifo nosso).

² [Constituição da República]
Art. 37. (...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do

art.  39 somente poderão ser fixados ou alterados por  lei  específica,  observada a
iniciativa  privativa  em  cada  caso,  assegurada  revisão  geral  anual,  sempre  na
mesma data e sem distinção de índices (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998) (Regulamento) (grifos nossos);

[Constituição Estadual]
Art. 24 A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 7°

deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada
a iniciativa  privativa em cada caso,  assegurada revisão geral  anual,  sempre na
mesma data e sem distinção de índices (grifos nossos).

[Lei Estadual nº 20.227, de 11/06/2012]
Art. 12. Fica fixada em 1° de janeiro a data-base para revisão dos vencimentos

e proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do inciso X do art.
37 da Constituição da República (grifo nosso).

³ A aplicação do IPCA tomou como base o valor do padrão TC-01, fixado no inciso
III do parágrafo único do art. 11 da Lei Estadual nº 20.227/2012, com redação dada
pelo art. 2º da Lei Estadual nº 21.378/2014.
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PROJETO DE LEI Nº 5.499/2014
Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2014.
Art.  1º  -  Ficam  revistos,  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2014,  os  vencimentos  e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante
a aplicação do índice de 5,91% (cinco vírgula noventa e um por cento), nos termos do
inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Art.  2º  -  Em virtude  da aplicação  do  índice  previsto  no  art.  1º,  o  inciso  III,  do
parágrafo único do art. 11 da Lei Estadual nº 20.227, de 11/06/2012, com a redação
conferida pela Lei Estadual nº 21.378, de 30/06/2014, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 11 - (...)
Parágrafo único - (...)
III  -  a partir  de 1° de janeiro de 2014,  R$1.026,67 (um mil, vinte e seis reais  e

sessenta e sete centavos).”.
Art.  3º  -  O  Anexo  I  da  Lei  Estadual  nº  19.572,  de  10/08/2011,  com  a  redação

conferida pela Lei Estadual nº 21.378, de 30/06/2014, passa a vigorar na forma do
Anexo desta lei, a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 4º - As disposições desta lei não se aplicam:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República, e sejam reajustados na forma prevista
no § 8° do mesmo artigo;

II - ao servidor inativo de que trata o art. 9° da Lei Complementar Estadual n° 100,
de 5/11/2007.

Art.  5º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado de  Minas
Gerais.

Art. 6º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº
101, de 04/05/2000.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos
a partir de 1º de janeiro de 2014.
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ANEXO
(a que se refere o art. 3° da Lei Estadual nº___, de ___/___/2014)

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei Estadual n° 19.572, de 10/8/2011, com a redação

conferida pela Lei Estadual nº 21.378, de 30/6/2014)
I  -  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  de  Direção,  Chefia  e

Assessoramento da Secretaria do Tribunal de Contas
I.1 - Cargos de Provimento em Comissão com denominação específica
* - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão com denominação específica

foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
I.2 - Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo
* - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo

foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.10.2014.
- 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.
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.612/2013, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Do Sr. André Merlo, secretário de Agricultura (13), prestando informações relativas
aos  Requerimentos  n°s  3.967,  3.968,  3.976,  4.071/2012,  6.687,  6.697,  6767  e
6.792/2013, da Comissão de Participação Popular; 6.153, 6.188/2013 e 8.026/2014,
da  Comissão  de  Política  Agropecuária;  4.397/2013,  da  deputada  Liza  Prado;  e
7.079/2014, da deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.732/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Guido Marcelo Mayol, superintendente regional do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n°
5.399/2013, da Comissão de Segurança Pública.
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Do Sr. Hubert Brant  Moraes,  diretor-geral  em exercício da Arsae-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 8.141/2014, da Comissão Extraordinária
das Águas. (- Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de Defesa Social (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.845/2013 e 8.194/2014, da Comissão
de Segurança Pública.

Do Sr. Maurício de Oliveira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.259/2014, da Comissão de
Educação.

O Sr. Sérgio Arlindo Ceravolo Paoliello, secretário de Desenvolvimento Regional em
exercício,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.689/2014,  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:
PROJETO DE LEI Nº 5.500/2014

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de
Josenópolis, com sede no Município de Josenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Josenópolis, com sede no Município de Josenópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de  Josenópolis  foi

constituída em 21 de abril de 1987, tendo como sede o Município de Josenópolis.
É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem. De
acordo  com  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são  promover  o
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desenvolvimento comunitário, propiciar a melhoria do convívio dos habitantes locais,
promover atividades assistenciais e culturais e desportivas, entre outras.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio  de
nossos ilustres pares para 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 5.501/2014
Declara patrimônio histórico, cultural, imaterial do Estado as repúblicas federais de

estudantes de Ouro Preto, de propriedade da Universidade Federal de Ouro Preto.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam declaradas  patrimônio  histórico,  cultural,  imaterial  do  Estado  as

repúblicas federais de estudantes de Ouro Preto, de propriedade da Universidade
Federal de Ouro Preto.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para o registro do
bem imaterial, nos termos da legislação pertinente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Luiz Henrique
Justificação:  A proposição em tela  visa  a  declarar  patrimônio  histórico,  cultural,

imaterial  do  Estado  as  repúblicas  federais  de  estudantes  de  Ouro  Preto,  de
propriedade da União, que integram há mais de um século a paisagem e o acervo
arquitetônico e cultural da cidade, que foi a primeira do Brasil a receber o título de
Patrimônio Cultural  da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a
Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  -  Unesco  -  ,  na  quarta  sessão  do  Comitê  do
Patrimônio Mundial, realizada em Paris, em 1980.

Uma república destaca-se das outras casas para estudantes pelo seu objetivo de,
além do estudar para disciplinas, procurar também ensinar um “saber viver”, “saber
fazer” e “saber dizer” utilizando a vida boêmia e convívios para despertar o debate e
reflexão por temas mais complexos. Nesse contexto, destacam-se entre muitos ex-
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residentes ilustres: Alberto Santos Dumont - inventor e pai da aviação; Carlos Chagas
- médico sanitarista e cientista; Getúlio Vargas - ex-presidente da República; Amaro
Lanari Júnior - primeiro presidente da Usiminas; Pedro Demóstenes Rache - fundador
do Confea; Pandiá Calógeras - ministro e escritor de As minas do Brasil; João Bosco,
Tunai e Rubinho do Vale - cantores e compositores.

Como se sabe, a Constituição Federal assevera em seu art. 216 que:
“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à
identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às

manifestações artístico-culturais;
V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá

o  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental  e  as  providências  para  franquear  sua  consulta  a  quantos  dela
necessitem.

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§  5º  -  Ficam  tombados  todos  os  documentos  e  os  sítios  detentores  de

reminiscências históricas dos antigos quilombos.
§ 6º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o
financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos
no pagamento de:
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I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos

ou ações apoiados. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº
42, de 19/12/2003.)”.

Da mesma forma a Constituição Mineira reverbera em seus arts. 208 e 209:
“Art. 208 - Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  que  contenham  referência  à
identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade
mineira, entre os quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, tecnológicas e artísticas;
IV -  as obras,  objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a

manifestações artístico-culturais;
V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,

arqueológico,  espeleológico,  paleontológico,  ecológico  e  científico.  (Vide  Lei  nº
13.956, de 24/7/2001.)

Art. 209 - O Estado, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio
cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação,
de outras formas de acautelamento e preservação e, ainda, de repressão aos danos
e às ameaças a esse patrimônio.

Parágrafo único - A lei estabelecerá plano permanente para proteção do patrimônio
cultural do Estado, notadamente dos núcleos urbanos mais significativos”.

Embora se possa argumentar que as repúblicas de estudantes no Brasil remontam
às faculdades fundadas durante a regência de Dom João VI, como a Faculdade de
Medicina em 1808, foi apenas durante o reinado de Dom Pedro II, com a fundação da
Escola  de  Minas  em  Ouro  Preto,  em  1876,  pelo  cientista  francês  Claude  Henri
Gorceix  que se  começou a  formar  em Ouro  Preto  uma cidade universitária,  com
tamanho  e  características  apropriadas,  capaz  de  ver  florescer  as  repúblicas  de
estudantes,  que  se  tornaram  o  centro  da  vida  estudantil,  congregando  tradição,
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história e costumes próprios. Ao redor da Escola de Minas foram se formando, nos
mesmos moldes das repúblicas de Coimbra, as repúblicas de estudantes, em casas
que  eram  de  propriedade  da  escola  e  eram  cedidas  aos  estudantes,  a  partir  da
transferência da capital para Belo Horizonte, em 1890.

O projeto de criação da Escola de Minas seguiu o modelo da Escola de Minas de
Saint-Etiénne, que se encaixava bem às circunstâncias brasileiras. As aulas seriam
em  tempo  integral,  com  aulas  inclusive  aos  sábados  e  domingos,  para  formar
profissionais em um curto espaço de tempo. Portanto não havia, em pleno século
XIX, alternativa aos estudantes oriundos de diversos estados brasileiros senão residir
em Ouro Preto até a formatura. Além disso, seriam ofertadas bolsas para os alunos
menos favorecidos, programa que ainda hoje é mantido na escola. Chamado de "o
jovem sábio" por Auguste Daubrée, Claude Henri Gorceix aceitou assinar contrato em
1874 para organizar  o ensino minerário no Rio de Janeiro.  Depois  de meticuloso
estudo, Gorceix concluiu que Ouro Preto era o local ideal para sede da escola devido
à riqueza geológica da região, o que facilitaria o aprendizado dos estudantes. Em
relatório enviado ao Imperador Dom Pedro II, a cidade de Ouro Preto era descrita
pelo ilustre fundador da Escola de Minas da seguinte forma:

“Em  muito  pequena  extensão  de  terreno  pode-se  acompanhar  a  série  quase
completa das rochas metamórficas que constituem grande parte do território brasileiro
e todos os arredores da cidade se prestam a excursões mineralógicas proveitosas e
interessantes.” (Claude Henri Gorceix).

Basta a simples leitura dos ditames legais para percebermos que, além de uma
medida  justa  e  que  visa  reconhecer  a  singularidade  secular  destas  moradias
estudantis, bem como sua presteza na formação de cidadãos ilustres, fundamentais
nas criações científicas, artísticas e tecnológicas do Brasil, trata-se de uma obrigação
legal do Estado.

Por essas razões, conclamo meus nobres a aprovar esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.502/2014

Declara de utilidade pública o Instituto Florescer, com sede no Município de Lagoa
Santa.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Florescer,  com  sede  no

Município de Lagoa Santa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Instituto Florescer é uma entidade de caráter filantrópico, sem fins

lucrativos,  que  tem  por  finalidade  acolher  os  adoecidos  nos  diversos  tipos  de
vulnerabilidades  físicas,  psicológicas  e  sociais,  atuando  em  qualquer  estágio  do
quadro clínico e abordando processos terapêuticos diferentes dos tradicionais. Atua
junto  a  portadores  de  câncer,  mal  de  Alzheimer,  mal  de  Parkinson,  fibromialgia,
dependentes  químicos  e  pessoas  com  transtornos  psíquicos,  prestando  apoio
também aos familiares dos enfermos.

Está  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Títulos  e  Documentos  e  Pessoas
Jurídicas da Comarca de Lagoa Santa.

Seus  diretores  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 de

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

PROJETO DE LEI Nº 5.503/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  União  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Medina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação União Esporte Clube, com

sede no Município de Medina.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação: A Associação União Esporte Clube, com sede no Município de Medina,
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é  uma  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  proporcionar  a
difusão de atividade sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol,
podendo ainda praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas
especializadas.

- 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 5.504/2014
Declara de utilidade pública o Centro de Direitos Humanos de Sacramento, com

sede no Município de Sacramento.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de  utilidade pública  o  Centro  de  Direitos  Humanos  de

Sacramento, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: O Centro de Direitos Humanos de Sacramento, também designado

pela  sigla  CDHS,  é  uma  associação  civil,  de  direito  privado,  de  caráter  de
preservação dos direitos humanos, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, e
em funcionamento desde 21 de março de 2012.

A  entidade  tem  por  finalidades,  entre  outras,  preservar  os  direitos  humanos,
coletivos  ou  individuais;  estimular  o  cumprimento  da  legislação  que  abrange  os
objetivos  da  entidade;  promover  projetos  que  visam  atender  às  necessidades  de
pessoas carentes na forma da lei; estimular parcerias entre a CDHS, o poder público
e privado que viabilizem projetos elaborados para o comum interesse entre as partes;
estimular  a  solidariedade,  a  promoção  da  assistência  social  e  a  promoção  do
voluntariado.

Diante dessas considerações, esperamos contar  com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Direitos Humanos, 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 5.505/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  do

Noroeste de Minas - Amnor -, com sede no Município de Paracatu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião do Noroeste de Minas - Amnor -, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Almir Paraca
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas é

uma  entidade  civil  de  duração  indeterminada,  sem  fins  lucrativos,  que  visa  à
integração administrativa, econômica e social dos municípios que a compõem.

Diante dessas considerações, esperamos contar  com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Assuntos Municipais, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.506/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  Antônio  Gonçalves  Batuíra,  com  sede  no

Município de Sacramento.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Antônio Gonçalves Batuíra,

com sede no Município de Sacramento.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação:  O  Grupo  Antônio  Gonçalves  Batuíra,  com  sede  no  Município  de

Sacramento, é uma associação civil  sem fins lucrativos, que tem por finalidades a
promoção da prática da beneficência, com atuação nas áreas assistencial, cultural e
filantrópica, sem distinção de sexo, crença, cor, posição social ou nacionalidade. A
associação promove ainda a prática da caridade moral e material a toda comunidade
carente da cidade de Sacramento.
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Considerando a importância das atividades da entidade, contamos com o apoio dos
nobres pares para 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 5.507/2014
Declara de utilidade pública a Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, com

sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Acolhimento São Francisco

de Assis, com sede no Município de Araxá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Bosco
Justificação: A Casa de Acolhimento São Francisco de Assis tem como finalidade

desenvolver  projetos  sociais  voltados,  principalmente,  para  o  crescimento  e
desenvolvimento  da  família  de  modo  organizado  e  com  responsabilidade  social;
trabalhar  pela  divulgação  e  prática  dos  direitos  difusos,  garantidos
constitucionalmente,  com  seus  assistidos;  desenvolver  projetos  que  alcancem  as
crianças e os adolescentes, na área de educação e lazer; incentivar o trabalho em
mutirão, além da preservação do meio ambiente, realizando programas de proteção
ambiental e trabalhos de conscientização junto aos associados e assistidos.

Por esses e outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação.

Seu estatuto, que está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil  das
Pessoas  Jurídicas,  dispõe sobre  a  destinação  do patrimônio  a  entidade  com fins
congêneres  no  caso de  sua dissolução.  Além  disso,  a  entidade desenvolve  suas
atividades, ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por
pessoas que exercem atividades voluntárias.

- 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 5.508/2014
Declara de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com sede no Município

de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com

sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Maria Tereza Lara
- 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 5.509/2014
Dispõe  sobre  a  apresentação  de  artistas  de  rua  nos  logradouros  públicos  e  a

comercialização de produtos de sua autoria.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As apresentações de natureza cultural, realizadas por artistas de rua, em

vias, cruzamentos, parques e praças públicas, no âmbito do Estado de Minas Gerais,
observarão as seguintes condições:

I  -  permanência transitória no bem público, limitada ao período de execução da
manifestação artística;

II  -  gratuidade para  os  espectadores,  sendo permitidas doações  espontâneas  e
coleta mediante passagem de chapéu ou equivalente;

III - não impedimento da livre fluência do trânsito;
IV - respeito à integridade das áreas verdes e demais instalações do logradouro,

preservando-se os bens particulares e os de uso comum do povo;
V - não impedimento da passagem e da circulação de pedestres, bem como do

acesso a instalações públicas ou privadas;
VI  -  não  utilização  de  palco  ou  de  qualquer  outra  estrutura  sem  a  prévia

comunicação ou autorização junto ao órgão competente, conforme o caso;
VII - obediência aos parâmetros de incomodidade e aos níveis máximos de ruído

estabelecidos pela lei;
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VIII - realização entre 10 (dez) e 22 (vinte e duas) horas;
IX  -  não recebimento  de patrocínio privado que as caracterize  como evento  de

marketing, salvo no caso de projetos apoiados por lei de incentivo à cultura.
Parágrafo único - Durante as apresentações de que trata o  caput,  é permitida a

comercialização  de  bens  culturais  duráveis  como  CDs,  DVDs,  livros,  quadros,
camisetas,  bonés,  chaveiros  e  peças  artesanais,  desde que  sejam de  autoria  do
artista ou dos grupos de artistas de rua em apresentação e respeitadas as normas
que regem a matéria.

Art. 2º - Para fins do disposto nesta lei são consideradas atividades de natureza
cultural passiveis de execução por artistas de rua, entre outras:

I - teatro;
II - dança individual ou em grupo;
III - capoeira;
IV - mímica;
V - estatuária viva;
VI - artes plásticas;
VII - malabarismo ou outra atividade circense;
VIII - música;
IX - manifestações folclóricas;
X - literatura e poesia, por meio de declamação ou exposição física das obras.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  A Constituição  Federal  determina,  em  seu  art.  215,  que  o  Estado

assegurará a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da
cultura  nacional.  Essa importante  garantia  da  Carta  Magna,  no  entanto,  é  muitas
vezes desrespeitada no que diz respeito à liberdade de manifestação dos artistas de
rua nas grandes e pequenas cidades de nosso Estado.

Acreditamos que os óbices apresentados à livre expressão artística dos artistas de
rua  nas  cidades  mineiras  devem-se,  em  grande  parte,  pelo  lamentável
desconhecimento da nossa sociedade e do poder público a respeito do valor artístico,
simbólico e econômico desse tipo de atividade cultural.



156
____________________________________________________________________________

Há que se considerar, contudo, que a falta de regulamentação da matéria também
tem contribuído para que autoridades públicas desrespeitem os direitos culturais dos
artistas de rua e de seu público.

O projeto de  lei  que ora apresentamos,  com o intuito  de suprir  tal  lacuna,  teve
inspiração na Lei nº 15.776, de 29 de maio de 2013, do Município de São Paulo, que
atendeu à eloquente demanda dos artistas  de  rua daquela  cidade,  estabelecendo
condições mínimas para o exercício de sua atividade cultural.

Nos  moldes  da  lei  paulistana,  nossa  iniciativa  permitirá  que  músicos,  mímicos,
dançarinos, repentistas, artistas circenses, entre outros, possam se apresentar em
ruas, parques e praças públicas, respeitadas certas restrições, como os limites de
barulho e horário, o não impedimento da passagem de carros e pedestres, o caráter
gratuito das apresentações e o cuidado com os bens públicos e as áreas verdes.

Admitimos,  também,  em  nosso  projeto,  a  possibilidade  de  acolhimento  pelos
artistas de rua de doações espontâneas e de venda de CDs, DVDs, livros etc., desde
que de sua própria autoria. Com tal medida, esperamos assegurar aos artistas a justa
possibilidade de receber remuneração por sua produção.

Temos certeza de que nossa proposta está em consonância com um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil: a promoção do bem de todos, sem
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação
(CF,  art.  3º,  IV).  Ao estabelecer  diretrizes  gerais  para  as  apresentações artísticas
realizadas nas ruas das nossas cidades, esperamos assegurar aos artistas e ao povo
mineiro o pleno exercício da liberdade de manifestação artística, do direito ao trabalho
e dos direitos de produzir e fruir cultura.

Contamos,  para  o  sucesso da medida proposta,  com o  valioso e  indispensável
apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.510/2014
Proíbe  o  desconto  de  valores  referentes  ao  cancelamento  de  reserva  em

estabelecimentos hoteleiros e similares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



157
____________________________________________________________________________

Art. 1º - Fica proibido o desconto de valores referentes ao cancelamento de reserva
em estabelecimentos hoteleiros e similares, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  O  cancelamento  de  reserva  em  estabelecimento  hoteleiro  ou  similar,
efetuado com setenta e duas horas antes da data e hora marcadas para  check-in,
exime o cliente do pagamento de quaisquer valores.

Parágrafo único - Caso tenha sido feito algum pagamento pela reserva, ocorrendo a
situação mencionada no caput, o adiantamento deve ser devolvido em quarenta e oito
horas após a confirmação do cancelamento.

Art.  3°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  infratores  às
penalidades prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de
outras dispostas pela legislação em vigor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: É comum que hotéis, pousadas e similares exijam que o cliente pague

um valor adiantado pela reserva.
Essa prática é compreensível, tendo em vista a necessidade de o estabelecimento

hoteleiro garantir que o cliente está realmente firme na decisão de hospedar-se no
período reservado.

No entanto, todos sabem que imprevistos acontecem, e uma reserva feita com dias,
semanas ou meses de antecedência pode estar sujeita a ser cancelada por algum
contratempo sofrido pelo cliente.

Por isso, acreditamos ser justo oferecer a possibilidade de cancelamento da reserva
com três dias ou 72 horas de antecedência do check-in, permitindo ao proprietário do
estabelecimento alugar o espaço para outro cliente e impedindo que o cliente que
cancelou venha a ter algum prejuízo em razão do cancelamento.

É importante notar que o estabelecimento hoteleiro,  mesmo quando cobra multa
pelo cancelamento, não deixa de alugar o espaço vago para outro cliente, incorrendo,
de certa forma, em enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, achamos justa e oportuna nossa proposição e solicitamos o apoio
dos nobres pares à sua aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.511/2014
Dispõe sobre o serviço de Wi-Fi e tomadas elétricas nos ônibus intermunicipais do

Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam obrigadas  as empresas de ônibus intermunicipais  no  Estado de

Minas Gerais a dotar seus veículos com rede Wi-Fi e tomadas elétricas para carregar
celulares, laptops ou iPads.

Art.  2º  -  As  empresas  deverão  disponibilizar  o  serviço  em,  no  mínimo,  50%
(cinquenta por cento) de sua frota.

Art. 3º - O serviço será, inicialmente, implantado nas cidades com população maior
do que cem mil habitantes.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Se considerarmos o trânsito nas cidades de médio e grande porte,

muitas  vezes  ele  faz com que os usuários  gastem muitas  horas nos  trajetos.  Se
considerarmos  que  a  internet  configura-se  como  instrumento  de  trabalho  para
milhares de trabalhadores, é indispensável para otimizar tempo e reduzir custos, além
de facilitar  a comunicação, hoje globalizada,  constataremos que esse serviço já é
uma necessidade.

Nesse sentido, apresentamos a proposta como um prolongamento do que já existe
nos mais diversos tipos de transporte, como trens e aviões. Enquanto durar a viagem,
o trabalhador poderá realizar diversas atividades inerentes a sua função, tornando útil
o tempo gasto no percurso.

É  o  projeto  que  submeto  à  apreciação  de  meus  pares  e  para  o  qual  peço  o
indispensável apoio.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.512/2014
Dispõe  sobre  a  concessão  de  equipamento  binível  de  pressão  positiva  para

portadores de doenças neuromusculares na forma que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica instituído o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos

Portadores  de  Doenças  Neuromusculares  para  cessão,  por  empréstimo,  de
equipamento  binível  de  pressão  positiva  para  portadores  de  doenças
neuromusculares.

§ 1º - O objetivo do programa é melhorar a atenção à saúde dos portadores de
doenças neuromusculares, adotar medidas que permitam retardar a perda da função
vital desses pacientes ou mesmo evitá-la, promover a melhoria da sua qualidade e
expectativa  de  vida  e,  ainda,  ampliar  o acesso à ventilação nasal  intermitente  de
pressão positiva quando ela for indicada.

§  2º  -  Será  fornecido  sistema  ininterrupto  de  energia  compatível  com  as
características  elétricas  do  equipamento  e  com  a  capacidade  para  mantê-lo  em
funcionamento por, no mínimo, seis horas, no caso de falta de energia.

Art.  2º  -  Para  a  cessão  a  que  alude  o  caput do  art.  1º,  o  beneficiário  deverá
comprovar,  por  meio  de  laudo  médico,  a  indicação  emergencial  do  uso  do
equipamento e comprovar a impossibilidade de adquiri-lo ou alugá-lo.

Art. 3º - O beneficiário desta lei não poderá alienar o equipamento e, cessada a
necessidade de uso, deverá devolvê-lo ao órgão público concedente, para que seja
cedido a outra pessoa com a mesma patologia e que ainda não tenha o equipamento.

Art.  4º -  O procedimento administrativo com vistas a conceder  o empréstimo de
equipamento binível de pressão positiva não poderá ultrapassar trinta dias, a contar
do dia da solicitação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  O  projeto  visa  melhorar  as  condições  de  vida  das  pessoas  com

doenças neuromusculares que levam à fraqueza muscular generalizada, envolvendo
membros  superiores  e  inferiores,  músculos  da  orofaringe  e  da  respiração,  e
acarretam dificuldades para engolir, falar e respirar.
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O projeto não se limita a beneficiar as pessoas com distrofia muscular progressiva,
mas também portadores de outras doenças neuromusculares que, de acordo com a
fase de evolução de sua doença, tenham comprometimento da função respiratória e
outras  situações  clínicas  e,  assim,  podem  se  beneficiar  com  a  utilização  de
equipamentos que propiciem a ventilação nasal intermitente de pressão positiva.

O equipamento binível de pressão positiva é um aparelho que promove ventilação
não invasiva. O seu uso tem como principal objetivo fornecer adequada troca gasosa
e reduzir o trabalho da respiração em pacientes com insuficiência respiratória. Com
sua adoção, é possível retardar a perda da função vital dos pacientes portadores de
doenças neuromusculares ou mesmo evitá-la,  bem como promover  a melhoria da
qualidade e expectativa de vida desses pacientes.

No caso dos pacientes com distrofia muscular em estágio avançado da doença, por
exemplo,  o  uso  do  equipamento  evita  a  evolução  para  um  quadro  de  falência
respiratória.  O  sucesso  é  tão  grande  que  tem  aumentado  em  até  dez  anos  a
expectativa de vida dos pacientes com distrofia muscular.

Ressalte-se que este projeto foi inspirado na Portaria nº 1.370, de 3 de julho de
2008, do Ministério da Saúde.

Assim, esperamos o apoio dos parlamentares desta Casa a fim de que aprovem as
melhorias previstas nesta proposição.

- 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 5.513/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do responsável técnico pela tabela

de informação nutricional constante nos rótulos 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 ser identificado, de forma clara e de fácil leitura, o
responsável técnico pela tabela de informação nutricional.

Parágrafo único - A informação deverá seguir as normas previstas no Regulamento
Técnico  sobre Rotulagem editado pela  Agencia  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -
Anvisa.



161
____________________________________________________________________________

Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei acarretará ao infrator às seguintes
sanções, sem prejuízo de outras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor -
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:

I - advertência por escrito da autoridade competente;
II - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração, dobrada a cada reincidência, a

qual será ajustada, anualmente, com base na variação do Índice Geral de Preços do
Mercado - IGPM-FGV - , ou por 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,
inclusive  por  medida  cautelar,  antecedente  ou  incidente  de  procedimento
administrativo.

Art. 3º - As empresas a que se refere esta lei têm o prazo de cento e vinte dias para
se adaptarem às suas disposições.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 196,

determina que a saúde é direito de todos e dever  do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.

Inicialmente, verifica-se que conforme o art. 24, incisos V e VIII, da Constituição
Federal,  compete aos Estados legislar sobre assuntos referentes à produção e ao
consumo,  bem  como  responsabilizar-se  por  danos  causados  ao  consumidor.  O
mesmo  Texto  Constitucional  assegura  ao  Estado,  como  ente  federativo,  a
competência concorrente para legislar sobre defesa da saúde (art. 24, inciso XII).

Assim, com base nas premissas aqui  emitidas, também cabe ao Estado legislar
sobre a matéria que ora se propõe.

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  se  manifestou  no  sentido  da
constitucionalidade de lei estadual que obriga a colocação de informação nos rótulos
de embalagens:

“Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  nº  14.861/05,  do  Estado  do  Paraná.
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Informação  quanto  à  presença  de  organismos  geneticamente  modificados  em
alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano e animal. Lei
Federal nº 11.105, de 2005, e Decretos nº 4.680/2003 e nº 5.591/2005. Competência
legislativa concorrente para dispor sobre produção, consumo e proteção e defesa da
saúde. Art. 24, V e XII, da Constituição Federal. Estabelecimento de normas gerais
pela União e competência suplementar dos Estados. 1- Preliminar de ofensa reflexa
afastada, uma vez que a despeito da constatação, pelo Tribunal,  da existência de
normas  federais  tratando  da  mesma temática,  está  o  exame  na  ação  adstrito  à
eventual e direta ofensa, pela lei atacada, das regras constitucionais de repartição da
competência legislativa. Precedente: ADI 2.535-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
21/11/2003. 2- Seja dispondo sobre consumo (CF, art. 24, V), seja sobre proteção e
defesa da saúde (CF, art. 24, XII), busca o diploma estadual impugnado inaugurar
regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente. 3-
Ocorrência  de  substituição -  e  não  suplementação  -  das  regras  que  cuidam  das
exigências,  procedimentos  e  penalidades  relativos  à  rotulagem  informativa  de
produtos  transgênicos  por  norma  estadual  que  dispôs  sobre  o  tema de  maneira
igualmente  abrangente.  Extrapolação,  pelo  legislador  estadual,  da  autorização
constitucional  voltada  para  o  preenchimento  de  lacunas  acaso  verificadas  na
legislação federal. Precedente: ADI 3.035, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14/10/2005. 4-
Declaração de inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento de decreto
regulamentar superveniente em razão da relação de dependência entre sua validade
e a legitimidade constitucional da lei objeto da ação. Precedentes: ADI 437-QO, rel.
Min.  Celso  de  Mello,  DJ 19/2/1993  e  ADI  173-MC,  rel.  Min.  Moreira  Alves,  DJ
27/4/1990. 5- Ação direta cujo pedido formulado se julga procedente (ADI 3645 / PR,
Rel. Min. Ellen Gracie, Julgamento em 31/5/2006, DJ 1º/9/2006)”.

Cabe ressaltar, igualmente, que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor
- Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é assegurado ao consumidor o direito
básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade e preço.

A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades  dos  consumidores,  o  respeito  à  dignidade,  saúde  e  segurança,  a
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proteção dos interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como
a transparência e a harmonia das relações de consumo.

Um  dos  princípios  desta  política  é  o  reconhecimento  da  vulnerabilidade  do
consumidor no mercado de consumo, sendo dever do Estado promover a edução e a
informação dos  consumidores,  quanto  aos  seus  direitos  e  deveres,  com  vistas  à
melhoria das relações de consumo. É direito  do consumidor,  quando da oferta de
produtos,  receber  informações  corretas,  claras,  precisas  e  ostensivas  sobre  as
características  de  tais  produtos,  entre  elas  a  origem,  o  método de produção e  o
responsável pelas informações.

Destarte,  apesar  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  já  ser  uma  importante
ferramenta em favor da parte mais vulnerável, suas regras são gerais, amplas. Logo,
torna-se imprescindível e fundamental a edição de uma lei estadual específica sobre
o tema abordado.

Os  rótulos  dos  alimentos  são  uma  importante  fonte  de  informações  para  os
consumidores. Lendo o rótulo de um produto, pode-se saber se ele é contraindicado
para o consumo (pessoas com doenças específicas), se o produto é muito calórico,
se contém muito sal, gordura, ou elementos que possam trazer malefícios à saúde,
entre outras coisas. Além disso, rótulos podem servir para comparação de produtos
de diferentes fabricantes, por exemplo.

Mas, para tanto, há necessidade da indicação do responsável técnico pela tabela
de informação nutricional para transmitir a segurança necessária aos consumidores,
já que os rótulos das embalagens não trazem tal indicação.

Os direitos dos consumidores são garantidos eficazmente quando se aprimora a
rotulagem  dos  produtos  para  conter  informações  completas,  dentre  elas  a
responsabilidade  técnica  pela  tabela  de  informação  nutricional,  transmitindo
segurança ao consumidor.

A informação é critério determinante para a aquisição de produtos e afeta tanto os
interesses dos consumidores, quanto a confiança que estes depositam nos produtos
que circulam no mercado.

O  principal  objetivo  desta  proposição  é  garantir  informação  completa  sobre  os
produtos e seus componentes por meio do responsável técnico.
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Conto com o apoio dos ilustres pares desta Casa Legislativa à aprovação deste
projeto de lei.

- 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 5.514/2014
Dispõe sobre infração de trânsito cometida por veículo automotor identificado por

meio de placa clonada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 18.704, de 5 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  1º  -  O proprietário  de  veículo  automotor  cuja placa  tiver  sido  clonada terá

direito à substituição da placa, após a comprovação da clonagem, mediante processo
administrativo.

§ 1º - O novo emplacamento e a nova documentação do veículo a que se refere o
caput serão providenciados sem custo para o proprietário.

§ 2º - O auto de infração de trânsito cometida pelo veículo identificado por meio de
placa  clonada  será  considerado  inconsistente  e  arquivado  e  o  seu  registro
considerado insubsistente, nos termos do art. 281 do Código Nacional de Trânsito,
após o devido processo administrativo.

§  3º  -  A  pontuação  gerada  em  decorrência  de  multa  cometida  por  veículo
identificado por meio de placa clonada será suprimida do prontuário do proprietário do
veículo  original  no  prazo de cinco dias  úteis  contados  da conclusão do processo
administrativo.

§ 4º - O proprietário do veículo que teve sua placa comprovadamente clonada e que
não tenha se utilizado do recurso a que se refere o art. 286 do Código Nacional de
Trânsito será ressarcido pelos valores que tenha recolhido a título de pagamento de
multa cometida pelo veículo identificado por meio da placa irregular no prazo de trinta
dias contados da conclusão do processo administrativo.”.

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Alencar da Silveira Jr.



165
____________________________________________________________________________

Justificação:  Este projeto  de  lei  vem regulamentar  a situação administrativa  dos
veículos que tiveram suas placas clonadas.

A clonagem de placas é considerada pela jurisprudência crime de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), mas não existe
procedimento administrativo,  junto ao Detran, para regulamentar a situação aflitiva
por que passam os proprietários, que acabam recebendo multas e perdendo pontos
na Carteira Nacional de Habilitação, sem terem cometido as infrações.

Os recursos de multa são notoriamente de cognição restrita, não se prestando a
verificação  da  situação  de  clonagem  de  placas.  Por  outro  lado,  as  investigações
policiais  não produzem  efeitos  administrativos,  portanto,  ficam os proprietários  de
veículos  vítimas  passíveis  dos  clonadores  de  placas,  que  utilizam  os  veículos
equipados com essas placas para cometerem outros crimes e fraudes.

Assim sendo, conto com o apoio dos meus pares nesta Casa à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.515/2014
Dispõe sobre a Política de Apoio à Adoção do Teletrabalho no Estado de Minas

Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Apoio à Adoção do Teletrabalho no Estado de

Minas Gerais.
Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  considera-se  teletrabalho  a  atividade  laboral

executada, em parte ou em sua totalidade,  em local  diverso daquele estabelecido
para  a  realização do trabalho  presencial,  mediante  a  utilização de tecnologias  de
informação e de comunicação.

Art. 3º - A Política de Apoio à Adoção do Teletrabalho fundamenta-se, entre outros,
no  princípio  constitucional  da  eficiência  e  no  direito  à  saúde  e  à  segurança  no
trabalho.

Art. 4º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - regulamentar o teletrabalho no âmbito da administração pública do Estado de

Minas Gerais;
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II - economizar tempo e custo de deslocamento dos trabalhadores até o local de
trabalho;

III - diminuir os congestionamentos na cidade e ampliar a possibilidade de trabalho
dos trabalhadores com dificuldade de deslocamento;

IV  -  assegurar  a  avaliação  da  gestão,  dos  resultados  e  das  repercussões  do
teletrabalho sobre a saúde e a qualidade de vida;

V  -  contribuir  para  a  melhoria  de  programas  socioambientais  visando  à
sustentabilidade solidária do planeta, com a diminuição de poluentes na atmosfera e
a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e outros bens.

Art.  5º - O governo poderá adotar medidas com vistas a estimular a adoção do
teletrabalho no Estado de Minas Gerais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação: A temática da qualidade de vida no trabalho e a satisfação profissional

justificam uma série de medidas de adaptação dos trabalhos tradicionais ao mundo
moderno.

Diversos  autores  têm  apontado  as  vantagens  do  teletrabalho,  entendendo  que
aumenta o nível da organização e produtividade; melhora a qualidade, em face da
maior  concentração  do  profissional  no  trabalho;  reduz  os  níveis  de  poluição,  em
função de menor fluxo de veículos que circulam diariamente.

Destaco,  ainda,  o  trabalho  que vem sendo desenvolvido  pela  ex-deputada Elbe
Brandão no sentido de difundir o home office, que também sugeriu este projeto de lei.

Por certo, tempo de deslocamento é fator que prejudica o trabalho e, nos grandes
centros brasileiros, o caos no trânsito é fato notório.

Com  efeito,  algum  tempo  de  sono  a  mais,  alimentação  caseira  mais  fresca  e
equilibrada, menos estresse causado pelo trânsito,  mais tempo de convívio com a
família e disposição para eventos sociais e culturais, redução de custos pessoais com
alimentação, vestuário, manutenção e abastecimento dos veículos próprios, implicam
a melhor qualidade de vida do trabalhador.

Consequentemente,  a  estabilidade  da  saúde  física  e  mental  e  a  redução  de
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medicações e tratamentos médicos também contribuirão com a economia doméstica,
podendo resultar no aumento do poder aquisitivo das famílias e redução de gastos
para o próprio Estado.

Em  termos  da  sociedade,  entendem,  ainda,  os  estudiosos  que  o  teletrabalho
favorece a inserção de pessoas com deficiência física.

No  Brasil,  a  legislação  obriga  os  empregadores  a  absorverem  pessoas  com
deficiência física no quadro funcional com o intuito de aumentar a inserção destas na
sociedade corporativa. O teletrabalho, ao favorecer essa inserção, reduz custos de
instalações  adequadas  para  receber  esses  profissionais  na  infraestrutura  da
organização, sendo uma vantagem potencial para a empresa e para a sociedade.

A experiência  acumulada pelo  setor  privado,  em que mais  de  onze  milhões de
pessoas  no  país  já  trabalham  a  distância  -  teletrabalho,  home  office -  revela  a
validade desse modelo, notadamente pela sua flexibilidade de horários e aumento da
produtividade, além de um ganho substancial em qualidade de vida.

É  importante  destacar  que  a  adoção,  de  forma  ampla,  do  teletrabalho  na
administração pública não é uma medida fácil  de ser  implantada.  Assim,  torna-se
relevante,  no contexto atual,  analisar  a  viabilidade da adoção desse modelo pelo
setor público do Estado, bem como a sua ampliação na iniciativa privada.

Com efeito, as legislações que normatizam as atividades do servidor público não
foram elaboradas nem evoluíram para se ajustarem a essa prática. Nesse sentido,
esse tema merece ser incluído na agenda política do Estado de Minas Gerais, com a
participação efetiva da sociedade organizada, e em especial, dos servidores públicos,
dos  governantes  e  do  parlamento.  Além  disso,  é  momento  oportuno  de  propor
medidas  legais  para  incentivar  o  teletrabalho  na  iniciativa  privada,  no  Estado  de
Minas Gerais.

Por  sua relevância,  conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste
projeto de lei.

- 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 5.516/2014
Dispõe sobre a colocação de placa informativa sobre filmagem de espaços públicos

e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nos  locais  públicos,  internos ou externos,  controlados por  câmeras de

vídeo, deverão ser afixadas placas com os seguintes dizeres: “O ambiente está sendo
filmado. As imagens gravadas são confidenciais e protegidas, nos termos da lei.”.

Parágrafo único - As placas de que trata o caput deste artigo deverão ser legíveis e
colocadas  em  locais  de  fácil  visualização  dos  pontos  de  entrada  e  saída  dos
ambientes controlados.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa de
R$100,00 (cem reais) por ambiente controlado, que será dobrada a cada período de
sessenta dias, se a irregularidade não for sanada.

Parágrafo  único  -  O  valor  da  multa  de  que  trata  este  artigo  será  atualizado
anualmente pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA - apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - acumulada no exercício
anterior e, no caso de extinção desse índice, será adotado outro, criado por legislação
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa assegurar o direito de imagem de todos os indivíduos

que possam adentrar em algum local monitorado por câmeras de filmagem, avisando-
o de que suas imagens serão guardadas com absoluto sigilo, sem divulgação alguma,
exceto nos casos previstos em lei. Esse alerta, inclusive, ajuda principalmente a inibir
atitudes criminosas.

Por  questões  de  segurança,  tornou-se  necessária  a  utilização  de  aparelhos  de
filmagem, tornando restrito o direito de imagem do cidadão que se utiliza de um local
estratégico para a prática criminosa.

Contamos com a colaboração de todos os membros desta Casa para a aprovação
deste projeto.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.274/2014, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.517/2014
Declara de  utilidade pública  o  Grêmio Recreativo  Escola  de  Samba Império  da

Serrinha - Gresis -, com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Império da Serrinha - Gresis -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Serrinha, fundado

em  20  de  outubro  de  1980,  com  sede  e  foro  no  Município  de  Varginha,  é  uma
associação  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  com  prazo  de  duração
indeterminado.

Tem  por  finalidades  prestar  serviços  beneficentes  de  natureza  filantrópica;
desenvolver  projetos  sociais;  realizar  promoções  recreativas  e  esportivas;  realizar
festas culturais e reuniões educacionais; difundir e promover o samba, mantendo todo
o necessário para tal difusão e promoção. No desenvolvimento de suas atividades, a
associação não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião. Exerce,
portanto, um excelente trabalho na área social, contribuindo para o progresso dessa
municipalidade.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares para
a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.518/2014
Isenta da cobrança de ICMS os hospitais filantrópicos, as comunidades terapêuticas

e as entidades sociais reconhecidamente de utilidade pública sobre o consumo de
água e energia elétrica no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os hospitais  filantrópicos,  as  comunidades terapêuticas e as entidades

sociais ficam isentas do pagamento do Imposto de Circulação de Mercadoria e outros
Serviços - ICMS - sobre o consumo de energia elétrica e água no Estado.

Parágrafo único - Para usufruir a isenção, os hospitais filantrópicos e comunidades
terapêuticas deverão estar em atividade, possuir título de utilidade pública e estarem
cadastradas no Governo do Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões 30 de setembro de 2014
Vanderlei Miranda
- 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 5.519/2014

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  venda  avulsa  de  peças  de  reposição  para
equipamentos e aparelhos em geral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Torna-se  obrigatória  a  venda  avulsa  de  peças  de  reposição  para

equipamentos  e  aparelhos  elétricos  e  eletrônicos  ou  manuais,  produtos
complementares e eletrodomésticos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Diariamente nos deparamos em situações em que não conseguimos

substituir  determinada peça de um produto  e  temos  que descarta-lo,  por  falta  de
oferta de peças avulsas para determinados objetos.

O objetivo deste projeto é fazer com que as empresas produtoras de equipamentos
eletroeletrônicos  ou  manuais,  eletrodomésticos  e  equipamentos  disponibilizem  de
forma avulsa os componentes, para que o consumidor possa ter acesso a peças de
substituição  necessárias  à  manutenção  e  conservação  do  produto,  visando  à
diminuição  de  consumo  desnecessário  e  o  prolongamento  da  vida  útil  desses
produtos, beneficiando-se os consumidores em geral.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.520/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de recall para os veículos agrícolas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os veículos agrícolas, produzidos e comercializados no Estado, que

apresentarem riscos aos consumidores terão garantidos o recall pela empresa que o
produziu ou o comercializou.

Art. 2º - As empresas deverão adotar medidas para troca da peça ou equipamento
defeituoso  nos  veículos  agrícolas  que  apresentarem  riscos  aos  consumidores,
prestando esclarecimentos sobre o fato e apresentando a devida solução.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Na qualidade de presidente da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, fui procurado por vários produtores rurais que se veem a mercê de
reparos em seus veículos agrícolas que apresentam defeitos de fábrica e que são
obrigados a desembolsar  grandes quantias  para reparar  os  veículos  de alto  valor
econômico.

O objetivo  do presente projeto  é resguardar  o produtor  rural  dos problemas de
segurança  que  possam  acarretar,  nos  casos  extremos,  acidentes  graves  com  os
veículos agrícolas.

É  comum  vermos,  em  veículos  de  comunicação,  as  empresas  fabricantes  de
veículos de passeio, comerciais e de uso coletivo convocando os proprietários para
correções de peças e materiais que já saem de fábrica apresentando irregularidades
que  devem  ser  reparadas  pela  própria  empresa  fabricante;  porém,  as  empresas
fabicabtes de veículos agrícolas ainda não adotaram tal política, o que compromete
não só a segurança mas também a produção e a economia do produtor rural.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.521/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Boa

Esperança e Região - Afaber -, com sede no Município de Itaguara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de Boa Esperança e Região - Afaber -, com sede no Município de Itaguara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Pompílio Canavez
Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares de Boa Esperança e Região -

Afaber -, com sede no Município de Itaguara, é uma sociedade civil de direito privado,
sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  objetivo  promover  o  desenvolvimento  social,
econômico  e  cultural  da  comunidade  de  Boa  Esperança  e  região  através  de
implantação de serviços, programas e projetos de assistência social, além de outras
metas. A entidade está registrada no cartório do 1° ofício de notas de Itaguara. Em
caso de dissolução, seu patrimônio reverterá para entidade congênere.

- 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 5.522/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Pacientes Receptores, Doadores e

Transplantados de Órgãos e Tecidos - Amparus -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pacientes

Receptores, Doadores e Transplantados de Órgãos e Tecidos - Amparus -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Gilberto Abramo
Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  dos  Pacientes  Receptores,
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Doadores e Transplantados de Órgãos e Tecidos - Amparus - é atender a pacientes
receptores,  doadores  e  transplantados  de  órgãos  e  tecidos  do  Estado  de  Minas
Gerais.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição o fortalecimento dos trabalhos
que vêm sendo realizados, uma vez que os pacientes precisam se sentir seguros e
confiantes em relação ao tratamento proposto.

- 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 5.523/2014
Dispõe sobre o piso salarial regional dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas

ocupacionais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  no  Estado  o  piso  salarial  regional  dos  profissionais

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
§  1º  -  Para  efeito  desta  lei,  são  fisioterapeutas  e  terapeutas  ocupacionais  os

profissionais  formados  em  instituição  de  ensino  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação -  MEC - e devidamente inscritos  nos quadros do Conselho Federal  de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Coffito.

§ 2º - O piso salarial regional dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais é
aplicável  apenas nos casos em que não houver lei  federal,  convenção ou acordo
coletivo de trabalho dispondo de forma diversa.

Art. 2º - O piso a que se refere o art. 1º terá os seguintes valores, proporcionais à
data de sua inscrição nos quadros do Coffito:

I  -  R$1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais)  para  os  fisioterapeutas  e  terapeutas
ocupacionais com até dois anos de inscrição no Coffito;

II  -  R$2.100,00  (dois  mil  e  cem  reais)  para  os  fisioterapeutas  e  terapeutas
ocupacionais com dois a quatro anos de inscrição no Coffito;

III - R$3.000,00 (três mil reais) para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
com mais de quatro anos de inscrição no Coffito.

Art.  3º  -  Os valores estabelecidos nos incisos do art.  2º  serão reajustados pela
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variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -, elaborado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo  único  -  O  reajuste  será  realizado  anualmente,  a  partir  do  ano
subsequente  àquele  em  que  esta  lei  entrar  em  vigor,  sempre  no  início  do  ano
corrente,  pela  variação  acumulada  do  INPC  nos  doze  meses  imediatamente
anteriores.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa noventa
dias após entrar em vigor.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Conforme disposto no art. 1º da Lei Complementar Federal nº 103, de

14/7/2000, ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a instituir o piso salarial
de que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal,  aplicável às categorias
profissionais  que  não  tenham piso  salarial  definido  em lei  federal,  convenção  ou
acordo coletivo de trabalho.

Importa  salientar  que  a  lei  estadual  que  criará  o  piso  salarial  deverá  prever
categorias  profissionais  com  direito  ao  piso  salarial  proporcional  à  extensão  e  à
complexidade do trabalho, de acordo com o que estabelece o referido art. 7º, V, da
Constituição Federal.

Regulamentadas pelo Conselho Federal  de Fisioterapia e Terapia Ocupacional  -
Coffito  -,  as  atividades  de  fisioterapia  e  terapia  ocupacional  vêm  experimentando
grande evolução nos últimos tempos.

A fisioterapia  é  fundamental  não  só  para  resolver  problemas  ortopédicos,  mas
também no tratamento de pacientes graves ou internados em hospitais que tiveram
seus  movimentos  comprometidos  ou  apresentam  distúrbios  respiratórios.  Presta
apoio  nas  reabilitações  ortopédicas,  respiratória,  neurológicas,  neonatais  e
geriátricas. Os profissionais estão presentes, por exemplo, em CTIs e UTIs - sujeitos
ao estresse e às tensões próprias do lidar com pacientes graves. Cada dia se exige
maior especialização da categoria, como as provas de títulos do Conselho Federal,
comprometendo parte dos ganhos de cada um.
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A falta de um piso salarial, num mercado de trabalho cada vez mais diversificado
(PSF,  NASF,  hospitais,  clínicas,  empresas,  etc.),  só  incentiva  a  informalidade e  a
exploração trabalhista dos profissionais e a terceirização.

O Estado de Minas Gerais é o único dos grandes estados da União que ainda não
possui um piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A aprovação
de um piso salarial trará melhores condições de trabalho para esses profissionais e a
garantia de uma remuneração digna.

O trabalho tem papel central na vida das pessoas. É através dele que se constitui o
conjunto das relações sociais e das trocas afetivas e econômicas. No momento de
desconstituição das identidades coletivas, de aceleração do ritmo do trabalho e de
superexploração de mão de obra (em 2008, a Organização Internacional do Trabalho
estimou que o número de trabalhadores afastados devido a novos casos de doenças
ocupacionais  era  de  160  milhões),  a  terapia  ocupacional  assume  ainda  mais
importância.

Esses profissionais colaboram, por exemplo, para que as pessoas possam realizar
suas atividades diárias, devendo, portanto, ser devidamente valorizados.

Assim sendo, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 77/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.524/2014
Dispõe sobre política pública de assistência especial às parturientes cujos filhos

recém-nascidos tenham deficiência ou patologia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Estado de Minas Gerais política pública de

assistência especial às parturientes cujos filhos recém-nascidos tenham deficiência
ou patologia, como parte do Plano de Desenvolvimento da Saúde.

Parágrafo único - Os hospitais e as maternidades públicas prestarão assistência
quando os recém-nascidos apresentarem qualquer tipo de deficiência ou patologia
crônica  que  implique  o  tratamento  continuado,  constatada  durante  o  período  de
internação para o parto.
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Art.  2º  -  A política  estadual  de  assistência  especial  às  parturientes  cujos  filhos
apresentarem deficiência terá como diretrizes:

I - informação por escrito à parturiente, ou a quem a represente sobre os cuidados a
serem tomados com o recém-nascido;

II - tratamento psicológico das parturientes, pela deficiência ou patologia dos recém-
nascidos;

III - fornecimento de listagem das instituições públicas e privadas especializadas na
assistência a pessoas com deficiência ou com a patologia específica;

IV  -  adoção  de  igual  conduta  pelos  médicos-pediatras  do  Estado,  efetivos  e
contratados,  quando  constatarem  deficiências  ou  patologias  nas  crianças
consultadas.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  poderá  regulamentar  esta  lei,  para  garantir  sua
execução.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das reuniões, 30 de setembro de 2014.
Fred Costa
Justificação:  Não são raros os  casos de  crianças nascidas com deficiências  ou

patologias de natureza crônica cujas mães, por absoluta falta de orientação, não lhes
dispensam  os  necessários  cuidados,  nem  os  levam  a  tratamento  em  instituições
especializadas. O resultado disso, quase sempre, é o agravamento das condições de
saúde das crianças, com repercussões irreversíveis.

Este projeto de lei  visa afastar o “desconhecimento”  das mães,  para que assim
recebam as informações adequadas e busquem o correto tratamento da doença ou
patologia.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.525/2014
Dispõe sobre medidas de prevenção e combate à violência contra profissionais do

ensino no Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei institui normas para promover a segurança, prevenção e proteção

aos profissionais do ensino, tendo em vista o aumento da violência física ou moral
contra integrantes do magistério no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são profissionais do ensino os docentes,
os que oferecem suporte pedagógico direto no exercício da docência, os dirigentes ou
administradores  das  instituições  de  ensino,  do  seu  planejamento,  inspeção,
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica.

Art. 2º - As instituições de ensino do Estado de Minas Gerais deverão:
I  -  estimular  seus  docentes  e  discentes,  familiares  e  comunidade  a  promover

atividades de reflexão e análise da violência contra os profissionais do ensino;
II - adotar medidas preventivas e corretivas para situações em que profissionais do

ensino, em decorrência de suas funções, estejam sendo vítimas de violência, ou em
que sua integridade física ou moral esteja sob risco;

III  -  estabelecer,  em parceria com a comunidade escolar, normas de segurança,
prevenção e proteção de seus educadores como parte de sua proposta pedagógica;

IV - motivar os discentes a participar das decisões disciplinares da instituição sobre
segurança, prevenção e proteção aos profissionais do ensino;

V - demonstrar à comunidade que o respeito aos educadores é indispensável ao
pleno desenvolvimento da pessoa dos educandos.

Art. 3º - As medidas de segurança, proteção e prevenção de atos de violência e
constrangimento aos educadores deverão incluir:

I - campanhas educativas na comunidade escolar e na comunidade em geral;
II  -  afastamento temporário ou definitivo,  conforme a gravidade do ato praticado

pelo aluno ou funcionário infrator;
III - transferência do infrator para outra escola a juízo das autoridades educacionais;
IV  -  licença  temporária  do  educador  que esteja  em situação de risco  em  suas

atividades profissionais sem perda dos vencimentos.
Art. 4º - O educador ofendido, ou em risco de ofensa, deverá procurar a direção da

instituição de ensino e postular providências corretivas, nos termos desta lei.
Art. 5º - Em caso comprovado de violência contra o profissional do magistério que
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importar dano material ou moral, responderão solidariamente a família do ofensor, se
menor, o ofensor e a instituição de ensino.

Art. 6º - O ofensor terá assegurado o direito de defesa, garantida sua permanência
no sistema estadual de ensino, com vista ao pleno desenvolvimento como pessoa, ao
preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, se menor de
idade.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  A  escola  é  um  lugar  privilegiado  para  se  tratar  de  valores.  Ali

professores, famílias e comunidade podem debater e propor o que consideram mais
importante para a sociedade, a boa convivência, a justiça, a fraternidade.

Lamentavelmente a violência cresceu desmesuradamente em todos os setores da
sociedade. Na escola também e, de modo particular, contra os professores. Não é só
no Brasil.  Há queixas semelhantes nos Estados Unidos, na França, no Japão, em
Portugal, na Alemanha e em outros países.

O  poder  público  está  em  dívida  com  o  magistério  também  nessa  área.  É
imprescindível  construir  alternativas  eficazes  de  prevenção  e  proteção  aos
professores. Esse é o sentido do projeto de lei que ora apresentamos.

Ele  não traz  consigo  a  “pedra  filosofal”,  mas  representa  a  confiança  de  que  a
solução  democrática,  decidida  comunitariamente,  tem  condições  de  apresentar
alternativas mais aceitáveis, válidas e eficazes.

O fenômeno da violência é fruto da combinação de ideias, sentimentos, percepções
e hábitos que transformam a competição, e outras formas de interação, em conflito.
Na educação está o remédio para superá-la. A comunidade escolar tem condições de
indicar  o caminho mais adequado,  porém é no ambiente da própria escola que a
violência está medrando de forma contraditoriamente exponencial.

Por experiência, aprendi que a melhor solução é aquela construída no diálogo. Ele
é forte inclusive para, a partir da escola, irradiar-se para a sociedade. Não é difícil
entender que a dignidade humana e os valores sociais estão necessitados de cultivo,
que começa nas unidades mais básicas da convivência humana.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis
Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 989/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.526/2014
Dispõe  sobre  a  criação  do  Programa  Creche  Saudável  visando  a  propiciar  o

acompanhamento médico, nutricional e psicológico de crianças em creches públicas
e comunitárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei institui, em âmbito estadual, o Programa Creche Saudável para

atender  às  disposições do art.  208, inciso VII  da Constituição Federal,  no que se
refere  à  assistência  à  saúde,  visando propiciar  atendimento  médico,  nutricional  e
psicológico de crianças nas dependências de creches públicas e comunitárias.

§  1°  -  Para  a  execução  dos  serviços  previstos  neste  artigo,  serão  utilizados
profissionais da área de saúde especializados em saúde infantil e provenientes dos
quadros do serviço público.

§ 2° -  Os atendimentos deverão ocorrer mensalmente e programados em datas
específicas nas dependências da creche.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  A Constituição  da  República,  em  seu  art.  6º,  estabelece  que  são

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados.

Ainda em seu art. 208 , inciso VII, a Magna Carta, define que o dever do Estado
para  com  a  educação  será  efetivado  mediante  a  garantia  de  atendimento  ao
educando,  em  todas  as  etapas  da  educação  básica,  por  meio  de  programas
suplementares de material didático-escolar,  transporte, alimentação e assistência à
saúde.

No que se refere à assistência à saúde citada no parágrafo anterior, este projeto de
lei  prevê  a  criação  de  um  programa  que  destina  profissionais  da  saúde  para
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prestarem assistência médica, psicológica e de nutrição em creches públicas, bem
como em creches comunitárias que estiverem devidamente regularizadas.

O programa trata de um sistema de acompanhamento periódico, nas dependências
das creches, para prevenção e tratamento de doenças infantis através de avaliação
nutricional, atualização de vacinas, campanhas preventivas e orientação.

Com tal acompanhamento muitas orientações importantes serão repassadas aos
monitores,  que  posteriormente  poderão  repassar  aos  pais,  evitando  assim  o
desenvolvimento de muitas doenças.

Cuidado,  alimentação  adequada,  carinho,  educação,  estímulo,  saúde  é  algo
fundamental para a criança. Mas, na ausência temporária do responsável direto da
criança, tais aspectos não podem ser deixados de lado, pois as consequências da
falta de atendimento adequado às crianças na primeira infância podem refletir em seu
desenvolvimento posterior.  Pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, como
neurociência,  educação  e  economia,  confirmam  a  importância  desse
acompanhamento  e  apontam a  relevância  nos  investimentos  corretos  na  primeira
infância.

Em 2012 o governo federal lançou o programa para a construção de mais creches,
o Brasil Carinhoso, que visava beneficiar famílias em situação de extrema pobreza
com crianças até 6 anos de idade. O governo federal também anunciou a ampliação
da prevenção e do tratamento de doenças que afetam as crianças, com a distribuição
gratuita  de  remédios  pela  rede  Farmácia  Popular.  Mesmo  assim,  ainda  falta  um
acompanhamento mais minucioso para essas crianças, como podemos verificar em
audiência pública sobre “os desafios da pediatria no País”, ocorrida na Câmara dos
Deputados em 27/5/2014, na qual o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria,
Eduardo da Silva Paz, ressaltou que também é preciso que o estado crie creches em
que haja avaliação contínua da saúde das crianças.

É preciso ressaltar a importância das creches comunitárias nesse contexto, pois,
por  mais  que  o  governo  esteja  fazendo,  ainda  há  um  déficit  muito  grande  na
educação da primeira infância em todo o País e tais entidades podem auxiliar o poder
público nesse mister.

Os profissionais que atuarão nesse programa serão funcionários das áreas públicas
da saúde, o que, a princípio, não acarretaria maiores custos ao erário.
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É, portanto, notório o benefício às crianças na primeira infância e a suas famílias
que advirá da aprovação deste projeto de lei.

Assim sendo, conto com o apoio dos pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.527/2014

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Barro
Preto, com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

do Bairro Barro Preto, com sede no Município de Mariana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação de Moradores e Amigos do Bairro Barro Preto, com sede

no  Município  de  Mariana,  é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  partidários  nem
religiosos que tem por finalidade o fortalecimento das condições de cidadania de seus
moradores.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a entidade, além dos objetivos acima
listados,  também  desenvolve  cursos,  conferências,  atividades  culturais  e  sociais,
prestando assim serviços de reconhecido interesse público.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, 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 à 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 5.528/2014
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Resplendorense de Pastores e

Obreiros - Corpo -, com sede no Município de Resplendor.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Resplendorense

de Pastores e Obreiros - Corpo -, com sede no Município de Resplendor.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação Cultural Resplendorense de Pastores e Obreiros - Corpo

-,  com  sede  no  Município  de  Resplendor,  é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,
partidários  nem  religiosos  que  tem  por  finalidade  a  execução  de  programas  de
proteção a crianças em situação de risco.

Como disposto em seu estatuto social, a entidade, além do objetivo acima listado,
também desenvolve atividades de apoio à arte e à cultura, entre outros, prestando
assim serviços de reconhecido interesse público.

A entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e 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 à 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 5.529/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras da Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no Município de
Divino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos

Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no
Município de Divino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.



183
____________________________________________________________________________

Rogério Correia
Justificação:  A  Associação  Regional  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  da

Agricultura Familiar da Zona da Mata é uma entidade civil sem fins lucrativos, com
sede e foro no Município de Divino, e tem como finalidade: promover a assistência
social  e  apoiar  a  assistência  técnica,  contábil,  jurídica  e  prestar  outros  serviços
necessários à produção, beneficiamento, classificação e industrialização da produção
dos seus associados; promover atividades de formação de agricultores, agricultoras,
idosos,  crianças  e  jovens,  voltadas  para  a  educação  do  campo;  promover  o
desenvolvimento de programas e atividades que visem à conservação e preservação
da natureza, através de eventos de formação, conscientização e implementação de
técnicas alternativas de produção agroecológicas, entre outras.

O  processo  objetivando  a  declaração  utilidade  pública  encontra-se  legalmente
amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972  de
27/07/1998.

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 5.530/2014
Declara de utilidade pública a Associação Marianense dos Artistas Plásticos - Amap

-, com sede no Município de Mariana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Marianense dos Artistas

Plásticos - Amap -, com sede no Município de Mariana.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Marianense Artistas Plásticos - Amap -,  com sede no

Município de Mariana, é uma entidade de personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de duração, situada na Rua Professor
Waldemar  de  Moura  Santos,  142,  Centro,  em  Mariana,  e  tem  por  finalidade:  a
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promoção social e cultural, a pesquisa, a coordenação, o estímulo e a proteção da
prática dos artistas plásticos. São prerrogativas da associação: representar perante
as autoridades administrativas e judiciárias os interesses coletivos e individuais dos
associados.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972  de
27/07/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- 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 5.531/2014
Declara de utilidade pública o Clube de Xadrez de Mariana - CXM -, com sede no

Município de Mariana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Xadrez de Mariana - CXM -,

com sede no Município de Mariana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Jayro Lessa
Justificação: O Clube de Xadrez de Mariana - CXM -, com sede no Município de

Mariana,  é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  partidários  ou  religiosos  e  tem  por
objetivo o cultivo e a difusão do jogo de xadrez..

Assim, como disposto em seu estatuto social,  o CXM, além dos objetivos acima
listados,  também  promove  a  sociabilidade  de  seus  membros,  prestando  assim
serviços de reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, 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
projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.532/2014
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Deus União e Fraternidade - 142 -,

com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Deus  União  e

Fraternidade - 142 -, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Luiz Henrique
Justificação: A Loja Maçônica Deus União e Fraternidade - 142 - é uma entidade da

sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Município de Rio Pardo de Minas, e
se destina a fins beneficentes e à difusão da cultura maçônica e cientifica.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  aos  requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com
o apoio dos nobres colegas na 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 5.533/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Asilo  Alecy  Amarante  de  Oliveira,  com  sede  no

Município de Mato Verde.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Alecy Amarante de Oliveira, com

sede no Município de Mato Verde.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
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Gil Pereira
Justificação:  O  Asilo  Alecy  Amarante  de  Oliveira  é  uma  entidade  com  pessoa

júridica de direito privado, filantrópica, de caráter educacional, beneficente, cultural,
desportiva, criativa e de assistência social e à saúde, de estudo e pesquisa, e outros,
sem fins lucrativos.

O asilo tem por finalidade primordial exercer com afinco a prática da caridade cristã
no campo da assistência social e da promoção humana.

O Asilo Alecy Amarante de Oliveira encontra-se em pleno e regular funcionamento
desde 26 de maio de 1997 e cumpre todos os requisitos por lei, razão pela qual faz
jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio desta Casa para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.534/2014
Torna obrigatória a instalação de dispositivo de sonorização nas salas de aula dos

ensinos fundamental, médio e superior.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  que  as  salas  de  aula  dos

estabelecimentos  de  ensino  público  e  privado,  nos  níveis  fundamental,  médio  e
superior, disponham de sistema de sonorização para uso do corpo docente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
João Leite
Justificação:  Afirmar  que  os  professores  sofrem  com  problemas  na  voz  não  é

nenhuma  novidade,  pois  é  sabido  que  essa  categoria  profissional  está  mais
vulnerável a distúrbios no que diz respeito à saúde vocal. Ficar rouco por um período
soa, até para os próprios docentes, como algo corriqueiro, decorrente de sua rotina
de trabalho.

Pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, realizaram estudos
que  serviram  de  embasamento  para  a  pesquisa  formulada  pelas  fonoaudiólogas
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Fabiana Zambon, do Sindicato dos Professores de São Paulo, e Mara Behlau, do
Centro de Estudos da Voz, em São Paulo (SP), a respeito dos problemas na voz
acarretados pela atividade de ensino.

A Academia Americana de Otorrinolaringologia destaca que um terço da população
terá um problema na voz em algum momento da vida e deixa claro que uma alteração
vocal se manifesta como um problema quando compromete a qualidade de vida do
indivíduo, o que é nítido nos professores.

No Estado de São Paulo, em pesquisa com 259 professores, 62,9% afirmam que já
sofreram  problemas  vocais  e  mais  de  15%  acreditam  que  precisarão  mudar  de
ocupação no futuro por conta de problemas na voz. As principais causas identificadas
foram o uso excessivo e inadequado da voz e as condições impróprias de trabalho.

Um problema na voz reflete muito mais que uma simples dificuldade na produção
do som básico para a fala, podendo chegar a interferir na própria habilidade de se
comunicar, o que foi reconhecido por quase o dobro da porcentagem de professores
(63,1%), comparativamente à população em geral (35,3%).

Assim, a comunicação, de maneira geral, dos professores com seus alunos e com
seus colegas fica comprometida quando têm um problema na voz,  prejudicando o
rendimento  e  aumentando  a  insatisfação  profissional.  Os  professores  ouvidos  na
pesquisa relataram ainda que problemas vocais limitaram suas habilidades de realizar
as tarefas de trabalho corretamente (30,3%), índice seis vezes mais que o grupo da
população em geral (5,4%).

Professores perderam mais dias de trabalho que a população em geral,  no ano
anterior  à  pesquisa,  tanto  por  problemas  de  saúde  geral  (13  dias)  quanto  por
problemas  vocais  (4,9  dias),  o  que  revela  uma  importante  consequência  do
adoecimento. Professores tiveram que mudar mais frequentemente as atividades de
trabalho por problemas na voz (15,7%) que a população em geral (1,6%) e também
cogitaram, em maior número, comparativamente ao universo da população, mudar de
profissão no futuro por problemas na voz (16,7% e 0,9%).

Os problemas na voz relatados são pigarro seguido de rouquidão e, na sequência,
perda da voz e infecção na garganta. Do ponto de vista do absenteísmo, o impacto
desses problemas se manifesta em inúmeros casos de ausência dos professores das
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salas de aula, por pelo menos uma semana, devido à impossibilidade de fazerem uso
da voz. Dessa forma, os danos não se restringem somente aos professores, pois os
alunos também têm a qualidade de seu aprendizado prejudicada.

Os principais sinais e sintomas de problemas na voz relatados são:
- rouquidão;
- mudança ou cansaço vocal após curto tempo de uso;
- problemas para cantar ou falar baixo;
- dificuldade para projetar a voz;
- dificuldade para cantar com voz aguda;
- desconforto ou necessidade de esforço para falar;
- voz monótona;
- garganta seca;
- dor na garganta;
- dificuldade para engolir;
- pigarro;
- gosto ácido ou amargo na boca;
- voz instável.
Preocupados com a saúde vocal dos professores mineiros, buscamos uma forma

de minorar os efeitos do desgaste vocal através de um simples mecanismo que lhes
assegure um melhor desempenho da voz, elevando a qualidade do ensino e mesmo
a autoestima de nossas mestras e de nossos mestres, razão pela qual contamos com
o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

- 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 5.535/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Segurança Pública do

Noroeste de Minas - Asspnor -, com sede no Município de João Pinheiro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Servidores  da

Segurança Pública do Noroeste de Minas - Asspnor -, com sede no Município de João
Pinheiro.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Cabo Júlio
Justificação:  A Associação dos Servidores da Segurança Pública do Noroeste de

Minas  - Asspnor -, com sede no Município de João Pinheiro, é pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, regida
por  estatuto  próprio,  com  prazo  indeterminado  de  duração,  e  tem  por  objetivo
promover o intercâmbio e a interação de escolas de formação profissional, incentivo à
arte e à cultura, valorização do turismo e conservação do meio ambiente, bem como
a  criação  de  programas  de  valorização  do  pessoal  da  reserva  e  reformados,
programas  de  terapias  ocupacionais,  motivacionais  e  desenvolvimento  de  ações
sociais em diversos níveis.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares 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 5.536/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  de  Iracambi,  com  sede  no

Município de Rosário da Limeira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos de Iracambi, com

sede no Município de Rosário da Limeira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação  Amigos de Iracambi,  constituída em 30 de agosto de

1999, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração por tempo
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indeterminado,  registrada no cartório de títulos e documentos de Muriaé. Tem por
finalidades  o  desenvolvimento,  no  Centro  de  Pesquisas  Iracambi,  de  estudos  e
pesquisas  voltados  à  ampliação  dos  conhecimentos  sobre  a  Mata  Atlântica;  o
intercâmbio  com  entidades  científicas,  de  ensino  e  de  desenvolvimento  social
nacionais e internacionais para fins de desenvolvimento de tecnologias alternativas
apropriadas à Mata  Atlântica;  o  oferecimento de  oportunidades para  voluntários  e
estagiários  trabalharem  no  Centro  de  Pesquisas  Iracambi;  e  a  inserção  dos
estagiários no mercado de trabalho, entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.537/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Museu  Vivo,  com  sede  no

Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Museu Vivo, com

sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Cultural Museu Vivo, fundada em 1º de março de 1993

com o nome de Fundação Antiquária, atualmente denominada Associação Cultural
Museu Vivo, situada em Ipatinga, é uma associação civil de direito privado sem fins
lucrativos  ou  econômicos.  Tem  por  finalidades  adquirir,  estudar,  catalogar  e
colecionar,  sistematicamente,  documentos  e  objetos  concernentes  a  aspectos
relativos principalmente à região  do Vale  do Aço,  bem como à  história  do  Brasil,
desde sua descoberta e colonização, para que as pessoas possam sentir de perto a
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evolução da vida e dos fatos relativos ao homem e a seu meio, sem distinção de
credo religioso, cor, sexo e partido político, com o propósito de expô-los em qualquer
município do País ou em qualquer outro país cujos interesses se coadunem com os
da entidade.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 1998.

Por essas razões, espero contar com apoio 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.

REQUERIMENTOS
Nº 8.799/2014, do deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Espaço  Cultural  GRM  pela  conquista  de  suas  atletas  no
Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Infantil, realizado no Sesc Contagem. (-
À Comissão de Esporte.)

Nº  8.800/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante da 8ª Região da Polícia Militar pedido de informações
sobre  a  conclusão do relatório  de  investigação preliminar  a cargo do 2º-Ten.  PM
Valter José Dias, para verificar as circunstâncias da prisão do prefeito municipal de
Santa Efigênia de Minas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.801/2014, 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 7/9/2014,  em Belo  Horizonte,  que
resultou  na  apreensão de  armas  de fogo,  munição,  drogas,  quantia  em  dinheiro,
balança de precisão e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.802/2014, 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 8/9/2014,  em Belo  Horizonte,  que
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resultou na apreensão de armas de fogo, aparelhos eletrônicos e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.803/2014, 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 da Polícia Militar, pela atuação
na ocorrência, em 8/9/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de 30kg
de maconha e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.804/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/9/2014, em Uberlândia, que resultou
na  apreensão  de  500kg  de  maconha,  quantia  em  dinheiro,  balança  de  precisão,
munição, rádios, faca e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.805/2014, 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 atuação na ocorrência, em 9/9/2014, em Itajubá, que resultou na
apreensão de drogas, dinheiro, balança de precisão e na prisão de três pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.806/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/9/2014, em Jequeri,
que resultou na apreensão de armas de fogo, motocicletas, munição, aparelho celular
e na detenção de cinco pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo
relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.807/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/9/2014, em Uberlândia, que resultou
na apreensão de drogas, veículos, R$10.000,00 em cheques, balança de precisão,
radiocomunicador, documentos falsos, vários documentos de veículos e na prisão de
dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.808/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 26ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/9/2014, em Águas
Vermelhas, que resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.809/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/9/2014, em Vespasiano, que resultou
na apreensão de drogas e na prisão de quatro pessoas;  e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.810/2014, 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 10/9/2014,  em Patos de Minas,  que
resultou na apreensão de drogas, veículos e na prisão de quatro pessoas; e seja
encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  com  vistas  à
concessão de recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.811/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 45° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/9/2014, em Paracatu, que resultou
na apreensão de armas de fogo e na detenção de seis pessoas; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.812/2014, 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  11/9/2014,  em Contagem,  que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, uma banana de dinamite, dois
carregadores calibre 380, duas balanças de precisão, armas de fogo e na detenção
de  cinco  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.813/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 8ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  11/9/2014,  em
Esmeraldas, que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munição, balança
de precisão e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.814/2014, 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 11/9/2014, em Belo Horizonte,  que
resultou na recuperação de um carro roubado e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.815/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 22ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  11/9/2014,  em
Ipanema,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro,  material
utilizado para dolagem de droga e na detenção de duas pessoas; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.816/2014, 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, pela atuação na ocorrência, em 12/9/2014, em
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Divinópolis, que resultou na apreensão de um menor, bem como de cerca de 10kg de
maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.817/2014, 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 14/9/2014, em Contagem, que resultou
na apreensão de 200kg de maconha e na prisão de uma mulher; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.818/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Damon Lázaro de Sena, prefeito municipal de Itabira,
às Sras. Valquíria Pascoal de Souza Duarte, secretária municipal de Ação Social, e
Maria Luciana de Aquino Damião, superintendente de Habitação Popular,  e ao Sr.
Carlos Roberto Gorino,  coordenador  municipal  de Defesa Civil,  pelo prestimoso e
responsável atendimento à família da Sra. Argentina Patrocínio da Silva, tendo em
vista  acidente  ocorrido  em  sua  residência,  nesse  município.  (-  À  Comissão  do
Trabalho.)

Nº 8.819/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Mascarenhas Barbosa Roscoe pelos 80 anos de sua
fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  8.820/2014,  do  deputado  Inácio  Franco,  em  que  solicita  seja  formulada  aos
familiares manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Marco Tulio Alves Quirino,
ocorrido em 16/9/2014, em Bom Despacho. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  8.821/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao chefe da Polícia Civil  pedido de informações sobre o número de
inquéritos concluídos e de inquéritos ainda pendentes de conclusão relativos a crimes
de homicídios ocorridos nos últimos seis meses na região Leste de Belo Horizonte,
especificamente  nos  Bairros  Vera  Cruz,  Alto  Vera  Cruz,  Taquaril,  São  Geraldo,
Pompeia e Granja de Freitas, especificando, entre os concluídos, quantos resultaram
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em indiciamento dos eventuais culpados e quantos resultaram na não identificação
dos culpados.

Nº  8.822/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  informações,
consubstanciadas em cópias de boletins de ocorrências a essa comissão, relativas a
homicídios  ocorridos  nos  últimos  seis  meses  na  região  leste  de  Belo  Horizonte,
especificamente  nos  Bairros  Vera  Cruz,  Alto  Vera  Cruz,  Taquaril,  São  Geraldo,
Pompeia e Granja de Freitas.

Nº 8.823/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Fazenda pedido de informações sobre a situação de débitos e valores
da Herculano Mineração Ltda. com o Estado.

Nº 8.824/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado à
presidente  da  Feam  pedido  de  informações  acerca  das  vistorias  realizadas  na
Herculano Mineração Ltda.

Nº 8.825/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Meio Ambiente pedido de informações, consubstanciadas em relatório a
essa comissão, sobre o nível de segurança das barragens das mineradoras ativas e
inativas em Minas Gerais. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 8.826/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério Público pedido de providências para a elaboração e o envio de relatório
quantificando os termos de ajustamento de conduta assinados com as mineradoras
no Estado,  bem como o  teor  dos referidos  termos.  (-  À  Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 8.827/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Meio Ambiente pedido de informações, consubstanciado em relatório,
sobre as multas aplicadas na mineradora Herculano Mineração Ltda. (- À Mesa da
Assembleia.)

Nº  8.828/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que o ensino
profissionalizante nas escolas estaduais não seja ministrado na forma de um horário
extra (6º horário), o que penaliza alunos e professores sem garantir a efetividade do
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aprendizado profissional, mas sim de forma estrutural, ao longo de toda a jornada
regular de estudo. (- À Comissão de Educação.)

Nº 8.829/2014, 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 da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/9/2014, em
Governador Valadares, que resultou na apreensão de 8kg de maconha e na prisão de
duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.830/2014, 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 da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/9/2014, em
Papagaios, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.831/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais que menciona, lotados no 16° Batalhão de Polícia
Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/9/2014, em Belo Horizonte, que resultou na
apreensão de um veículo clonado, várias placas de veículos adulteradas, um colete a
prova  de  balas,  munição  e  na  prisão  de  dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.832/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 5ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar  e  na  4ª  Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/9/2014, em Frutal,
que resultou na apreensão de mais de 1,3t de drogas e na prisão de três homens; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.833/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 7ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar e no 23° Batalhão da Polícia Militar, pela atuação
na  ocorrência,  em  18/9/2014,  em  Divinópolis,  que  resultou  na  localização  de  um
laboratório de refino de drogas, materiais químicos e na detenção de quatro pessoas;
e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas
à  concessão  de  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à
sociedade.

Nº 8.834/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34° Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 24/9/2014, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de cinco armas de fogo e na prisão de duas pessoas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.835/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/9/2014, em Araxá, que resultou na
apreensão  de  drogas  e  na  prisão  de  duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.836/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Cb.  PM  Eduardo  Félix  Alves  Coelho,  lotado  no  6º
Batalhão de Política Militar, em Governador Valadares, pelo trabalho no comando da
equipe Gepar, que em nove meses resultou em diversas apreensões de armas de
fogo, drogas, prisões de traficantes, homicidas e na promoção da segurança pública à
sociedade.

Nº 8.837/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 31° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/9/2014, em Santana dos Montes,
que resultou na apreensão de drogas, materiais para refino e embalagem de droga e
uma arma de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.838/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 57° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/9/2014, em Bocaina de Minas, que
resultou na apreensão de cerca de 7kg de maconha e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.839/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/9/2014, em Passos, que resultou na
apreensão de um menor, bem como de 26kg de maconha; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.840/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32° Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/9/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de 30kg de maconha, armas de
fogo  e  munição;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.841/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que
intensifique as ações do programa Fica Vivo nas comunidades da região Leste de
Belo Horizonte, notadamente nos Bairros Vera Cruz, Alto Vera Cruz, Taquaril,  São
Geraldo, Pompeia e Granja de Freitas.

Nº  8.842/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que
intensifique  o  policiamento  ostensivo  e  as  ações  de  inteligência  relacionadas  ao
combate ao tráfico de drogas nas comunidades da região Leste de Belo Horizonte,
notadamente nos Bairros Vera Cruz, Alto Vera Cruz, Taquaril, São Geraldo, Pompeia
e Granja de Freitas, e para que agilize a apuração dos crimes de homicídio ocorridos
na região, que chegaram a cerca de 40 casos apenas no período entre abril e julho
de 2014.
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Nº  8.843/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de
providências  para  estudar  a  viabilidade  de  abertura  de  plano  de  compra  de
armamento de fogo nos moldes do programa permanente da Polícia Militar, o que
tornaria mais fácil e desburocratizaria a compra das armas.

Nº  8.844/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Defensoria Pública-Geral do Estado pedido de providências para que,
nos termos da Lei Complementar nº 65, de 2003, do art. 134 da Constituição Federal
e do art. 129 da Constituição Estadual, essa instituição esteja presente, em caráter
permanente, nas vilas e favelas do Estado.

Nº  8.845/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte  pedido  de
providências para que instale uma unidade de pronto atendimento no Bairro Serra, na
Capital, a fim de atender, em particular, as necessidades e demandas dos moradores
do Aglomerado da Serra.

Nº  8.846/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  Municipal  de  Obras e  Infraestrutura  de  Belo  Horizonte
pedido  de  providências  para  pavimentar  as  ruas  e  os  becos  da Vila  Cafezal,  no
Aglomerado da Serra, na Capital, hoje em situação precária e com inúmeros buracos.

Nº  8.847/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Itabirito pedido de providências para que seja
agilizada a assinatura do convênio a ser firmado com a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados desse município, com a finalidade de destinar recursos
para a construção do Centro de Reintegração Social.

Nº 8.848/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao prefeito municipal, ao presidente e aos vereadores da
Câmara Municipal de Itabirito pela parceria,  reconhecimento e apoio ao Centro de
Reintegração Social da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados desse
município como método alternativo de recuperação e reinserção social dos presos,
fundamental para a humanização do sistema prisional do Estado.

Nº  8.849/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Comando da 8ª Região da Polícia Militar  pedido de providências
para a apuração de possível perseguição e abuso de autoridade contra o Sgt. PM
Gabriel Conceição da Rocha e o Cb. PM Simão Conrado Pires Junior, lotados em
Santa  Efigênia  de  Minas,  com  a  abertura  de  sindicâncias  ou  inquéritos  policiais
militares.

Nº  8.850/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil
pedido de providências para a abertura de procedimento investigatório para apurar as
ameaças e possível desacato por parte do Sr. João Abnir Pinho de Souza, prefeito
municipal de Santa Efigênia de Minas, ao Sgt. PM Gabriel Conceição da Rocha e ao
Cb. PM Simão Conrado Pires Júnior, e para a abertura de investigação para apurar
ameaças e abuso de autoridade por parte do Ten. PM Marcos Vinícius Custódio em
relação aos policiais citados.

Nº  8.851/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando
da Polícia Militar pedido de providências para a reativação de plantões regionalizados
em pelo menos 30 cidades, para a diminuição das distâncias dos deslocamentos da
Polícia Militar em caso de flagrantes e também para a segurança dos militares nesses
trajetos, conforme compromisso assumido pelo Sr. Cylton Brandão da Mata, ex-chefe
da Polícia Civil.

Nº  8.852/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Chefia da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  criação do
plantão regionalizado no Município de Oliveira.

Nº  8.853/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil e à Superintendência de Investigação e Polícia
Judiciária da Polícia Civil pedido de providências para que o Município de Carangola
seja elevado à condição de plantão regionalizado, levando-se em conta a população
de 32.296 habitantes, o comércio local e também a conurbação com o Município de
Espera Feliz.

Nº  8.854/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
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seja disponibilizada nova viatura, modelo veículo traçado 4x4, para o destacamento
policial de Carrancas, uma vez que o município tem extensão de 774km² e o veículo
existente apresenta problemas técnicos,  o que prejudica o patrulhamento rural  na
localidade.

Nº  8.855/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para que a Promotoria de
Habitação e Urbanismo de Ipatinga adote as medidas cabíveis com vistas a sanar a
situação existente no Município de Ipaba, onde grande parte da população não possui
título de propriedade dos imóveis que detém.

Nº  8.856/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Ouvidoria de Polícia pedido de providências para que volte a realizar
audiências públicas nas vilas e favelas do Estado, em particular naquelas onde têm
surgido denúncias relacionadas ao abuso de poder em abordagens policiais.

Nº  8.857/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura do Município de Ipaba, ao Ministério Público e à Defensoria
Pública  pedido  de  providências  para  a  regularização  fundiária  de  imóveis  do
Município de Ipaba.

Nº  8.858/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para a edição de ato
normativo criando o câmpus do Instituto Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais  do  Município  de  Coronel  Fabriciano,  requisito  legal  indispensável  para  a
operacionalização das obras de reforma do imóvel doado pelo município, no qual será
implantado o mencionado câmpus.

Nº  8.859/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  à  Secretaria  de  Defesa
Social pedido de providências para que, de forma conjunta, estimulem a organização
e a atuação dos conselhos de segurança pública nas comunidades da região Leste
de Belo Horizonte, notadamente nos Bairros Vera Cruz, Alto Vera Cruz, Taquaril, São
Geraldo, Pompeia e Granja de Freitas, tendo em vista o crescimento dos índices de
criminalidade,  especialmente  do  número  de  homicídios,  que  nos  últimos  quatro
meses chegou a cerca de 40 casos.
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Dos  deputados  Luiz  Henrique  e  Rômulo  Veneroso  em  que  solicitam  seja
comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Projeto
Jaíba.

Do deputado Gilberto Abramo em que solicita a inclusão de seu nome na lista de
subscritores do termo de adesão à Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Taxistas de
Minas Gerais - Frentáxi.

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação da Comissão de Segurança

Pública.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Sebastião Costa.
O  deputado  Sebastião  Costa  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  pessoas  que

acompanham  os  trabalhos  da  Assembleia,  educadores  que  lotam  as  galerias,
senhoras e senhores, inicialmente, cabe a mim fazer aqui um esclarecimento.

Sempre defendi o que vai acontecer hoje, e estou aqui há 23 anos e alguns meses.
Isso quer dizer que alguém que tenha relatado matéria de interesse do Plenário da
Casa deveria, na verdade, ser o primeiro a falar. Todavia, a circunstância que me traz
a ser o primeiro não seria essa, mas exatamente o tempo de ausência que tive aqui,
da tribuna da Assembleia Legislativa. Então quem demorou a falar vai falar agora, em
primeiro lugar. É o que está acontecendo hoje.

Inicialmente,  cabe  a  mim  esclarecer  que  a  PEC 69,  que  desperta  um  enorme
interesse no Estado de Minas Gerais entre os educadores, foi de autoria de outros
colegas,  embora  pensasse  de  igual  forma.  Achei  que  seria  uma  oportunidade
rediscutir, no Poder Legislativo, um entendimento do Supremo Tribunal Federal, não
para desobedecer,  não para divergir  frontalmente,  mas para permitir  a  todos uma
reflexão. O Poder Judiciário deve mesmo ser o último a falar dos temas - respeito
essa  autonomia  e  louvo-a.  Todavia,  há  circunstâncias  em  que  o  próprio  Poder
Judiciário,  induzido  por  uma circunstância  de  momento  -  de  repente  movido  por
interesses, não os devidos interesses, mas os localizados -, pode criar julgamentos e
entendimentos que dele divergimos.

O Estado brasileiro não pode ser pensado dos números dos artigos legais para a
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população. Deve ser pensado da população para o Estado, e não do Estado para as
pessoas.  A preocupação  deve  existir  nesse  e  em  outros  sentidos.  Agora  eu  me
pergunto: por que você, que é advogado de formação, com inscrição antiga na Ordem
dos  Advogados  do Brasil,  de  nº  35.321  -  que  quer  dizer  muitos  anos  -,  tem um
entendimento  que  diverge  daquilo  que  o  Poder  Judiciário  fez?  Eu  não  estou
divergindo  do  Poder  Judiciário.  Estou  acompanhando  a  proposta  de  emenda
elaborada por colegas, a qual visa trazer à discussão um tema que tem provocado
inquietação entre alunos, pais de alunos, professores, em todos aqueles que atuam
na educação.

Essa preocupação eu gostaria que fosse enfrentada de início.  Mas também não
posso ser leviano e deixar de explicar a todos que participam deste momento que,
estando algumas matérias constantes em pautas anteriores, como a votação de veto,
que exige quórum qualificado, isso pode impedir, às vezes, de materializarmos aquilo
que desejávamos. Volto a repetir: não como enfrentamento com o Poder Judiciário.
Não  como  enfrentamento,  mas  como  uma  forma  de  permitir  que  a  sociedade
rediscuta o papel dos poderes, o que deve ser feito não apenas no âmbito do Estado
de Minas Gerais mas também de todo o Brasil. É preciso que cada Poder passe a
pensar o Estado para as pessoas, e não o contrário. Eu, que estou próximo de me
despedir  do  Parlamento  mineiro,  não  queria  deixar  de  tornar  pública  esta  minha
preocupação:  o  Estado  é  muito  importante,  o  poder  público  é  essencial,  mas
precisamos saber que o Estado são também as pessoas, que devem ser respeitadas.

O deputado Lafayette de Andrada* -  Deputado Sebastião Costa, agradeço-lhe o
aparte.  Inicialmente  queria  parabenizar  o  deputado  Sebastião  Costa  pelo  parecer
lúcido como relator, favorável à PEC nº 69, que pretende, de uma vez por todas, pôr
fim a esse calvário que os servidores da educação estão sofrendo.

O deputado Sebastião Costa disse muito bem que não se trata aqui de divergir da
posição do Judiciário; trata-se de rediscutir a questão, de maneira serena, tranquila,
pensando  sobretudo  nas  pessoas.  Dizia  Platão,  deputado  João  Leite,  que  as
instituições se assemelham aos homens porque são feitas de homens; e, como V.
Exa. disse, as leis têm que ser feitas para os homens, e não os homens para as leis.

Deputado Sebastião Costa, ao longo da feitura dessa PEC, que pretende pôr fim a
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esse calvário pelo qual os efetivados estão passando, eu, como primeiro signatário da
matéria,  quero  recordar  aqui  a  ausência  de  assinaturas  dos  deputados  do  PT.
Lamento  muito  isso,  deputado  Sebastião  Costa.  Nenhum  deputado  do  PT  quis
assinar  a  Proposta  de  Emenda à  Constituição nº  69,  que  resolve  a  questão dos
efetivados. Em nenhuma das reuniões das comissões especiais, algum deputado do
PT se apresentou para discutir, nem falando a favor, nem contra. Ausentaram-se e
estão utilizando a estratégia de obstrução para não deixarem que essa PEC seja
votada.  Prestem  atenção  nisso.  É  esse  o  caminho  que  eles  querem.  Mas  não
deixaremos isso acontecer, deputado Sebastião Costa. A sua valentia como relator e
a  valentia  dos  deputados  que  aqui  estão  farão  valer  a  vontade  dos  mineiros  na
Justiça. E a justiça é, sim, reabsorver os efetivados pela Lei nº 100 por meio da PEC
nº 69.

Muito obrigado, deputado Sebastião Costa, e parabéns pelo seu parecer.
O deputado Sebastião Costa - Agradeço ao deputado Lafayette de Andrada. Quero

continuar  meu  raciocínio  agradecendo  a  participação  do  deputado  Lafayette  de
Andrada. Eu disse que o Estado brasileiro deve ser pensado no âmbito de todos os
poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário -, e ele deve ser pensado das pessoas
para o Estado,  e não do Estado para as pessoas. A própria Constituição Federal
estabeleceu  como  ordenamento  pioneiro  que  a  admissão  no  serviço  público
acontecerá  por  concurso  público.  Num  dos  artigos  seguintes,  já  nas  disposições
transitórias, a mesma Constituição deu estabilidade a todos os servidores públicos
que tivessem cinco anos de exercício entre 5/10/1983 e 5/10/1988.

Portanto, num dos artigos, era vedada a estabilidade, porque só se pode admitir
mediante concurso, e é importante que seja. No outro artigo, a mesma Constituição,
talvez  sob  outro  relator,  já  que  havia  sub-relatores  na  Assembleia  Nacional
Constituinte, deu um outro entendimento. Quem tivesse cinco anos naquela época...
Aquela  geração de brasileiros  era  importante para  o Brasil,  e  a  de  hoje  continua
sendo.

Então  é  preciso  que  esse  assunto  seja  discutido  com  fundamento  e  longe  de
qualquer leviandade ou interesse ocasional. Por que aquela Constituinte de 1988, só
por ser constituinte, poderia estabilizar e o parlamentar comum dos nossos dias não
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pode sequer discutir o tema? Essa preocupação levou-me a dar o parecer. Aliás, eu o
fiz com convicção. Tenho certeza de que é uma matéria discutível - disso não tenho
dúvida -  e também de que não houve leviandade da nossa parte,  da Assembleia
Legislativa nem dos integrantes da comissão e de todos os signatários do documento.
Pelo contrário, o objetivo era trazer à discussão um tema que se formou ao longo do
tempo.

Pensei  que  estava  encerrando  o  meu  tempo.  Então,  continuando  minha  fala,
convoco  todos  aqueles  parlamentares  a  aprofundarem  o  tema.  Não  existe  obra
acabada,  mas  uma  discussão  iniciada.  Temos  aqui  a  discussão  em  Plenário,  a
votação em 2º turno e as etapas para que a matéria seja aprimorada e aperfeiçoada.
Agora, deixar de discuti-la seria uma fraqueza do Poder Legislativo. Nesse aspecto o
meu  parecer  foi  no  intuito  de  que  a  matéria  prosseguisse.  Assim,  estamos
convocando os colegas à reflexão.

O deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Sebastião Costa.
Queria saudar o relator e presidente da comissão especial da PEC nº 69, indicado
pelo presidente Dinis Pinheiro; os membros dessa comissão especial; os deputados
Inácio Franco e Cássio Soares, assim como o conjunto, a maioria dos deputados da
Assembleia  Legislativa  que  decidiram...  Como  expôs  muito  bem  o  deputado
Sebastião  Costa,  os  deputados  da  Assembleia  Legislativa  não  representam  os
Poderes Judiciário e Executivo, mas as trabalhadoras e os trabalhadores que estão
nesta tarde na Assembleia Legislativa.

Esse é o entendimento do presidente Dinis Pinheiro, da maioria dos deputados que
a assinaram e mesmo de alguns que não a assinaram porque foi um pedido nosso.
Já que vocês conhecem  bem o Regimento  Interno  da Assembleia,  os  deputados
signatários não podem presidir  a comissão especial nem ser relatores da matéria.
Então vocês encontraram por aí alguns deputados que não a assinaram, mas isso
porque pedimos que não a assinassem para que pudessem fazer parte da comissão
especial da PEC nº 69.

Gostaria de dizer a todas e todos vocês que estão na Assembleia Legislativa, num
movimento democrático dos mais bonitos que estamos acompanhando...

Quero agradecer, em nome dos meus colegas deputados, o carinho que estamos
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recebendo por todo o interior. Por onde passamos, estamos recebendo o carinho de
vocês. Querem discutir e nos contar o que estão sofrendo quando mandaram que
fossem ao INSS. Quando aquela professora de Santa Maria do Suaçuí chegou ao
INSS, o perito disse-lhe: “você não fala mais por causa das suas cordas vocais, mas
pode ser faxineira”.

Não aceitamos isso. Não aceitamos que aconteça isso com as trabalhadoras e os
trabalhadores  da  educação de Minas  Gerais,  com  vocês  que  deram  a  vida  pela
educação  em  Minas.  Por  isso  os  deputados  da  Assembleia  Legislativa,  em
homenagem  às  trabalhadoras,  em  homenagem  aos  trabalhadores,  vão  mudar  a
Constituição do Estado de Minas Gerais. Isso por causa de vocês.

Parabéns,  deputado  Sebastião  Costa.  Todos  os  deputados  desta  Casa  que
deixaram suas campanhas, deixaram as ruas em homenagem a vocês, vão mudar a
Constituição  em  homenagem  à  trabalhadora  e  ao  trabalhador  da  educação.
Parabéns, deputado Sebastião Costa.

O deputado Sebastião Costa - Quero pedir desculpas aos colegas inscritos para
apartear porque percebo que meu tempo está se encerrando. Tenho compreensão
disso. Não se pode insurgir contra nenhum julgado, contra nada, se eu próprio não
cumprir o Regimento. Estou cumprindo-o dizendo a cada pessoa presente: que bom
seria se tivéssemos no Estado brasileiro os Poderes pensados das pessoas para o
Estado e não do Estado para as pessoas. Muito obrigado aos que confiaram em mim.
Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Célio Moreira.
O deputado Célio Moreira* - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, Sras. e Srs.

Deputados,  profissionais  da  educação  que  lotam  hoje  as  galerias  da  Assembleia
Legislativa, mostrando a sua força e determinação, boa tarde. Quero cumprimentar
também os agentes penitenciários, que estão também na expectativa de votação da
PEC nº 4.170/2013, do deputado Sargento Rodrigues. É o Projeto de Lei nº 4.170. (-
Lê:)

“Art. 1º - Os servidores públicos do Estado que não tenham sido admitidos até 5 de
novembro de 2007, na forma prevista no art. 37 da Constituição Federal, estáveis ou
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não  por  efeito  do  art.  19  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da
Constituição Federal, são considerados efetivos, inclusive para fins previdenciários, e
passarão a integrar quadro temporário em extinção à medida que vagarem os cargos,
funções ou empregos públicos respectivos,  proibida nova inclusão ou admissão a
qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou
empregos.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.”
É a PEC nº 69 que estamos discutindo aqui hoje.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, estamos vivendo um momento

de muita reflexão.  Lembro-me de que às vésperas das eleições,  há praticamente
quatro anos, vimos em todas as cidades do Estado de Minas Gerais o jornalzinho do
Sind-UTE com  o  rosto  de  cada  parlamentar  da  base  dizendo  que  era  contra  os
profissionais da educação. Hoje, ao contrário, não vimos ninguém do Sind-UTE aqui
lutar pela aprovação da PEC nº 69.

Não vimos em lugar nenhum do Estado de Minas Gerais foto dos deputados do PT
contrários à PEC nº 69. Vimos aqui hoje e estamos prontos para votar em 1º turno a
PEC nº 69, que dará dignidade aos professores.

Quero  também parabenizar  o  relator  da PEC nº  69,  nosso deputado Sebastião
Costa. Em seu parecer,  esse deputado destaca que o objetivo da PEC em tela é
defender a dignidade dos servidores prejudicados pela decisão do STF. Segundo o
relator, a proposição garante os direitos trabalhistas e previdenciários da categoria. O
Substitutivo nº 1 faz adequações para acrescentar o art. 139 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Naquela época, sei muito bem, deputados Wander e Bosco, que o deputado Bosco
foi  perseguido pelo  Sind-UTE, que queria bater  nele.  Lembro-me de que queriam
bater em V. Exa. Diziam que V. Exa. era contrário e que não defendia os professores.
Cadê os deputados do PT que defendem o partido aqui hoje?

Cadê aqueles deputados que colocaram a foto dos deputados que estão querendo
voltar com os servidores da educação, com as cantineiras? Com a PEC nº 69, eles
irão voltar, irão trabalhar. É importante que a Assembleia Legislativa vote a PEC nº 69
e cobre dos deputados federais a aprovação da PEC do deputado Rodrigo de Castro,
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que tramita na Câmara Federal. Hoje estão aqui os deputados que querem resolver o
problema  dos  professores.  Queremos,  sim,  agora,  já,  votar  essa  PEC.  Cadê  a
bancada do PMDB? Cadê a bancada do PT? Onde eles estão? Devem estar em seus
gabinetes  ouvindo  a  manifestação  das  senhoras  e  dos  senhores  neste  Plenário.
Estamos aqui convocando os deputados para que desçam ao Plenário para votarem
a PEC nº 69, que dará dignidade aos trabalhadores da educação.

Tenho  muito  o  que  falar  sobre  a  PEC  nº  69,  mas  há  vários  deputados  que
solicitaram aparte e querem dar sua contribuição. Primeiramente concedo a palavra
ao deputado Sargento Rodrigues, depois ao deputado Wander Borges.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Quero  agradecer  ao  ilustre
deputado  Célio  Moreira,  cumprimentar  os  designados  da  educação,  que  aqui  se
encontram,  e  nossos  agentes  penitenciários  e  socioeducativos.  Deputado  Célio,
primeiro quero parabenizá-lo pela sinceridade e fidelidade da fala de V. Exa. Em toda
a sua fala V. Exa. fez essa exposição de motivos que nos levaram a apoiar a PEC nº
69.

Entretanto, quero pedir também, deputado Célio, a absoluta atenção das pessoas
presentes em nossas galerias para escutarem um pequeno trecho da Constituição da
República  que  muito,  mas  muito,  se  encaixa  neste  momento.  O  trecho  trata  do
prefácio da Constituinte de 1988: “O homem é o problema da sociedade brasileira:
sem  salário,  analfabeto,  sem  saúde,  sem  casa,  portanto  sem  cidadania.  A
Constituição  luta  contra  os  bolsões  de  miséria  que  envergonham  o  País.
Diferentemente  das  sete  Constituições  anteriores,  começa  com  o  homem.
Graficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o
homem é o seu fim, a sua esperança. É a Constituição Cidadã”.

A PEC nº 69 é o resgate da dignidade do ser humano, do trabalhador designado da
educação. É isso que a Proposta de Emenda à Constituição nº 69 vem dar a essas
pessoas. Deputado Célio Moreira, o que votaremos nesta Casa é o resgate, o resgate
da dignidade dos trabalhadores da educação, e é isso que faremos.

Quero externar minha alegria por estar aqui neste momento, nesta data tão especial
para o Poder Legislativo de Minas Gerais, quando votaremos e diremos “sim” à PEC
nº 69. Parabenizo os bravos deputados que assinaram a PEC e os parlamentares que
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estão aqui hoje honrando seus mandatos, que estão aqui para aprovarmos a PEC nº
69. Estamos juntos com V. Exa., deputado Célio Moreira.

O deputado Célio  Moreira*  -  Muito obrigado,  deputado Sargento Rodrigues.  Em
nenhum momento, discuti com os professores. Há quatro anos, quando eu chegava a
uma cidade e alguém me mostrava um cartaz dizendo que minha foto estava ali, que
eu era contra os professores, que eu era contra os profissionais da educação, eu
dizia: mentira. Naquela época, apresentei quatro emendas. Deputados demagogos
quiseram aparecer para amealhar a simpatia dos professores, colocando em mesa
50% de aumento, sendo que a proposição do governo não atenderia à vontade dos
profissionais da educação. Queriam quadruplicar, com o objetivo de aparecer para os
professores.

Para nossa luz brilhar, não precisamos de apagar a luz de ninguém. Não vamos
colocar  fotos  de  deputados  que  estão  contra  os  professores.  Onde  estão  os
deputados do PT? Estão com Pimentel fazendo propaganda política. Estão rodando
por aí com Pimentel. Onde eles estão? Aqui é que se vota.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Quero agradecer, penhoradamente, ao
deputado  Célio  Moreira.  Serei  breve.  Parabenizo  o  presidente  da  Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais,  deputado  Dinis  Pinheiro,  que  num  ato  ousado  e
responsável, sobretudo de compromisso com a classe da educação, não só com os
professores mas também com os serventes, cantineiros, etc., colocou para tramitar
nesta Casa a PEC nº 69. Parabéns, presidente Dinis Pinheiro.

Sabemos que o País, deputado João Leite, precisa colocar um ponto final naquilo
que não foi construído por este governo, mas vem de vários governos, não só em
Minas  Gerais  mas  também no  Brasil.  Esse  é  um  mal  que  precisa  ser  resolvido,
porque a questão é muito mais séria do que se imagina. O pessoal das galerias sabe
que o que está em jogo são as suas aposentadorias,  com seus benefícios.  Nós,
enquanto deputados, não podemos deixar que a frieza da lei suplante a determinação
da justiça social.

E  mais:  o  Brasil  precisa,  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  fazer  uma grande
pergunta: o que o País quer para sua educação? Não adianta ficar jogando culpa no
governo A, no governo B. Vejam o Rio Grande do Sul, que é dirigido pelo Partido dos
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Trabalhadores.  O  governador  disse  que  não  tem  dinheiro  para  pagar  o  piso.  No
entanto,  exigem de outros  estados  esse pagamento.  Volto  a  repetir  que  o  Brasil
precisa  repensar  a  atual  forma  de  arrecadação,  segundo  a  qual  todo  recurso
produzido  pelo  suor  do  povo  brasileiro  vai  para  o  caixa  de  Brasília,  no  Planalto
Central.

Não há Estado, não há município que suporte essas condições, essas mazelas que
estão aí,  dentro de  um projeto de  poder,  em vez de  ser  um projeto  institucional,
republicano, do homem para o homem. Estamos dizimando a sociedade brasileira.
Haveremos de pagar um preço muito alto por tudo o que estamos construindo aqui,
na busca do poder pelo poder.

Este deputado que vos fala agradece. Alguém precisa explicar que há vários vetos
na faixa constitucional que nos impedem de fazer a votação, mas quero reafirmar
aqui  meu  compromisso,  até  o  último  dia  de  meu  mandato,  de  estar  pronto  em
qualquer momento para votar favoravelmente à PEC nº 69. Muito obrigado, deputado
Célio.

O deputado Célio Moreira* - Muito obrigado. Deputado, V. Exa. frisou muito bem:
estamos pelejando aqui, há meses, para votar os vetos e a PEC nº 69, mas o PT e o
PMDB não querem  votá-los  e  não  nos  deixam  votá-los.  Aqueles  que  dizem  que
defendem os profissionais da educação não querem nos deixar avançar.

Onde  estão  os  deputados  do  PMDB?  Estou  vendo  aqui  um  deputado  do  PT,
Rogério Correia, que diz que defende os professores. Vamos contar com o voto de V.
Exa.  na  aprovação da PEC nº  69.  Não estão  aqui  os  deputados do  PT nem  os
deputados do PMDB, por quê? Será que foi o Pimentel que pediu para eles não virem
à Assembleia Legislativa, porque iriam votar a PEC nº 69? Precisamos dos deputados
que estão com os monitores ligados agora nos seus gabinetes. Precisamos de que
eles desçam aqui para que possamos votar os vetos e a PEC nº 69.

Para concluir, quero dizer aos profissionais da educação que estaremos aqui, em
vigília, prontos para votar a PEC nº 69. Vocês podem ter certeza de que os deputados
que estão com a classe da educação estarão aqui, no Plenário. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Leonardo Moreira.
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O deputado Leonardo Moreira* -  Boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e
pessoal da galeria.

Se  eu  pudesse,  Sr.  Presidente,  fazer-lhe  um  pedido,  seria  para  que  V.  Exa.
colocasse em votação, o mais rápido possível, a PEC nº 69 para ser aprovada nesta
Casa. Quero cumprimentá-lo, presidente Dinis Pinheiro, por conduzir esta Casa com
probidade e maestria e pelo esforço hercúleo de estar aqui no dia de hoje presidindo
esta reunião. Gostaria de cumprimentar também cada um dos senhores deputados e
cada uma das senhoras deputadas que se fazem presentes aqui para aprovarmos
esta PEC nº 69, PEC do povo mineiro, PEC da Assembleia Legislativa, PEC que vai
resgatar  o  direito  do  nosso  servidor.  Eu,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.
Deputadas,  observo  aqui  e  fico  sem  saber,  nobre  amigo  deputado  João Leite,  o
porquê de tanta covardia. Há na pauta, para serem votados, nove vetos que precisam
da presença de 39 deputados em Plenário.

Precisamos aprovar essa PEC com o voto de 48 deputados. Por que essa covardia
com o nosso servidor? Por que não estão presentes na data de hoje, salvo por motivo
de força maior? Deputado Bosco, existe algo muitas vezes premeditado no que diz
respeito à maldade.  E maldade a troco de que,  deputados Duarte  Bechir  e Arlen
Santiago? Por que não indicar os deputados para comporem a PEC nº 69? Por que
estar aqui hoje na Assembleia Legislativa e não se fazer presente neste Plenário?
Isso nos causa indignação, deputado Braulio Braz. Se a oposição não tivesse ido à
Justiça  com  um  caráter  meramente  político  e  partidário,  não  estaríamos  aqui
discutindo essa proposta na data de hoje.

Sr. Presidente, faço um pedido a V. Exa.: que todos nós, deputados e deputadas,
permaneçamos  aqui.  Não  devemos  arredar  pé  enquanto  não  dissermos  “sim”  à
aprovação da PEC nº 69,  que resgata o direito  do povo mineiro.  Temos de fazer
justiça a milhares de servidores.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Muito obrigado, deputado. Gostaria de
fazer alguns esclarecimentos.  O primeiro é para os servidores efetivados que vão
para as escolas mais longínquas e ficam em lugares onde mais ninguém quer ficar.
Parabéns pela educação que vocês estão dando nos lugares mais difíceis. O outro
agradecimento é dirigido ao meu caro presidente Dinis Pinheiro, por sua coragem
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cívica  de  colocar  essa  PEC  em  votação  hoje.  Muito  obrigado,  deputado  Dinis
Pinheiro.  Também agradeço ao nosso senador Aécio Neves,  que em determinado
momento teve a coragem de colocar o projeto de lei complementar para ser votado
aqui. Acontece que muitas vezes, no Judiciário, metade vota de um jeito, metade vota
do outro. Vemos como a nossa sociedade é dividida. Mas estamos aqui para cumprir
um dever com o pessoal que está lá na escola do Tanque, em Porteirinha, na escola
de Monte Rei, em Juvenília, a 800km daqui, além de outras. Estamos aqui para votar,
e tenho a convicção de que aprovaremos a PEC nº 69, custe o que custar.

Caro amigo Leonardo Moreira, precisamos votar os vetos primeiramente, mas há
várias maneiras de não fazer isso. Uma delas é algum deputado aparecer querendo
discutir  essa  matéria,  que  está  sendo  discutida  há  três,  quatro  meses,  só  para
atrapalhar a votação da PEC. Prestem atenção nesse povo, vejam quem são essas
pessoas que querem discutir os vetos. Aqui se ganha é com democracia, se ganha é
com voto. Então, vamos votar os vetos sem discuti-los, vamos pedir aos deputados
que gostam da educação, dos professores e serviçais, que não discutam os vetos, e
esperar que o presidente os coloque em votação. É isso o que temos de ver.  Se
aparecer alguém querendo discutir  veto,  esse estará contra a educação,  contra o
pessoal que saiu de sua casa hoje para reivindicar seu direito.

Termino,  deputado  Leonardo  Moreira,  falando  para  a  minha  amiga  Neide,
professora do Distrito de São Joaquim, em Coração de Jesus, que conseguiremos
votar  essa proposta.  Se isso  não  ocorrer,  ela será demitida,  completando-se  sua
aposentadoria no dia 29 de abril. Isso é covardia, é crime. Queremos ver quem estará
contra os efetivados.

O deputado Leonardo Moreira* - Gostaria também de fazer coro com as palavras do
deputado Arlen Santiago.

Sr. Presidente, faço um apelo: se o Regimento permitir, peço que os deputados que
já se  inscreveram para  discutir  os  vetos,  e aí  demoraríamos horas e horas  para
apreciar  essa  matéria  tão  importante,  não  façam  essa  covardia  com  nossos
servidores aqui presentes na tarde de hoje. Vamos abrir mão de discuti-los. Vamos
fazer justiça a todos que estão aqui.

Também quero fazer uma ressalva aos deputados que não a assinaram em razão
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de impedimento regimental, principalmente o deputado Gustavo Corrêa, que também
esteve presente na confecção dessa PEC. Deputadas e deputados, vamos fazer esse
esforço.  Sr.  Presidente,  se  preciso  for,  ficaremos  aqui  sábado,  domingo,
convocaremos todos de manhã, de tarde, de noite, até aprovarmos a PEC nº 69.

O deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  -  Deputado  Leonardo  Moreira,
senhoras  e  senhores,  educadores  que  conseguiram  colocar  Minas  no  quadro  da
melhor educação do Brasil, lutadoras, quero aqui relembrar o passado, quando foi
colocada para votação a PEC nº 100 nesta Casa. Digo isso com muita tranquilidade,
nestes 26 anos de vida pública que tenho, depois de vários projetos importantes,
como a criação da TV Assembleia, que marcou agora a maior audiência em Minas
Gerais, porque os trabalhos desta Casa estão sendo acompanhados por mais de 400
municípios de Minas Gerais.

Quero  lembrar  que,  quando  votamos  a  PEC  nº  100,  sabíamos  do  risco  que
estávamos correndo.  O sindicato sabia do  risco,  o  governador  sabia do  risco,  os
professores sabiam do risco, o PT sabia do risco e votou favorável, o PMDB sabia do
risco e votou favorável. Naquela época, nós fizemos e resolvemos uma situação, a
mesma que resolveu a vida do Estado de São Paulo, que até hoje está em vigor. Vejo
que a política precisa mudar muito.

Vamos lembrar que tudo isso que estamos passando, todas as noites de insônia
que as senhoras estão passando e que os senhores passaram, foi  por  causa de
politicagem, de mesquinharia, de poder, porque sabemos perfeitamente que isso foi
indagado na Justiça. Todos nós, os 77 deputados do PT, do PMDB, do PDT, sabemos
que foi usada uma manobra política para descartar a campanha do ex-governador,
hoje  candidato  à  presidência  da  República,  Aécio  Neves,  para  dizer  que  ele  fez
errado. Mas ninguém lembrou que ele fez isso para beneficiar  120 mil  servidores
daquela época. Essa é a realidade, não precisamos falar mentira.

Deixei minha campanha eleitoral em Coronel Murta - sou candidato à reeleição -
para votar a PEC nº 69. Hoje voto a PEC nº 69; amanhã, se precisar, voto a PEC nº
150. Também, se amanhã precisar de mais um tempo, mais dois ou três anos,  e
aposentar mais 40 mil, 50 mil, eu voto a PEC nº 20, a 40, a 60, a 120. É esse o
compromisso que eu e e esta  Casa devemos ter  para resolver  a vida  de vocês,
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porque os senhores e as senhoras sabem da necessidade por que passam. Aqui,
neste  Plenário,  quem  entrou  e  quem  pediu  para  fazer,  os  juízes  que  julgaram,
ninguém sabe da dificuldade que cada um de vocês passa na hora  de fazer  um
supermercado, na hora de colocar comida dentro de casa.

Vimos deputado fazer  gracinha  e dizer  que não poderia,  que  o  governador  fez
errado. Sim, fez errado, mas garantiu um prato de comida para 120 mil servidores até
hoje. É isso que temos de levar em conta. Estamos aqui é para servir à população.
Quem paga o meu salário são os senhores e as senhoras. Hoje todo brasileiro tem de
entender que quem paga o salário da presidenta da República, do governador, do
presidente da Assembleia são os senhores, que, portanto, têm o direito de exigir bom
tratamento e boa atenção desses servidores.

Nem vou fazer política. O deputado Célio Moreira me perguntava onde estavam os
deputados do PMDB, que bateram palma com todo o carinho, que acharam muito
bacana e diziam que iriam desgastar a campanha do governador,  do Pimenta de
Veiga, do governador,  do presidente da República, mas desgastaram, na verdade,
foram  as  senhoras  e  os  senhores  porque  deixaram  de  dormir,  preocupados  que
estavam com as contas ao final do mês. Esses deputados não estão aqui,  todos
sabem, porque estão fazendo campanha para o candidato Pimentel, estão pedindo
voto no interior. Tinham de fazer o papel deles, pois o deputado é eleito para legislar e
fiscalizar.

No decorrer dos trabalhos, ouvi a opinião de cada um que estava aqui. Senti falta
também da Bia. Ela colocou o meu retrato, Sr. Presidente, em ordem alfabética, em
Itabirito. Colocou a foto de todo o mundo em Itabirito. O meu está em primeiro. Ela me
disse que eu estava na frente do João Vítor Xavier. Eu disse que era lógico, pois o
meu nome começa com “a” e o do João Vítor com “j”. Estamos todos lá. Está faltando
a presença da Bia aqui para pressionar este Plenário para votar a PEC nº 69. Alô,
Bia, que está me assistindo agora ou no gabinete do Rogério Correia ou dentro do
Sind-UTE.  Um abraço para  você.  Conto  com seu apoio  para  pressionarmos esta
Casa e votarmos a PEC nº 69. Hoje é PEC nº 69. Se durar mais 7, 8, 10 anos e
fizerem  a  mesma  graça  pedindo  à  Justiça  para  acabar  com  a  PEC  nº  69  e
aposentarem mais 60 mil servidores, eu fico satisfeito. Aí, então, estarei aqui para
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aprovar mais 5, 10, 50 PECs, porque o que eu quero é servir à população mineira e
aos professores que ganham pouco e fazem muito por este país. Obrigado.

O deputado Leonardo Moreira*  -  Sr.  Presidente,  há  aqui  vários  deputados  com
vontade  de  se  expressarem,  entre  os  quais  destaco  os  deputados  Deiró  Marra,
Gustavo Valadares, Bosco, Duarte Bechir, enfim, muitos que têm a sua alma, o seu
comprometimento com os servidores que estão aqui no nosso Plenário.

O  tempo  está  pouco  para  nos  expressarmos,  mas  queria,  ao  encerrar  minhas
palavras, dizer que vou sair  daqui e percorrer gabinete por gabinete para exigir  a
presença dos deputados em Plenário para que possamos votar a PEC nº 69. Vamos
dizer “sim” aos nossos servidores, sim à PEC nº 69. Parabéns a vocês, e vamos à
luta.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Jr.
O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.*  -  Sr.  Presidente,  na  listagem  havia  muitos

deputados na minha frente nessa sequência.  Fiz até aparte ao deputado que me
antecedeu porque achei que os deputados não iriam deixar de estar aqui para falar
neste dia de hoje.

Sr.  Presidente,  enquanto o deputado Leonardo Moreira vai  dar  uma volta  pelos
gabinetes,  quero  registrar  a  presença  entre  nós  do  autor  de  uma PEC  no  nível
federal,  o  deputado  Rodrigo  de  Castro.  Seja  bem-vindo  a  esta  Casa,  deputado
Rodrigo de Castro.  Espero que Brasília  também faça o que estamos fazendo em
nossas Minas Gerais. Hoje não iria tocar nesse assunto em meu pronunciamento,
mas as chuvas estão chegando em Belo Horizonte. Faço um apelo ao prefeito para
que  inicie  urgentemente  a  limpeza  dos  bueiros.  Alguém  pode  perguntar:  “Mas
agora?”. Sim, tem de limpar agora, porque as chuvas estão aí. Se essa limpeza não
for feita com urgência, daqui a pouco as enchentes começam em Belo Horizonte.

Também  vou  abordar  outros  assuntos,  como  o  mineroduto.  A água  está  indo
embora. Hoje há cinco minerodutos levando o minério e a nossa água para fora. Sr.
Presidente, estamos apresentando nesta Casa um projeto que exige das mineradoras
essa água de volta. Também estamos apresentando outros projetos.

O deputado Deiró Marra (em aparte)* - Obrigado, deputado Alencar. Presidente, vou
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fazer aparte em função do tempo. Tenho certeza de que vai  ser uma experiência
única, deputado Dinis Pinheiro, ver comparecerem as pessoas. Tive oportunidade de
em  oito  anos,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  ser  aplaudido  pela  iniciativa  de
fazermos uma PEC que vem ao encontro da necessidade dos nossos servidores da
educação.  Quero firmar meu compromisso.  Tenho certeza de que essa discussão
judiciária, deputado Alencar da Silveira Jr., passa realmente por muito mais. Às vezes
nos perguntamos por que no Paraná e em São Paulo, onde foram tomadas medidas
semelhantes à de Minas, isso permanece.  É importante que vocês, da educação,
tenham  esse  entendimento  para  não  voltarem  para  casa imaginando  que  com  a
aprovação  dessa  PEC  teremos  toda  a  solução.  É  importante  demonstrar  aqui,
deputado Alencar da Silveira Jr.,  que estamos firmes no propósito de resolvermos
isso.  Eu  estava  aqui  quando  fizemos  a  PEC  nº  100,  que  não  foi  aprovada  no
Supremo. É importante dizer que o governo foi até o último recurso possível. Depois
disso, estamos aqui novamente para, mais uma vez, mostrarmos aos servidores da
educação  que  temos  consciência  e,  acima  de  tudo,  ciência  da  necessidade,  do
tormento que estão passando. Portanto quero deixar claro nosso compromisso de
aprovarmos a PEC nº 69. Muito obrigado a todos.

O deputado Alencar da Silveira Jr.* -  Sr.  Presidente, antes de passar a palavra,
quero  dizer  -  teve  até  notinha no jornal  -  que,  chegando hoje de viagem a Belo
Horizonte, pois estava no interior visitando as bases, vi lambe-lambes espalhados por
toda cidade dizendo: “Minas agora é do PT. Pimentel é PT”, em alto e bom som. O PT
do Sr. Fernando Pimentel. Pimentel pode ser do PT, mas Minas é dos mineiros. Esse
é o recado que quero dar, pois estava engasgado desde ontem. Mas hoje está nos
jornais que Minas Gerais não é do PT, Minas Gerais é dos mineiros.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Obrigado, deputado Alencar da Silveira Jr.
O deputado iniciou sua fala trazendo aos mineiros, especialmente aos que estão

nas galerias da Assembleia e aos que nos acompanham de casa, uma verdade que
deve ser repetida mil  vezes,  se necessário.  Vejam bem: somos 77 parlamentares
nesta Casa. Convocado para estar aqui hoje, abri mão da campanha que faço no Sul,
onde resido, para vir defender os interesses dos atingidos pela Lei nº 100. No caso de
Minas, há uma situação que precisa ser discutida em detalhes: o Supremo somente
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cortou  os  efetivados  de  Minas  Gerais.  Só  os  de  Minas  Gerais!  Mas  agora  a
Assembleia de Minas toma uma decisão histórica,  pelos  cinco parlamentares que
escreveram  o  nome  como  autores  dessa  matéria,  entre  os  quais  me  encontro.
Aproveito  para deixar  um recado importante para  os  demais  parlamentares  desta
Casa:  se somos 77,  onde estão  os outros? Onde estão  os demais? Não vieram.
Estão  se  acovardando;  preferem  fazer  campanhas  difamatórias  contra  alguns
membros da Casa a comparecer, como fazemos agora, para tecer a verdade e votar
com o servidor, quando são chamados para isso.

Não  podemos  abandonar  os  servidores  atingidos  pela  Lei  nº  100,  pois  assim
estaríamos abandonando-os à sorte e virando as costas àqueles a quem esta Casa
um dia deu condições.  A Lei  nº  100 foi  criada para proteger  aqueles que tinham
direitos que foram tirados pela Justiça. Mas o deputado Rodrigo de Castro, autor da
proposta de emenda à Constituição Federal, se faz presente, e, enquanto a PEC não
é aprovada naquela Casa, nós, da Assembleia de Minas, faremos uma alteração e
escreveremos, na Constituição do Estado, uma nova linha, uma nova lei  para que
vocês  tenham  a  guarida  da  lei.  Contem  com  a  responsabilidade  dos  deputados.
Estamos  aqui  para  dizer  a  vocês  que apoiamos  a  Lei  nº  100,  porque  temos,  no
coração e na mente, a responsabilidade de legislar por vocês.

Para finalizar, deputado Alencar da Silveira Jr., quero retificar a sua fala: a Beatriz,
do Sin-UTE, não está no gabinete do deputado, como você falou, mas no comitê do
candidato a governador, fazendo campanha para o seu partido, em vez de defender
os que estão aqui hoje. Essa é a grande verdade. Muito obrigado.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Em primeiro lugar, quero agradecer
ao grande número de servidores que se deslocaram dos quatro cantos do Estado
para  estar  conosco não  só  nas  galerias,  mas  também nos  arredores  da  Casa e
mesmo nos nossos gabinetes, acompanhando-nos por telões.

Quero tranquilizar V. Exa. e os demais deputados, pois tenho comigo uma lista dos
parlamentares do PT e do PMDB que, em 2007, votaram conosco a PLC nº 27, que
depois  se  transformou  na  Lei  nº  100.  Gostaria  de  mencionar  os  seus  nomes:
Adalclever  Lopes,  Durval  Ângelo,  André  Quintão,  Gilberto Abramo, Ivair  Nogueira,
Vanderlei Miranda e Paulo Guedes. Esses continuam como deputados estaduais, e
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tenho certeza de que não serão incoerentes; não vão votar contrariamente ao que
defenderam em 2007. Não acredito que tenham mudado de opinião.

No mais,  quero parabenizar  os  demais deputados e  esta  Casa,  que faz justiça
quando a Justiça não pratica a justiça. Infelizmente o que fez o Supremo Tribunal
Federal, pela maioria dos seus ministros, foi política.

E nós, da Assembleia de Minas, estamos hoje dando um passo importante para
recolocarmos os servidores no lugar de onde não deveriam ter saído, fazendo justiça.
A Assembleia, composta por homens públicos que praticam a política, faz hoje justiça.
E, quanto à Justiça, o Supremo, ao invés de praticá-la, fez política, sofrendo pressão
do governo federal, que não queria que essa lei continuasse em vigor.

Quero  parabenizar  V.  Exa.  e  os  demais  deputados.  E  quero  pedir  aos  nobres
servidores,  colegas  que  estão  aqui  nos  visitando  hoje,  que votaram conosco  em
2007, que têm de votar novamente conosco, que procurem esses deputados que citei
aqui - tenho certeza de que não serão incoerentes. Muito obrigado a V. Exa.

O deputado Bosco (em aparte)* - Agradeço ao amigo deputado Alencar da Silveira
Jr. Quero também cumprimentar todos os profissionais da educação que se fazem
presentes na Assembleia na tarde de hoje. E cumprimento todos os funcionários da
educação por meio dos profissionais da educação de Campos Altos aqui presentes.

Quero  dizer,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que,  se  temos  hoje  a  melhor
educação do País em Minas Gerais,  devemos a esses profissionais da educação,
profissionais abnegados que fazem da educação verdadeira missão de ensinar, de
formar verdadeiros cidadãos. E faço isso sem distinção, sejam eles aprovados em
concursos públicos, sejam eles profissionais da educação efetivados pela Lei 100.
Todos eles são importantes, todos eles têm sua importância. E não podemos, caro
deputado Alencar da Silveira Jr., caros deputados e deputadas, permitir, ser omissos
diante de um julgamento que foi realizado pelo STF através de uma análise da letra
fria da lei e deixar que mais de 90 mil profissionais da educação fiquem nas ruas
desempregados,  colocando  em  risco  a  sobrevivência  de  seus  familiares.  Não
podemos nos curvar mediante essa situação de desconforto. E é visando rediscutir
esse  assunto,  rediscutir  os  direitos  dos  nossos  profissionais  da  Lei  100  que
propusemos a emenda, a PEC nº 69. E, como signatário também dessa PEC, eu
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acredito,  como o  relator  que deu parecer  favorável,  o  deputado Sebastião Costa.
Esse é um assunto que merece, que carece ser rediscutido.

Portanto,  eu quero conclamar  a todos os deputados e deputadas desta Casa a
fazermos justiça, neste momento, ao apreciarmos a PEC nº 69; a fazer um resgate da
cidadania aprovando a PEC nº 69. Queremos ver aqui, neste Plenário, realmente, o
comprometimento de todos os deputados na apreciação dessa PEC. Se queremos
realmente  fazer  justiça,  se  queremos  reconhecer  os  nossos  profissionais  da
educação, a hora é agora, o momento é este: vamos todos aprovar a PEC nº 69.

O deputado Gustavo Correa (em aparte) - Por mais que eu tenha o sobrenome do
deputado Rogério Correia, por quem tenho o maior respeito e admiração, nós temos
várias divergências, sobretudo do ponto de vista político. Mas eu não poderia deixar
de  utilizar  os  microfones  da  Assembleia  e  cumprimentar  todos  os  servidores  da
educação que, como bem disse o deputado Gustavo Valadares, deslocaram-se dos
mais  distantes  rincões  da  nossa  Minas  Gerais  para  estar  aqui  hoje,  exatamente
acompanhando  esse  início  de  processo  de  votação  da  referida  PEC.  Quero
cumprimentar todos os servidores da educação, deputado Alencar da Silveira Jr., que
não puderam estar aqui, mas que, tenho certeza, acompanham todo esse processo
pela TV Assembleia, TV que V. Exa. criou há alguns anos.

O deputado Alencar da Silveira Jr.* - Há 18 anos, deputado.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Mas o que eu quero é apenas tranquilizar

todos os...
O deputado Alencar da Silveira Jr.* - O PT está até se acabando. Deputado Rogério

Correia, se isso tivesse acontecido quando V. Exa. estivesse aqui em cima, o que
estaria falando agora? “O governo mandou apagar a luz para não me ouvir.” Está
vendo que não tem isso. Quando estamos aqui, a luz também acaba.

O deputado Gustavo Corrêa  (em aparte)  -  Deputado Alencar  da Silveira Jr.,  eu
pegaria a sua deixa para fazer um comentário,  mas posso ter  problemas jurídicos
futuros, então me atenho a dizer que tenho certeza de que esse é um problema que
ocorre em todos os locais. Mas quero exatamente tranquilizar todos os servidores que
aqui se encontram e os que nos acompanham pela TV Assembleia, dizer que temos
certeza  de  que  todos  os  parlamentares  que  têm  responsabilidade  e  que  querem
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exatamente trabalhar em prol dos servidores da educação, sobretudo aqueles que, há
alguns  meses,  faziam  algumas  críticas  a  este  governo,  num  gesto  de  grandeza,
apoiarão  a  aprovação  dessa  PEC.  Espero  que  ela  seja  aprovada  o  mais  rápido
possível. Peço a cada um dos servidores da educação que cobrem isso dos seus
representantes nas suas cidades, e que possamos, deputado Alencar da Silveira Jr.,
votar  logo  essa  PEC.  Quero  aqui  justificar  a  minha  assinatura.  Por  problemas
regimentais, eu não poderia assinar, mas contem com o meu apoio, o meu trabalho e
a  minha luta.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  espero  que  V.  Exa.  tenha  o  privilégio  de
sancionar a referida PEC, para exatamente coroar todo o seu trabalho e a sua gestão
à frente da Assembleia Legislativa nos últimos anos.

Então, servidores da educação, contem com este parlamentar. Mas espero também
que os outros parlamentares estejam juntos com vocês nessa luta, que é justa e,
mais que isso, merecedora. Um grande abraço a todos.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Quero aqui reafirmar o meu compromisso, o
compromisso do PDT, com a PEC nº 69, com o Projeto de Lei nº 4.170, hoje, amanhã
e quando houver  necessidade.  Podem  contar  comigo,  podem  contar  com o  meu
mandato. Usem o meu mandato. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Deiró Marra.
O deputado Deiró Marra* - Tenho 2 minutos para falar, presidente? Não dará para

falar muito, mas já tivemos a oportunidade de fazê-lo. Quero externar a satisfação de
podermos  estar  aqui  para  resolver  um  problema.  Quero  mudar  o  foco  dos
parlamentares colegas que me antecederam. Acho que devemos, sim, unir esforços
de todos os parlamentares, seja de qual partido for, porque a PEC nº 69 vem corrigir a
Lei nº 100, que não foram os deputados do PMDB, do PSDB, do PR, do PT que
derrubaram,  mas  os  ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal.  O  que  estamos
propondo aqui hoje, que é importante que vocês da educação saibam, é corrigi-la, por
meio  de  uma  medida  e  de  uma  lei  que  possa  ter  verdadeiramente  eficácia  e
eficiência. Fundamentado nisso, quero aqui fazer um apelo a todos os deputados,
seja de que partido for, para nos acompanhar na aprovação da PEC nº 69. Isso é que
é importante. Hoje o que está em pauta é realmente a garantia de que todos nós,
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servidores da educação, possamos ter esse sentido. Assim como tivemos apoio com
a PEC nº 27, que virou a Lei nº 100, tenho certeza de que todos nos acompanharão
para que possamos, juntos, dar força e verdadeiramente fazer valer essa questão da
PEC nº 69. Falo isso em nome dos professores, de milhares de professores que nos
enviaram,  durante  esta  semana,  e-mails,  correspondências,  ofícios,  pedindo  essa
presença.  Estamos  aqui  para  mostrar.  Como  muitos  deputados,  deixamos
campanhas para a reeleição a fim de estar  aqui.  É  para isso que precisamos de
vocês, para que nos valorizem e acreditem nos seus representantes. Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O presidente - Registro a presença do dileto amigo deputado Rodrigo de Castro.
Seja muito bem-vindo à Casa do povo, V. Exa. que muito tem se empenhado nesse
trabalho.

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, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que  o  Projeto  de  Lei  nº  5.485/2014  seja  distribuído  à  Comissão  de  Fiscalização
Financeira,  em  razão  da  natureza  da  matéria.  Ficam  mantidos  a  distribuição  à
Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 30 de setembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 5.066/2014, do deputado Agostinho Patrus Filho, ao
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Projeto  de  Lei  nº  1.482/2011,  do  deputado  Leonardo  Moreira,  por  guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 30 de setembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

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 8.841, 8.842, 8.855 e
8.857  a  8.859/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  8.843  e  8.849  a
8.854/2014, da Comissão de Segurança Pública, e 8.844 a 8.848 e 8.856/2014, da
Comissão de Direitos Humanos.  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 Segurança Pública - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária,
em 16/9/2014, do Requerimento nº 8.777/2014, do deputado Carlos Henrique (Ciente.
Publique-se.).

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a
presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  das  deputadas  e  dos
deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Bosco) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 37 deputados. Portanto, não há quórum

para votação, mas há para a continuação dos trabalhos.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar  nº  143,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  34,  de  12/9/1994,  que
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências.
Continua  em  discussão  o  veto.  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão.
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Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 22.287, que altera
os  limites  da  Estação Ecológica  Estadual  de  Arêdes,  no  Município  de  Itabirito.  A
Comissão Especial  opina pela manutenção do veto. Em discussão o veto. Com a
palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  colegas  deputados  e  deputadas,
senhores  e  senhoras  da  imprensa,  companheiros  e  companheiras  da  galeria,  é
preciso,  em  primeiro  lugar,  explicar  o  que  está  acontecendo.  Há  no  Plenário  37
deputados, e há na pauta ainda oito vetos a serem discutidos. Informo isso para que
todos possam entender. O veto sobrestá a pauta. Em outras palavras, sem limpar a
pauta e votar os oito vetos, não se pode votar nenhum outro projeto, nem a PEC nº
4.170,  nem  a  PEC  nº  69,  nem  qualquer  outro  projeto.  Para  votarmos  as  PECs,
teríamos de contar aqui  com a presença de 48 deputados. O deputado Leonardo
Moreira pode - se é que dá tempo - ir aos gabinetes e tentar trazer... Não concedi
aparte. O deputado pode ir aos gabinetes buscar os deputados. Pode ir lá, deputado
Leonardo  Moreira.  Leve  com  você  quem  quiser  para  buscar  os  deputados.
Infelizmente só há aqui 37 deputados. Essa é a primeira observação que queria fazer
para  que  vocês  compreendam  o  que  vai  aqui  acontecer  e  o  que  já  está  aqui
acontecendo. Estão aqui 37 deputados. Vários deputados do PT e do PMDB estão
presentes. Mesmo com eles, só há 37 deputados.  A base do governo,  que votou
contra os professores na hora de definir o piso salarial, que acabou com o piso das
professoras,  que  estabeleceu  o  maldito  subsídio,  quando  quis  fazer  isso  colocou
todos os deputados aqui para votarem, e assim o fizeram. Sabe quantos são? São 56
deputados.

A base do governo possui 56 deputados. Eles poderiam compor o quórum. Sugiro
ao  deputado  Leonardo  Moreira  que  busque  os  deputados  da  base  do  governo,
aqueles que votaram contra as professoras e o piso. São os mesmos que votaram
para que o governo do Estado roubasse o dinheiro do fundo dos servidores públicos e
das professoras. Lembram-se deles? Foram eles que votaram para que roubassem o
dinheiro  do  Funpemg.  E  o  governo  roubou  o  dinheiro  do  Funpemg.  Tirou  de  lá
bilhões, dinheiro que era de vocês. Os deputados votaram a favor desse roubo do
governo. Cadê eles que não estão aqui? Armaram uma marmelada, um circo. Foi isso
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que fizeram aqui. Cadê eles? Cadê os deputados que votaram contra as professoras
durante  12  anos?  Cadê  os  deputados  que  votaram  na  greve  e  prometeram  que
dariam tudo às professoras? E esse Rodrigo de Castro, esse demagogo que estava
por aqui? O pai dele, o Danilo de Castro, foi aquele que fez o risco n'água. Vocês se
lembram dele?  Ele  traiu  as  professoras,  falou  que não acabaria  com  o  piso  das
professoras, que daria garantia a elas.

A greve acabou, e ele traiu as professoras. Lembram-se disso? Esse é o filho do
Danilo  de  Castro.  É  um  demagogo  que  está  aí.  Não  dou  aparte,  não.  V.  Exa.,
deputado Duarte Bechir, agora me escute. Faça esse favor. Já falou muito. As coisas
aqui precisam ser ditas.

É um demagogo que está falando aí. Lave a boca para falar da Bia. Lave essa boca
para falar da Beatriz. Lave essa sua boca suja para falar da Beatriz Siqueira. Quando
você lavar essa sua boca suja, fale da Bia.  Não fale o nome da Bia. Demagogo,
demagogo,  demagogo,  não fale o nome da Bia  com essa boca suja.  Traidor  das
professoras! Traidor das professoras! Traidor das professoras!

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  A  presidência  solicita  compreensão,
equilíbrio  e  serenidade.  Existem,  neste  momento,  matérias  importantíssimas  para
serem apreciadas, para serem votadas, sobretudo a matéria referente aos nossos
queridos  servidores.  Neste  momento,  peço  ao  deputado  Rogério  Correia  e  ao
deputado Duarte compreensão e equilíbrio, para que os trabalhos possam ter uma
boa sequência.

Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Presidente, vou solicitar a V. Exa., em primeiro lugar,

que reponha o meu tempo, porque fui interrompido. Em segundo lugar, gostaria de
dizer que não vou conceder aparte aos deputados que traíram a educação. Não vou.
É um direito meu. Eles votaram contra os professores e deviam lavar a boca para
falar de uma liderança como a Bia, a quem respeitamos muito. Deputado, para quem
ousou falar mal da Beatriz na ausência dela não vou conceder aparte, porque são
pessoas demagogas, que votaram sempre contra os professores.

Queria  separar  as  coisas e mostrar  para vocês que,  infelizmente,  muitos  foram
levados ao engano. A gente sabia, o presidente sabia que havia aqui oito vetos para
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serem discutidos e que não havia consenso para a votação desses vetos. Faltando
poucos dias para as eleições, seria, como será, impossível haver 48 votos a favor de
qualquer  PEC aqui,  no  Plenário.  Tentaram fazer  daqui  um plenário  eleitoral,  e  os
discursos foram feitos nesse sentido.

O  TRE  deve  estar  assistindo  ao  que  acontece  aqui  e  deve  ter  visto  que,
infelizmente,  uma  reunião  plenária,  que  deveria  estar  discutindo  um  tema  sério,
transformou-se num debate político em que um partido procurou atacar o outro. Foi
isso o que fizeram os deputados aqui. Eles utilizaram o microfone para fazer ataques
a um  determinado candidato.  Se  estivéssemos  num período normal,  não haveria
problemas, mas, presidente, num período eleitoral, não se pode ocupar a tribuna para
se fazer um debate, porque o TRE não permite isso.

Desculpe-me  a  crítica,  mas  preciso  fazê-la.  V.  Exa.  não  deveria  ter  pautado,
sabendo que existiam oito vetos e que não haveria quórum para a votação, uma ou
duas emendas constitucionais. Considero que V. Exa. fez isso muito mais por ser
candidato  a  vice-governador  numa chapa  que  por  ser  presidente  da  Assembleia.
Permita-me  fazer  essa  crítica.  Faço-a  de  forma  sincera,  faço-a  de  coração.
Realmente, fiquei magoado. Acho que utilizar a cadeira de presidente da Assembleia
e  agir  como  candidato  a  vice-governador  não  é  correto  com  o  conjunto  dos
deputados. Pode ter sido correto com o partido de V. Exa., mas com a Assembleia
Legislativa, como um todo, não foi.

Peço  a  vocês  agora  que  escutem  quais  são  os  argumentos,  o  que  está
acontecendo e como podemos resolver esse problema.

Permitam-me  falar  primeiramente  da  PEC  nº  4.170,  relativa  aos  agentes
penitenciários. A proposta diz que os servidores que estão na ativa e foram treinados
para  o  cargo  de  agente  penitenciário  permanecerão  no  mesmo  até  que  sejam
substituídos por meio de concurso público. A parte dos servidores que é concursada
assumirá,  e  sobrarão  vagas.  Enquanto  não  houver  concurso,  eles  poderão
permanecer no cargo. Esse é o teor da PEC do deputado Sargento Rodrigues.

Quero  dizer  que  sou  favorável  a  essa  proposta,  porque  está  dentro  das
possibilidades, ou seja, até que haja concurso público, vocês podem ficar. Isso obriga
o governo a fazer concurso, até para que vocês possam entrar. Na verdade, não é
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uma PEC, e sim um projeto de lei - o Carlão está me corrigindo. Certamente, ele não
será votado hoje porque não há quórum para votar veto. Mas, na semana que vem,
passado  o  clima  das  eleições,  podem  nos  procurar,  porque  a  nossa  posição  é
favorável. Estaremos com vocês para resolver o problema. Disponho-me também a
conversar com o governador, seja ele quem for, a partir da semana que vem, para
discutirmos essa transição e permitir que vocês continuem empregados até que haja
concurso publico. Assumo esse compromisso com os agentes penitenciários. Tenho a
certeza de que isso será satisfatório em relação àquilo que vocês estão pedindo.

Fiz questão de usar essas palavras para mostrar que precisamos buscar, a partir de
agora, uma solução não apenas para o caso deles, mas também das professoras da
PEC nº 69. Como fazer a transição em relação a essas servidoras? Todos sabem que
o STF julgou a inconstitucionalidade da Lei nº 100, com o placar de onze a zero.
Portanto,  há  uma jurisprudência  de  que só  pode  haver  admissão  após  concurso
público realizado depois de 1988. Antes desse período, não existia a possibilidade de
concurso  na  Constituição.  Exatamente  por  isso  foi  que  o  Supremo considerou  a
necessidade de concurso público. Então é óbvio que não podemos desfazer a palavra
do Supremo. Vocês sabem disso. Qualquer deputado sabe que uma nova lei  não
pode sobrepor-se à decisão do Supremo. Infelizmente, esta é a verdade. Você não
pode fazer uma lei e dizer que ela valerá mais do que a palavra do Supremo. Não é
assim que o sistema democrático brasileiro funciona. A palavra do Supremo nesse
caso é final.

O deputado Danilo de Castro propôs a PEC nº 422 na Câmara dos Deputados.
Talvez vocês não saibam disso, mas é importante. Essa proposta foi apensada à PEC
nº 54, que já estava tramitando e tomou bomba. O Danilo não disse a vocês, mas
essa proposta foi considerada inconstitucional e já foi... Deputado Alencar da Silveira
Jr., V. Exa. não pode me interromper quando estou falando. Em seguida, concederei
aparte a V. Exa.

A PEC do deputado Rodrigo de Castro, a de número 422, foi apensada à PEC nº
54, que já tramitava. A PEC dele era igual à de número 54, para a qual o relator deu
parecer contrário e fez o substitutivo. É bom que vocês saibam o que aconteceu, para
que não fiquem enganados. A PEC dele foi apensada, colocada junto à outra que foi
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considerada inconstitucional. A PEC do Rodrigo de Castro já tomou bomba. Ele veio
até aqui tentar fazer uma nova PEC, porque a dele já falhou, já tomou bomba.

Trouxe para ler para vocês a decisão. Querem que eu a leia? Vou ler a PEC dele.
Vou ler para vocês entenderem a jogada e depois vou propor uma solução real. Não
quero brincar com vocês, não quero fazer brincadeira com quem está aflito. (- Lê:) “A
PEC nº 422, do deputado Rodrigo de Castro, tem o mesmo texto - com uma pequena
diferença de quando ela entraria em vigor - da PEC nº 54/1999, a qual foi apensada
na Câmara Federal. A comissão especial responsável pelo parecer da PEC rejeitou o
texto da PEC nº 54, que é igual ao da PEC nº 422, que também tem o mesmo texto
da PEC nº 69.” Como o relator colocou essa questão? Ele diz: (- Lê:) “De imediato,
tendo em vista os princípios básicos que orientam…” Vejo que há algumas pessoas
que não querem deixar vocês escutar, devem ser os membros da APPMG, que estão
com o outro partido político. Assim fica difícil fazer o debate. Pediria a vocês que me
escutem para saber o que está acontecendo.

Continuando a leitura: (- Lê:) “De imediato, tendo em vista os princípios básicos que
orientam a organização e o funcionamento da administração pública, não há como
respaldar  a possibilidade de regularização de situações,  com admissão em cargo
efetivo, após a Constituição de 1988, sem aprovação prévia em concurso público.
Pelos mesmos motivos, não há como se trazerem para os quadros do serviço público,
ainda  que de caráter  temporário,  prestadores  de  serviço”.  Ele  termina  dizendo  o
seguinte: (- Lê:) “A proposta apresentada, portanto, tem inúmeras impropriedades e
inconveniências que nos conduzem a rejeitá-la integralmente.”

Então  a  PEC  do  Rodrigo  de  Castro  foi  rejeitada  integralmente  no  Congresso
Nacional. Não há mais no Congresso Nacional a possibilidade de ela vingar, porque
já  foi  rejeitada.  É  importante  vocês  saberem  isso.  Tentaram  uma PEC  aqui  que
evidentemente terá no STF a mesma destinação. É óbvio que isso irá acontecer.

Mas, há uma dúvida. As professoras que estão de fato com problema, interessadas
em resolvê-lo e que vieram para escutar perguntam o seguinte: isso não vai demorar
para  ser  resolvido  talvez  5,  6  ou  7  anos,  dando  oportunidade  para  outros  se
aposentarem? Infelizmente, isso não vai acontecer. Consultamos todo o setor jurídico,
e todos dizem que, como já há decisão de mérito, e qualquer deputado e advogado
sabe disso, não tem de se julgar novamente, ela é apensada àquela decisão.
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Então, imediatamente, será dada uma liminar declarando o entendimento de que
aquela PEC tem teor  semelhante  e  induz a  não ter  concurso.  Portanto,  ela  será
também arquivada por meio de uma liminar, e o concurso terá de ser feito. Esse é o
posicionamento real do que está acontecendo.

Então, queria que vocês soubessem da realidade. É claro, que, se tivéssemos uma
varinha de condão para resolver imediatamente esse problema, nós o faríamos, mas
só existe uma possibilidade real, que é sentar com o governo do Estado - o que este
não faz - e, em vez uma mentira dentro do Plenário da Assembleia Legislativa como
está  sendo feito  aqui,  ver  o  que o  governo  está  pensando  em fazer  depois.  Por
exemplo, a Renata Vilhena disse que não fará concurso para auxiliar de escola, que
vai terceirizar o serviço. Vocês ouviram isso. Então, o governo enquanto engana aqui,
está preparando a terceirização das auxiliares de escola. Sou contra a terceirização.
Acho um absurdo com as auxiliares terceirizar os serviços nas escolas, mas é isso
que a Renata Vilhena e o atual governo estão tramando para depois das eleições.

Um segundo ponto é o que fazer com as professoras e os auxiliares, a partir de
agora, nesse quadro. Temos, em primeiro lugar, de garantir a contagem de todo o
tempo de serviço.  É preciso que vocês não o percam, pois esse é um direito  do
trabalhador. Vocês têm esse direito e não vão perder um dia sequer. É obrigação do
governo do Estado informar ao INSS e ele tem de, necessariamente, contabilizar.
Podem ficar tranquilos que isso é uma obrigação. Aliás, a Bia, do Sind-UTE, esteve
com o INSS, e eles garantiram que a contagem de tempo é absoluta. Por que deu
problema com o INSS antes? Porque o governo do Estado, ao invés de deixá-los no
Ipsemg, quis impor-lhes o INSS antes da hora, antes do concurso. Então, o juiz deu
um pito no governo do Estado e disse a eles que as professoras têm o direito até abril
de ficar no Ipsemg. Assim, ele teve de voltar com vocês para o Ipsemg, mas o tempo
do INSS é garantido. Garanto a vocês que qualquer governador,  seja ele de qual
partido for,  terá de garantir  o tempo de serviço. Essa é a primeira questão que é
importante  para  vocês.  Todos  terão  garantido  o  tempo  de  serviço,  basta  que  o
governo  declare  que  vocês  contribuíram  e  como  contribuíram  com  o  Ipsemg.  É
evidente que qualquer governo terá de fazer isso.

Um outro ponto: é preciso que, ao estabelecer aquilo que o Supremo exige, que
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seja  o  concurso  público,  que  ele  leve  em  consideração  a  experiência  dos
trabalhadores em educação. Isso não pode ser jogado fora. Não se pode fazer um
concurso meramente acadêmico. É preciso discutir qual o caráter do concurso, o que
o  governo  atual  não  quis  fazer  até  hoje.  Ele  não  sentou  com  ninguém  para
estabelecer  o  que  é  e  quais  os  critérios  do  concurso  público.  Como o  STF está
obrigando  a  ter  o  concurso,  o  governo  precisa  sentar  com  vocês,  qualquer
governador, seja o Pimentel, seja o Pimenta da Veiga ou outro que seja eleito, e fazer
um acordo do que é um concurso público justo, que leve em consideração o tempo de
serviço e a prática dos trabalhadores. É possível contar o tempo de serviço? Sim. O
STF permite a contagem do tempo de serviço. Com ela, vamos, certamente, absorver
a imensa maioria dos professores da Lei nº 100, mas isso precisa ser negociado.

Então,  vejam bem,  terminado o  processo  eleitoral,  vamos  precisar,  e  esse é  o
compromisso que tenho com vocês aqui, de intermediar com o governador eleito uma
ampla  reunião  para  debatermos  as  situações  e  chegarmos  a  um  comum acordo
daquilo que é possível fazer, nos termos da lei.

Este é o compromisso que quero assumir com vocês, professores, professoras e
trabalhadores da educação, dentro, evidentemente, dos limites do que o STF obrigou
a fazer. Esse é o quadro que existe nas escolas.

Permitam-me também um diálogo sincero com vocês,  pois  estou sendo sincero.
Vocês estão diante de uma Assembleia Legislativa que durante 12 anos votou contra
os professores e as professoras; vocês estão diante de uma Assembleia Legislativa
que  acabou  com  o  subsídio  de  vocês.  Aliás,  desculpem-me,  acabou  com  o  piso
salarial e o transformou em subsídio. Vocês estão diante de deputados e deputadas
cuja  maioria  votou  contra  a  carreira  dos  professores;  vocês  estão  diante  de
deputados  e  deputadas  que  durante  12  anos,  junto  ao  governo  do  PSDB,
massacraram as professoras nas escolas;  vocês estão diante de uma Assembleia
Legislativa que não lhes deu a mão em momento algum; vocês estão diante de uma
Assembleia  Legislativa  que  vocês  chamaram de inimiga  e  que,  ao  terminar  uma
greve, traiu vocês, pois jamais respeitou direito de servidor; vocês estão diante de
deputados que assinaram agora, na véspera das eleições...

Uma coisa que avisamos que não iria dar certo, como não vai dar. Hoje vocês estão
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vendo  que  não  vai  dar  certo.  Mas,  em  busca  de  votos,  fizeram  disso  aqui  um
palanque eleitoral. Pediria aos professores, principalmente aos que estão em casa,
que prestassem atenção no que de fato está acontecendo aqui.  Eu me posicionei
favoravelmente  aos  professores  durante  12  ininterruptos  anos  aqui  dentro.  Aliás,
desculpem, foram oito anos porque não estava aqui em quatro. Votei, como votaram
vários - o deputado Sávio Souza Cruz está ali  -, em todos os projetos de lei  das
professoras e dos professores. Fui a todas as assembleias de greve de vocês. Ajudei
em tudo o que podia ajudar. Fiz passeata com as professoras - quem é professora
sabe  disso  -  e  estive  na  luta  com todas  vocês.  Também  estive  com  os  agentes
penitenciários, com os servidores da saúde, aliás, com todos.

Os professores e professoras vão fazer agora um balanço do que vale mais: quatro
anos de trabalho ininterrupto a favor da educação, da saúde, dos servidores públicos
ou uma semana de mera demagogia dentro da Assembleia Legislativa. Vocês meçam
direitinho o pacote para saber quem está a favor e quem está contra vocês. Podem
ter garantia de que, se por um acaso eu estiver aqui em uma próxima legislatura,
agirei da mesma forma. Independentemente de quem for o governador, estarei com
vocês, votando a favor de todas as propostas da educação. Na semana que vem
estarei aqui exigindo deste governo e do que estará eleito. Na próxima terça-feira,
vou apresentar requerimento para abrir processo de negociação para resolver o mais
favoravelmente possível, através dos instrumentos legais, em favor dos professores
da Lei nº 100.

É isso que tenho a dizer a vocês. Mas se alguém quiser acreditar naqueles que
foram carrascos e,  às  vésperas da eleição,  querem se fazer  de anjos,  paciência.
Cada um faz o julgamento que quer. Mas sou obrigado a citar quais projetos esses
deputados, que fazem agora demagogia de uma PEC, votaram contra os professores.
Falo isso principalmente aos professores que estão em casa. Falo isso com muita
coragem - sempre tive -, mas também com a determinação de alguém que sempre
apoia a educação. Vou fazer questão de ler o que eles votaram contra e o que eu e
os  deputados  que  estão  xingando  votamos.  Por  exemplo,  eles  votaram  contra  a
categoria  pelo  congelamento  da  carreira.  Diga  “presente”  quem  votou  pelo
congelamento  da  carreira.  Onde  estão  os  demagogos  que  votaram  pelo



232
____________________________________________________________________________

congelamento da carreira? Digam, demagogos, como vocês votaram. A carreira está
congelada. Os demagogos votaram contra os professores. Quanto ao pagamento do
piso salarial,  como votaram os demagogos? Votaram pelo subsídio, contra o piso
salarial.

Quanto  ao  reajuste  anual,  conforme  determina  o  MEC,  como  votaram  os
demagogos?  Contra  os  professores.  Só aqui  foram três.  Os  demagogos  também
votaram contra a categoria, pelo fim do fundo de previdência, o roubo do Funpeng.
Como vocês votaram, demagogos? Nessa matéria, o deputado Alencar da Silveira Jr.
votou  conosco;  o  resto  votou  para  acabar  com  o  fundo  de  previdência  dos
professores e dos servidores públicos. Assim votaram os demagogos que agora estão
aqui fazendo gracinha.

Digo mais, porque tenho coragem. Não tenho medo de cara feia. A um deputado
que vem aqui falar mal da Bia, não deixo de fazer aparte. Digo mais: levantem a mão
os demagogos que votaram contra o descongelamento da carreira. Os demagogos
agora estão quietinhos. Quem votou contra a verba para o professor poder comer na
escola? Apresentei um projeto para o governo alocar dinheiro para que o professor
coma na escola, mas os demagogos votaram contra. Uma professora não pode se
alimentar na escola porque o governo do Estado não destina dinheiro para isso. Os
demagogos votaram contra as professoras, que não podem nem comer na escola.
Lembram disso? Agora estão dando uma de santos. São uns santinhos do pau oco. É
isso o que vocês são.

Querem mais? Também votaram contra o reajuste salarial, o acordo do piso salarial.
Lembram-se de quando o  Danilo  de Castro,  pai  do  Rodrigo  de  Castro,  rasgou  o
acordo que tinha sido lido aqui, nesta Casa, pela Bia? Eu estava presente na hora em
que assinaram e dei o meu aval, mas, na semana seguinte, ele mandou uma lei que
acabou com os professores. Lembram-se disso? Foram os demagogos que votaram
assim. Os santinhos do pau oco, que, a quatro dias das eleições, estão prometendo o
que não podem entregar, até mesmo que a votação seja hoje. São eles que merecem
as vaias de vocês, por estarem aqui enganando as professoras e os professores. É
verdade, e as professoras sabem disso. Só não sabem disso os militantes do PSDB,
que vieram nos vaiar. Mas, quanto a esses, não estou nem aí. Para mim a vaia de
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militantes do PSDB é um elogio, não um problema. Mas respeito as professoras, que
sabem que estou dizendo a verdade.

Em todos esses projetos, votei a favor. Eu levanto a mão: votei a favor de todos.
Agora levantem a mão os deputados que votaram a favor das professoras. Podem
levantar  a  mão.  Você  não,  deputado  Wander  Borges;  você  votou  contra  as
professoras. O deputado Ulysses votou a favor...

Votou contra, sim, deputado Wander Borges. Você também é um demagogo que
está fazendo demagogia aqui. Não vem com essa não. Para cima de mim não. Não
perdi o juízo. Quem perdeu o juízo foram vocês por achar que virão aqui, a quatro
dias  das  eleições,  depois  de  votar  contra  as  professoras,  para  fazer  demagogia.
Estão desesperados assim porque saiu o resultado de outra pesquisa. Sabem quanto
foi? Foi 41% a 18%. Vamos libertar as professoras! Viva! A liberdade vai chegar nas
escolas públicas. As professoras vão estar livres dos tucanos. A pesquisa apontou
41% a 18%. Não há demagogia que reverta a vontade. Não teremos mais choque de
gestão. Aleluia! O choque de gestão vai acabar, professores e servidores públicos! O
choque de gestão vai acabar! Ninguém mais vai tomar choque nas escolas. Graças a
Deus, o choque de gestão está acabando.

Mas quero apontar outra demagogia. Quem defendeu aqui o investimento dos 25%
na educação? Vocês se lembram disso? Fomos nós. A dívida que o governo, desde
Aécio Neves, passando por Anastasia e agora por Alberto Pinto Coelho, tem com
educação  é  de  R$8.000.000.000,00.  Isso  faz  de  Minas  Gerais  um  estado  com
deficiências  enormes,  como  mostra  o  estudo  comparativo.  Metade  das  escolas
públicas  não  tem  quadra  coberta  para  o  ensino  médio.  Os  professores  e  as
professoras dão aula em situação desfavorável e sofrem nas escolas.

Inventaram um negócio chamado Reinventando o Ensino Médio. Sabem como o
Reinventando o Ensino Médio é chamado pelas professoras? Arrebentando com o
Ensino Médio. Obrigam as coitadas das professoras a ficar no 6º horário. É verdade
ou não é? Chama-se Arrebentando o Ensino Médio.

Eu dei aula por 10 anos, Ulysses. Como ocorrem as aulas? Você dá três aulas, há
um intervalo de 15 minutos, e depois você dá as outras duas aulas. Depois dessas
três aulas que você leciona, você termina cansado. No quadro que temos de violência
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nas escolas - não é verdade? -, a professora já termina três aulas com a língua para
fora. Aí ela vai para a cantina e merenda, se o governador deixar. No caso de Minas,
só se a professora comer escondido, porque o governo do Estado soltou uma portaria
proibindo as professoras de comer. Não é verdade?

Então, a professora não pode comer. Ela fica com a barriga, Sávio Souza Cruz,
roncando,  e  vai  dar  mais  duas  aulas,  exausta,  sem  comida,  fraca.  Já  está  com
problemas enormes.

Vamos votar, sim. Então, vejam bem. Agora o deputado Lafayette de Andrada não
quer escutar porque esse é um dos demagogos,  que está propondo a PEC, mas
votou contra os professores.

As professoras, então, o que fazem? Com fome, com muita fome, elas vão dar mais
dois horários de aula. Aí, ao invés de dois horários, são três horários, há mais um
horário no Arrebentando o Ensino Médio.  São seis  aulas.  O que acontece com a
coitada da professora? Os alunos não estão lá, ela tem de dar dever de casa a mais.
Os alunos são da área rural, coitados. As professoras têm trabalho em dobro e não
recebem. Esse é o quadro da escola pública. Daquela que o senador Aécio Neves
diz, na televisão, que é a melhor escola do mundo, e na maior cara de pau. Eu não
sei  como alguém aguenta  ver  o  senador  dizendo que em Minas  nós  temos uma
escola maravilhosa, que ele arrumou tudo. E fala sorrindo, com cara de deboche.
Parece que está debochando das professoras. É assim que ele fala na televisão.

Embora os militantes do PSDB estejam aqui e não gostem, o senador Aécio Neves
fala na televisão como se estivesse debochando dos professores. Ele fala que é a
melhor escola do mundo, que ele fez e aprontou. Sabem o que ele e o PSDB fizeram
agora? Proibiram o sindicato de colocar peça publicitária dizendo as verdades. Então,
o sindicato hoje está proibido de colocar peça publicitária na imprensa dizendo que o
PSDB e o governo do PSDB devem R$8.000.000,00 para a educação. Não se pode
mais apresentar peça publicitária, a verdade deve ser escondida. Ou seja, não pode,
está proibido. Há 21 ações contra os professores e suas representações no TRE,
para evitar a verdade, para tentar iludir as pessoas durante o processo eleitoral.

Então, foi muito bom os agentes penitenciários virem aqui para saber a realidade da
escola pública. Foi muito bom os professores virem aqui saber dessa realidade.
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Sr. Presidente, faltam ainda 28 minutos para eu falar. Eu não vou falar. Antes disso,
eu vou pedir ao presidente que faça, e eu continuo aqui... Aliás, presidente, eu vou
falar, sim, porque, realmente, está ficando difícil aquentar.

Aqui, presidente, não há 48 deputados. V. Exa. podia informar, como presidente da
Assembleia  e  não como vice-candidato  a  vice-governador,  que precisamos de 48
votos para votar a PEC. Isso não foi informado. Vocês sabiam disso? Para votar a
PEC  são  necessários  48  deputados,  e  nós  não  temos  aqui,  no  momento,  esse
número.  Contem  aí  quantos  deputados  presentes.  Sabem  o  que  eles  querem
continuar fazendo aqui? Um circo. Amanhã vai estar estampado no jornal Estado de
Minas, o jornal do senador Aécio Neves, que o PT foi contra a PEC. É apenas isso
que  está  em  jogo  aqui.  Entenderam?  É  só  isso  que  está  em  jogo.  Quanto  ao
problema de vocês, eles não estão nem aí. Eu estou disposto e vou ajudar a resolver
essa  questão,  com  muito  diálogo  com  o  nosso  próximo  governador.  Nós  vamos
resolver tanto o problema dos agentes penitenciários como das professoras e dos
professores, porque nós temos de ter uma escola de qualidade.

Precisamos voltar a sorrir na escola. A escola não pode ser aquela repressão, onde
a diretora fica chuchando os professores, exigindo deles coisa que não pode, porque
a  superintendente  é  uma ditadora  de  plantão  indicada  por  algum  deputado,  que
chucha as diretoras de escola. Isso acabará. Faremos eleição de superintendente de
escola. A superintendente será eleita, vocês terão superintendência a favor do ensino
e de vocês. Transformaremos a escola novamente numa escola alegre de se viver.
Transformaremos a escola pública numa escola de liberdade, em que os professores
vão satisfeitos para a sala de aula, não mais com a opressão que existe. A escola
será outra. Levaremos ao ensino médio o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego -  Pronatec. O Pronatec é aquela escola onde o professor  se
valoriza mais e o estudante, o aluno, é formado em uma profissão. Isso valoriza o
professor  e  valoriza  a  escola.  Haverá  esse  tipo  de  escola,  com  liberdade,  onde
poderão organizar-se e se manifestar.

É essa escola que precisa ser feita e que está prestes a ser construída, deputado
Ulysses Gomes. Está aí o desespero das hostes adversárias. O desespero daqueles
que, sabendo que a derrota é iminente, trazem pessoas inocentes para fazer parte
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deste circo que procuraram armar aqui. É lamentável. Podem ficar aqui até o dia da
eleição, fico com vocês, e não será votada a PEC, não haverá aqui 48 deputados. Foi
apenas um circo armado. Sugiro fazermos de fato um debate sincero para resolver o
problema, e não enganar o professor.

Deixa eu só lhes dar mais um detalhe. Caso a PEC fosse aprovada aqui agora, teria
de haver um 2º turno. Ela vai para comissão, para ser apreciada, e volta para cá. Tem
de haver um 2º turno. Contaram isso para vocês? Ou seja, antes das eleições nada
será resolvido. É como o coronel fazia antigamente: dou para vocês um pé de botina;
votem em mim, que depois dou o outro pé da botina. Mas professor não é bobo, não
votará em pé de botina. Onde está o que vocês iam resolver? Como resolverão o
problema das professoras que vocês colocaram aqui? E nós, do PT e do PMDB,
ficamos  aqui.  Eles  têm  54 deputados.  Onde  estão  os  54  deputados  da  base  do
governo que deveriam estar aqui e não estão?

Era apenas para inglês ver.  Sinto muito.  Às vezes é ruim dizer a verdade, mas
prefiro ser sincero a enganar vocês.

Às  vezes  vocês  chegarão  no  domingo  enganados  por  meia  dúzia  de  mal-
intencionados e depois chorarão quatro anos. Prefiro não agir assim. Tenho um dever
moral e ético comigo mesmo. Não posso mentir e falar: “Votarei aqui”, e vocês saírem
felizes para casa e me aplaudirem, e chegar com outra cara semana que vem. Prefiro
lhes falar a verdade.

As professoras que me estão escutando aqui  me conhecem. Sou construtor do
sindicato. Participei da primeira greve dos professores, em 1979. Desde lá participo
das assembleias, estou com os professores, luto pela educação, não deixo um dia
sequer de fazer o dever de casa de apoiar o sistema educacional público. Nunca
deixei de fazer isso, e a professora é testemunha disso. Mais do que isso, nunca votei
contra professora. O Patrus Ananias era prefeito de Belo Horizonte e mandou um
projeto com o qual as professoras não concordavam.

Votei com as professoras e contra o Patrus Ananias e expliquei a ele: “Tenho dever
com os professores e as professoras em relação a isso que foi enviado para cá. Não
voto contra as professoras”. O Patrus, na época, não gostou muito, mas votei.  Já
aviso,  seja  para  Fernando  Pimentel,  seja  para  qualquer  um  que  for  contra  a
educação, não voto aqui, mas demagogia também não faço. Tá bom?
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Fica um acordo entre a gente. Estarei com vocês e buscarei intermediar o processo.
Quanto a isso podem ficar  seguros. Ajudarei vocês muito mais do que uma mera
demagogia  antes  das  eleições  no  Plenário  da  Assembleia  Legislativa.  Podem  ter
certeza disso e me cobrar pessoalmente. Saio daqui  e converso com vocês. Isso
serve para os professores e os agentes penitenciários, cuja causa também é justa.
Não é bom deixar um agente penitenciário treinado ser demitido sem a realização do
concurso. Realizem o concurso e vocês passarão nele. Vamos realizar um concurso
legal também para vocês, que leve a experiência em consideração. Tenho certeza de
que a grande maioria passará nesse concurso e será efetivo com todos os direitos:
fará greve, lutará e terá uma carreira decente.  As professoras também terão piso
salarial  e carreira, e cobrarão, portanto, os seus direitos, com toda a propriedade.
Esse é o futuro que está posto para nós, pessoal. Então, agradeço muito a vinda de
vocês.

Presidente,  V.  Exa.  pode  ver  que  não  há  quórum  para  fazermos  o  debate  da
questão. Então, presidente...

O presidente - Deputado Rogério Correia, só lhe peço, data venia, um minutinho até
porque V. Exa. mencionou a minha pequenina história de vida na sua manifestação,
que, na minha análise, é apoucada, desprovida de bom senso, muito mais do que
isso, de respeito não somente ao presidente da Assembleia, mas, acima de tudo, aos
colegas. V. Exa. está destilando muito ódio e muita ira. V. Exa. está com o coração
muito  pesado e revoltado.  Mesmo tendo me desrespeitado,  vou respeitar  V.  Exa.
porque o considero um bom deputado, um bom parlamentar, que quer, dentro do seu
campo político, melhorar a vida das pessoas. Esse também é o meu propósito, esse
também é o meu nobre propósito. Aqui não é o Dinis candidato a vice-governador;
aqui  é  o  Dinis  empregado  do  povo.  Aqui  é  o  Dinis  presidente  da  Assembleia
Legislativa. Se V. Exa. não acredita na PEC, eu acredito. Se V. Exa. não acredita nas
ações do Estado, eu acredito. Ainda bem, deputado Rogério, que a democracia nos
dá essa oportunidade de cada um externar o seu ponto de vista.

Fico estarrecido - aí  me perdoe - não é porque não existe campo administrativo
perfeito, e a sociedade sempre apresentará as suas demandas, até porque sou filho
de professora,  pois  o  seu amor  à educação  não é  maior  do  que o  meu amor  à
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educação. Quando V. Exa. nem pensava em nascer, a minha mãe já tinha ficado órfã
aos 5 anos. Quando V. Exa. nem pensava em nascer, a minha mãe aos 12 anos já
lecionava de forma primária. Quando V. Exa. veio à vida, a minha mãe, chamada pela
aventura da vida, entrou numa boleia de caminhão, saindo de Paracatu, e viajou por
sete dias até chegar a Belo Horizonte. Colecionou títulos universitários e trabalhou.
Naquela época, deputado Arlen, ao final da década de 1940, uma mulher trabalhar,
estudar e, logo em seguida, criar cinco marmanjos, era um desafio enorme. Por isso,
por esse meu berço, haverei sempre de respeitá-lo, mesmo discordando da heresia
que V. Exa. aqui externou.

A nossa educação, seja em nível estadual, seja em nível nacional, está muito longe
daquilo que V. Exa. sonha, daquilo que sonho, daquilo que todos nós sonhamos. Não
dá para ser feliz e não existe promoção social que não passe obrigatoriamente pela
valorização e pelo apoio real à educação. Quando se fala de educação, a gente tem
de valorizar, mas valorizar de forma incontida, sobretudo os professores e, mais do
que  tudo,  esse ambiente  escolar.  Não dá para  ser  feliz  quando a  gente  verifica,
deputado Rogério Correia, que os países desenvolvidos estão investindo cerca de
US$8.000,00 por aluno por ano. O Brasil investe tão somente US$3.000,00.

Eu, por exemplo, deputado Rogério Correia, tive oportunidade, ao lado de tantos
deputados, no ano passado, de externar a nossa indignação em relação ao governo
federal, que queria fechar, por exemplo, as Apaes do Brasil. Apae é uma obra santa.
É uma obra de cada um de vocês, uma obra nossa, é obra das famílias brasileiras. É
um obra que se traduz em fraternidade, em carinho e amor, e o governo do PT queria
fechá-la. Nem por isso estou menosprezando as ações desencadeadas pelo PT, em
hipótese  alguma.  V.  Exa.  fica  falando  de  fome,  haverei  de  fazer  a  minha  luta,
ganhando ou perdendo, até porque vitória é aquela que aumenta a dignidade.

Essa é a vitória de quem encara a vida pública como verdadeiro sacerdócio.
Discordo, por exemplo - perdoe-me, deputado Rogério Correia -, de que o governo

federal  vem investindo tão  somente 5% do PIB na educação.  Perdoe-me,  mas o
Brasil  vem investindo tão somente 5% do PIB na educação,  sendo que 1% é do
governo federal e os outros 4% são dos estados e municípios. É um contrassenso,
quem mais tem, que é o governo federal, é quem menos investe. V. Exa. falou de
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fome agora há pouco. Realmente, quase que essa é a palavra adequada. O governo
federal, caros deputados, caros professores, repassam tão somente R$0,30 para o
aluno, para a merenda escolar. Um copo de cachaça é R$1,00, a merenda repassada
pelo governo federal é R$0,30. Que contrassenso! Isso deve chocar o seu coração.
Choca o meu, choca o coração de todos nós. Então quero lhe falar, deputado Rogério
Correia, que haverei sempre, mesmo discordando, de respeitar  V. Exa. Fui criado
nesse ambiente, um ambiente da simplicidade.

O meu saudoso pai foi açougueiro, foi motorista de táxi, foi motorista de ônibus, foi
vereador, foi prefeito e, no último dia, ao entregar o mandato ao seu sucessor, no final
da década de 1970, ele estava com uma picareta na mão ajudando os funcionários
de Ibirité a entregar a tão sonhada rede de água a seu povo. Então quero dizer a V.
Exa. que, em todos os instantes, fui eleito pelo povo. Aqui haverei de cumprir a minha
missão até o último segundo desse meu desafio, perdendo ou ganhando. Portanto,
deputado  Rogério  Correia,  gostaria  muito  de  contar  com  o  respeito  de  V.  Exa.,
gostaria  muito  que  V.  Exa.  não  menosprezasse  os  colegas,  muito  menos  os
intitulassem de demagogos. Cada um, de uma forma ou de outra, está trabalhando
com afinco, com fervor, com decência e com amor, pelo seu povo e pela sua pátria.
Portanto quero refutar,  de forma veemente,  a  maneira  como V.  Exa.  se referiu  a
minha pessoa, da forma lamentável como V. Exa. se reportou a todos os deputados e
as deputadas desta Casa. Tenho muito orgulho da história de V. Exa., de todos os
deputados  que  aqui  se  encontram.  Sempre  falo,  queridos  professores,  queridos
servidores, que esta Casa é a casa de vocês, é a Assembleia da ética. Quando aqui
chegamos, as nossas primeiras ações, até porque, reafirmo, somos empregados de
vocês, foram acabar com o 14º e o 15º salário dos deputados. Acabamos. Somos
empregados seus,  somos empregados do povo.  Acabamos  com o pagamento  do
auxílio-moradia,  acabamos  com  o  pagamento  das  reuniões  extraordinárias  dos
deputados. Tenho muito orgulho por ter passado aqui 20 anos. Foi um aprendizado
maravilhoso. Haverei de levar pela vida afora esses exemplos e esse aprendizado
aqui  cultivado e que muito me enriqueceu.  Portanto,  deputado Rogério Correia, é
nesse  ambiente  da  simplicidade,  mas  cultivando  esses  valores  do  respeito  ao
próximo, que haverei de caminhar sempre pela vida afora, da mesma forma que V.
Exa., sonhando, sonhando com um mundo melhor.



240
____________________________________________________________________________

Quero, sim, promover todos os meus esforços, ao lado dos deputados, para votar a
PEC nº 69. O fundamental é tentar sempre, até porque sempre digo que a felicidade
só aparece para aqueles que a buscam e tentam sempre. Eu busco sempre, eu tento
sempre,  eu  tenho  fé  sempre  e  haverei  sempre  de  desencadear  todos  os  meus
esforços para fazer da nossa educação, em Minas e no Brasil, o grande passaporte
que haverá de nos conduzir a um salto definitivo rumo a um futuro de paz, rumo a um
futuro de prosperidade, rumo, acima de tudo, a um futuro de justiça social.

Portanto,  queridos  professores  e  queridos  servidores,  sejam  bem-vindos.  Hoje
estamos  verificando  falta  de  quórum,  mas  o  fundamental  é  tentar.  Aqui  não  há
demagogo em Dinis Pinheiro. Aqui não há demagogo em quem quer que seja, nem
situação  nem  oposição.  Aqui  há,  sim,  um  belo  sonho  de  transformar  a  vida  do
próximo, acima de tudo do mais pobre e do mais carente,  através da valorização
firme e robusta da nossa querida, amada e transformadora educação. Sejam bem-
vindos. Era isso que gostaria de falar.

O deputado Rogério Correia* -  Sr.  Presidente,  vou considerar  a fala de V.  Exa.
como aparte, que não poderia deixar de conceder, mas queria também deixar bem
clara a minha opinião, que mantenho em relação ao que V. Exa. disse.

Como pessoa, não fiz nenhuma crítica a V. Exa. O discurso, o aparte de V. Exa.
apenas reitera a minha certeza de que V. Exa. não soube, neste momento, separar a
função de vice-governador, como candidato, da de presidente da Assembleia. Várias
outras  PECs  estavam  e  poderiam  estar  na  pauta.  V.  Exa.  colocou  uma  que
certamente não seria votada, e isso aqui foi transformado num palanque de ataques
ao candidato do PT por vários deputados.

V. Exa., ao fazer discurso agora, tem também, e o faz como presidente da Casa,
uma crítica a fazer ao governo federal, como presidente da Casa, e não faz crítica ao
governo do Estado de não ter, por exemplo, cumprido os 25% da educação. Então, V.
Exa. não está separando a função de V. Exa. como presidente da Casa e o papel
como candidato  a vice-governador,  infelizmente.  Acho,  aliás,  que cabe uma PEC,
nesta Casa, para que isso não mais ocorra. Acho muito estranho um presidente de
uma instituição como a Assembleia Legislativa ser candidato majoritário e continuar
presidindo a Assembleia. Fica essa lição, porque escolhe, a seu bel-prazer,  aquilo
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que entra na pauta. A ninguém da oposição V. Exa. se dignou a perguntar se havia ou
não concordância para agilizar  a votação de algo desse porte antes do processo
eleitoral. Portanto, no meu entendimento, V. Exa. é corresponsável pelo que acontece
aqui, inclusive pelos atritos e pelas posições que, obviamente, podem radicalizar o
debate político. Não era hora de colocar isso, e mantenho esta crítica, pois é uma
crítica política.

Tenho muito respeito à vida de V. Exa.,  como V. Exa. tem em relação à minha.
Também sou filho de professora aposentada, que se aposentou na Escola Estadual
Melo Viana, sou filho de comerciário e tenho uma vida tão digna quanto a vida que V.
Exa. tem. Agora, não era possível que tivesse faltado e que se servisse, ao final, de
discursos  neste  dia  de  eleição.  Aqui  tanto  está  uma farsa  posta,  tanto  está  que,
mesmo não havendo quórum, a farsa continuará.

V.  Exa.  devia,  vendo que não há quórum, terminar  a reunião.  Não o fará.  Aqui
continuaremos a ter, durante várias horas, deputados da base do governo atacando o
PT. Esse era o objetivo desta reunião. Vocês façam um bom proveito. Transformem
isso em um ato político de ataque ao Partido dos Trabalhadores. Isso que acontecerá
daqui  a  pouco...  Aliás,  a  reunião  foi  convocada  para  isso.  O  Tribunal  Regional
Eleitoral  tem  de  estar  atendo  ao  que  aconteceu  e  às  medidas  que  aqui  foram
tomadas.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. que faça recomposição de quórum,
visto que não há quórum para continuidade da reunião.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das
deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Gustavo Corrêa) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 31 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O deputado Wander Borges - Sr. Presidente, inicio minhas palavras perdoando o
deputado que estava na tribuna. A veia do pescoço dele subiu, ele ficou vermelho
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demais, achei que ia precisar do serviço médico se tivesse um infarto do miocárdio.
Deputado Sargento Rodrigues, o que estamos fazendo aqui é a mesma coisa que
fizemos quando votamos o Projeto de Lei nº 27, que deu origem à Lei nº 100. Esse é
o encaminhamento.  Precisamos  obedecer  ao  trâmite  normal,  precisamos  votar  os
vetos que estão sobrestando a pauta. Mas o que fazemos aqui hoje é o início de um
trabalho extremamente sério. O deputado nos chama de demagogo, mas quero dizer-
lhe que viemos aqui  para  abrigar  as  ideias,  e não as pessoas.  Sei  que ele está
acostumado a agredir outros deputados. Sou um deputado de segundo mandato, que
construiu uma vida ilibada,  de trabalho, de dedicação e sei  defender suas ideias.
Desde  quando  designado  para  a  comissão  especial,  votamos  favoravelmente  à
proposta de emenda, à PEC nº 69. Isso vai simplesmente nos levar à esperança de
que daqui a pouco a votaremos em 1º e 2º turnos, seja antes ou depois da eleição.
Essa PEC não precisa ir ao governo para ser sancionada. Quem vai sancionar essa
proposta de emenda constitucional será o nosso presidente, que ali está e que disse
em alto e em bom som que até o último segundo do seu mandato irá cumpri-lo com
denodo,  com afinco, com responsabilidade. Esta tribuna não pode ser usada para
propaganda  pessoal.  Já  fui  vereador,  já  fui  prefeito  duas  vezes.  Digo  mais,  o
deputado que nos antecedeu estava tão equivocado, tão nervoso, tão fora de si que
esqueceu que este deputado que vos fala, durante três anos esteve licenciado desta
Casa. Então, é injusta a fala do deputado que ocupou esta tribuna. Volto a repetir: V.
Exa. está perdoado, pois sei que no fundo está preocupado, porque lá atrás, quando
a lei foi julgada inconstitucional pelo Supremo Federal, V. Exa. não teve a coragem de
dizer que quem a arguiu foi o ex-advogado do PT, nomeado pela presidente Dilma
como  ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Essas  coisas  têm  de  ser  dita.  Em
momento  algum  vim  falar  de  mensalão,  de  Petrobras,  de  dólar  na  cueca,  de
aloprados  dos  Correios.  Vim  aqui  defender  uma  ideia:  quero  que  Minas  Gerais
cresça.  No aparte  que  me foi  concedido,  anteriormente,  deputado  Duarte  Bechir,
disse que o Brasil precisa fazer a seguinte pergunta: o que ele quer para a educação
dos nossos jovens? É inadmissível que um país igual a este diga que está tudo bem,
com 600 mil presos na idade de 18 a 25 anos. Só há meninos atrás das grades. Não
é esse o País que queremos. Muda Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, parei minha campanha na sexta-
feira para estar aqui hoje. O deputado Rogério Correia falou muito de TRE, que com
certeza está nos vendo, mas o único deputado que fez propaganda política hoje foi
ele mesmo, diante do desespero que está acontecendo. Quero deixar isso bem claro
para os senhores e para as senhoras que estão na galeria, os telespectadores da TV
Assembleia, que foi criada por mim. Há 20 anos, quando cheguei aqui, pedi a criação
da TV Assembleia para mostrar justamente isto, o que acontece aqui. Hoje não estou
aqui  para  ganhar  voto  de  professor.  O  deputado  Rogério  Correia  sempre  os
defendeu, mas ele está desesperado porque já perdeu a eleição uma vez, fazendo
essa defesa a todos os professores. Ele está pensando o seguinte: se por acaso
aprovarem a PEC nº 69, o pessoal  vai  se esquecer dele. Isso não vai acontecer,
porque ele tem seu trabalho, não precisa ficar nesse desespero de voto, dizendo que
fez isso ou aquilo. O Rogério, assim como todos nós, tem os seus méritos. Deixei
minha campanha parlamentar para fazer justiça, para corrigir o que entendo como
uma maldade que foi feita com os senhores e com as senhoras. Minha eleição, no
próximo domingo, não vai depender dessa minha atuação aqui hoje. Hoje o eleitor
não é mais bobo, está vendo tudo que se passa dentro da Casa. Os professores
sabem de tudo que foi feito, de todas as leis que foram feitas. Não vai ser o dia de
hoje que vai fazer a diferença. Com todo respeito, o deputado Rogério não precisava
subir e falar de demagogia, nesse desespero. Acho que ele mostrou um desespero
nessa hora. Se eu tiver voto em Belo Horizonte, em Minas Gerais, por todo Estado,
não será porque estou aqui neste momento. Comecei em Belo Horizonte com 3.014
votos, Sr. Presidente. Fui vereador com esse número. Na segunda eleição, tive 4.600
votos. Quando cheguei a esta Casa fui o último eleito do PDT, com 15 mil  votos.
Passados quatro anos,  trabalhei,  mostrei serviço,  porque o político não pode ficar
sem trabalhar senão perde eleição, tive 42, 43, 52 e quase 70 mil votos na última
eleição. Quem vai votar em mim não vai votar porque estou aqui hoje fazendo o meu
papel de deputado, tentando corrigir uma injustiça. Acho que todos nós estamos aqui
para isso. Ele também tem de pensar nisso. Estamos tentando dar o primeiro passo,
e é já. Quem vai votar em mim, Sr. Presidente, vai votar pelo que já fiz nesta Casa.
Mudou-se  o  hábito  da  população mineira,  pois  propus  uma lei  antifumo contra  a
Souza Cruz, a maior pagadora de impostos aqui. Hoje ninguém mais pode fumar em
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ambiente fechado. Propus, também, a Lei da Ficha Limpa. Hoje todos que trabalham
no Executivo são fichas-limpas. Criei, ainda, o passe dos idosos, a partir do dia 1º.
Proibi, ainda, animais em circo. Propus a lei dos remédios fracionados. Enfim, são
muitas as leis que fizemos, além do trabalho que fazemos aqui dentro. Estou aqui
hoje, Sr.  Presidente, para fazer justiça a esses servidores que foram prejudicados.
Voto mais 10, 50, 100 mil leis, sendo ou não inconstitucionais, mas que atendam à
necessidade  desses  trabalhadores.  Estou  aqui  para  defender  o  emprego,  esses
trabalhadores.  Porque  voto  é  consequência  de  trabalho  e  temos  de  ter  essa
sequência. Isso o deputado Rogério Correia tem de entender. Quando falei da Bia,
disse-o com todo respeito, pois sabemos o papel que ela desempenha à frente do
sindicato. Ela esteve aqui em tudo que se relacionava à educação. Falava, com muito
respeito hoje, que senti a ausência dela aqui hoje. Se é inconstitucional ou não, se vai
atender, ela pelo menos deveria estar aqui pressionando os deputados. Agora, quem
veio aqui veio para fazer e corrigir uma injustiça. V. Exa. está de parabéns. Quero
lembrar que, se está na pauta, não é o presidente que pontua, deputado Rogério
Correia, pois há um colegiado de líderes que pede a inclusão dos projetos na pauta; o
presidente, por sua vez, só dirige a reunião. Obrigado.

Prorrogação da Reunião
O presidente (deputado Arlen Santiago) - A presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento  Interno,  prorroga  esta  reunião  até  as  19h59min.  Com a  palavra,  para
discutir, o deputado Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  prezados
servidores do Estado de Minas Gerais  que hoje lotam as galerias  da Assembleia
Legislativa:  ouvi,  atentamente,  as  palavras  do  deputado Rogério  Correia,  a  quem
conheço e que me pareceu um pouco desequilibrado emocionalmente naquela hora.
Tenho a obrigação, antes de iniciar a minha fala, de fazer um desagravo em nome do
nosso presidente Dinis Pinheiro, um homem que tem uma história de vida que é um
exemplo para todos nós.  Não achei  nem um pouco elegante o deputado Rogério
Correia  usar  da  tribuna,  da  televisão,  da  presença  de  todos  para  fazer  críticas
ideológicas e partidárias  contra uma figura que tem uma história  de vida como o
nosso presidente Dinis Pinheiro.
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Mas, Sr. Presidente, quero aqui falar um pouco da PEC nº 69. O deputado Rogério
Correia  preferiu  fazer  críticas  à  educação de  Minas.  É  uma opinião  dele.  Ele  se
esquece de que o próprio governo federal, o PT, avaliou a educação pública de Minas
como a melhor do Brasil. Graças a quem? Graças aos professores, aos servidores
que estão aqui, a vocês, que dão o suor, o sangue, o seu esforço. É a vocês que
devemos  esse  reconhecimento.  O  governo  federal  reconheceu,  mas  o  deputado
Rogério Correia prefere não reconhecer.

Sr.  Presidente,  preciso  fazer  aqui  também uma distinção ao eminente deputado
Sebastião Costa,  relator da PEC nº 69, que deu o seu parecer favorável,  que foi
aprovado  na  comissão  especial  e  está  na  pauta  para  ser  votado  hoje.  Ele  é  o
presidente  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  da  Assembleia.  É  um  dos
deputados mais experientes e mais respeitados que temos aqui. É dele a autoria do
relatório dando parecer favorável à PEC nº 69, que vamos aprovar. Vamos aprová-la,
porque a PEC nº 69 faz justiça aos servidores do Estado de Minas Gerais, faz justiça
aos servidores da educação.

Nós, da Assembleia Legislativa, não vamos nos acovardar. Votaremos sim, porque
somos favoráveis aos servidores de Minas, aos professores de Minas, à educação de
Minas. Não vamos fazer aquilo que vexaminosamente o PT está fazendo, tentando
não deixar votar a matéria. O deputado Rogério Correia subiu aqui, gastou uma hora
na tribuna e não falou patavina sobre a PEC nº 69.  Fez isso para gastar tempo,
cansar os deputados, a plateia, tentar nos desanimar. Mas não vamos desanimar,
deputado  Rogério  Correia.  Não  vamos  nos  acovardar,  deputado Rogério  Correia.
Vamos votar sim.

O deputado Duarte Bechir (em aparte)  - Deputado Lafayette de Andrada, fomos
convocados a comparecer ao Plenário em respeito a todas as pessoas que estão
aqui. Muitas estão no ambiente externo e milhares estão acompanhando a tramitação
da PEC nº 69.  Esta terça-feira,  histórica para a Assembleia de Minas,  deixa uma
nódoa  pela  agressão  sofrida  por  diversos  parlamentares  e  pelo  nosso  bravo,
competente e exitoso deputado Dinis Pinheiro.

Meu caro Lafayette de Andrada, estamos discutindo, hoje, a situação funcional de
mais de  70 mil  servidores.  É  vida,  é trabalho.  Essas pessoas estão  com os dias
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contados  no  Estado,  não  sabem  se  continuarão  ou  não  trabalhando.  É  nossa
responsabilidade. Não poderíamos nos esquivar desta discussão a respeito da PEC
nº  69.  A agressão  sofrida  diante  das  manifestações  do  deputado  do  PT  é  uma
tentativa  desequilibrada  de  tirar  o  foco  das  pessoas  que  vieram  aqui.  Olhem  as
caravanas que estão aqui. Olhem a distância que esse povo andou. Falta respeito,
falta hombridade de dizer de que lado estamos.

Deixe-me contar  uma parte  importante  da  existência  de  vocês.  Certa  época,  o
Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  em  Educação  entrou  na  Justiça  porque  não
aceitou que os efetivados pela Lei nº 100 pudessem, em um mesmo instante, buscar
as aulas distribuídas pelo Estado. O Estado de Minas foi à Justiça buscar amparo e,
assim, os efetivados tiveram os direitos dos efetivos.

O deputado Lafayette de Andrada* - O sindicato trabalhou contra.
O deputado Duarte Bechir (em aparte) - O sindicato trabalhou contra eles. Isso é

realidade, isso é fato. Quem defendeu esse povo foi o Estado. O Sind-UTE foi contra
esse pessoal. Hoje, mais uma vez, o mesmo partido político se mostra contrário a
essa gente, a esse pessoal que está na iminência de perder o emprego, a vida.

Estava  em  Campo  Belo,  na  minha  região.  Vou  voltar  para  lá,  pois  tenho  um
compromisso às 19h30min. Vou pegar o carro e irei pela estrada com a consciência
do  dever  cumprido.  Não  vou  me  acovardar.  Não  vou  deixar  de  lado  a
responsabilidade de zelar  pela  guarida,  pela  segurança desse pessoal.  Deputado
Lafayette  de  Andrada  e  presidente  Dinis  Pinheiro,  faço  um  apelo  para  que
urgentemente coloquem novamente na pauta essa matéria. Mostre o compromisso de
V. Exa., presidente, com os servidores do Estado. As críticas dirigidas a V. Exa. e a
todos nós não nos desanimarão diante do nosso dever, que é lutar por vocês. Contem
conosco. Vamos até o fim. A PEC nº 69 vai ser aprovada.

O deputado Lafayette de Andrada* - Quero lembrar que, durante a tramitação da
PEC nº 69 - é importante saber isso -, nenhum deputado do PT quis assiná-la. São
necessárias, no mínimo, 20 assinaturas, mas nenhum deles quis assiná-la. Eles se
recusaram  a  fazê-lo,  recusaram-se  a  se  apresentar  nas  reuniões  da  comissão
especial. O PT se recusou a indicar seu membro na formação da comissão especial
que o Regimento determina para elaborar a PEC.
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Embora  fosse  regimentalmente  obrigado  a  indicar  um  membro  para  compor  a
comissão que discutiria a matéria, o PT não indicou. Foi necessário que se lançasse
mão de um artifício regimental e a presidência indicasse. É para que vocês vejam o
tanto que o PT trabalhou contra essa PEC. Agora, está tentando obstruir a votação de
todas as maneiras.

Concedo aparte ao deputado Luiz Henrique, nosso bravo representante do Norte de
Minas.

O deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Quero parabenizar o deputado Lafayette
de Andrada por ter proposto a PEC nº 69. Fui signatário dessa PEC porque, ao andar
pelo Norte de Minas, pelo Vale do Jequitinhonha e por todo o Estado, vi o sofrimento
estampado na face de cada servidor público.

O mérito de a Lei nº 100 ter sido votada como inconstitucional é que isso nos levou
a mudar a Constituição por meio da PEC nº 69. O que lamentamos profundamente é
a ausência, nessas discussões, do sindicato dos trabalhadores. É lamentável o que
ouvimos  hoje.  Onde  estão  os  deputados  do  PT?  Por  que  não  estão  aqui  nos
apoiando para resolver um problema que foi criado? Sem a provocação do Supremo,
isso não estaria  acontecendo,  como não está acontecendo em outros  estados.  É
questão de humanidade. Os deputados que estão aqui querem votar a PEC nº 69 e
fazer justiça àqueles que tiveram seus direitos ceifados - a expectativa é a lei. Temos
de fazer uma reflexão profunda sobre isso porque não estamos aqui por ser período
eleitoral. Muito pelo contrário. Aliás, quero parabenizar todos os deputados na pessoa
do  deputado  Dinis  Pinheiro,  que  hoje  foi  humilhado:  que  você  mantenha  esse
caminho que trilha, sendo exemplo nesta Casa de uma pessoa humilde e que merece
o respeito de toda Minas Gerais. Sou seu fã, assim como de D. Irene, sua mãe, uma
professora e uma pessoa que conheço bem. Parabéns, Dinis.

A você,  deputado Lafayette  de  Andrada,  quero dizer  que estamos juntos  nessa
empreitada. Vamos mudar a Constituição. Vamos aprovar a PEC nº 69. Um grande
abraço.

O deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço o aparte ao deputado Luiz Henrique,
nobre representante do Norte de Minas e do Jequitinhonha,  e concedo aparte ao
deputado Sargento Rodrigues.
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O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Obrigado, ilustre deputado Lafayette
de Andrada. Gostaria de pedir a atenção de todos porque vou falar um pouquinho de
quem votou a favor da Lei Complementar nº 100, que era o PLC nº 27. Eu estava
aqui e votei favoravelmente. Por que votamos assim e por que tínhamos de fazer
isso? Por uma questão simples, deputado Rogério Correia. Digo isso ao deputado
Rogério  Correia  porque  indiscutivelmente  sempre  me  posicionei  nesta  Casa
favoravelmente aos servidores da educação. Por isso peço um pouco da atenção do
deputado Rogério Correia para explicar por que ele e os demais deputados do PT e
do PMDB também precisam votar favoravelmente à PEC nº 69.

O primeiro motivo está no prefácio da Constituição da República, que fiz questão de
ler. Não somos nós que vivemos em função das leis. Quando nós, seres humanos,
imaginamos criar o poder público e a chamada tripartição de Poderes, a intenção era
que o Estado pudesse, de forma organizada, atender a coletividade para o bem-estar
da humanidade. Esse é o propósito de existirem Legislativo, Judiciário,  Executivo,
Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos do poder público.

Com relação a esse aspecto, não dá para admitir - se o deputado é da base de
governo ou da oposição - em face do ser humano que aqui se encontra, nas galerias,
em face de milhares e milhares de servidores da educação que dependem de uma
aprovação, de uma proposta de lei para garantir o seu trabalho, o seu sustento, a sua
aposentadoria.

Eu pediria a vocês que pudessem me ouvir atentamente.
Deputado Rogério Correia, fiz um levantamento da votação do PLC nº 27, em 2º

turno, que foi transformado na Lei Complementar nº 100, deputado Arlen Santiago.
Votaram a favor 62 deputados, no dia 16/10/2007.  Vejam quem votou a favor,  do
PMDB e do PT: Adalclever Lopes, André Quintão, Antônio Júlio, Carlin Moura - que
era também da oposição,  do PCdoB -,  Durval Ângelo, Elisa Costa, Getúlio Neiva,
Gilberto Abramo, Ivair Nogueira, José Henrique, Padre João, Paulo Guedes, Roberto
de Carvalho, Vanderlei Miranda e Weliton Prado.

Está aqui, deputado Rogério Correia, a votação, em 2º turno, do PLC nº 27. Porque,
naquele momento, todos nós, todos, entendíamos que não poderíamos permitir que
100  mil  servidores  da  educação fossem jogados numa lata de lixo  como se  não
fossem seres humanos, deputado Arlen Santiago.
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Agora, com relação à ação direta de inconstitucionalidade, é bom que os senhores
e as senhoras que aqui se encontram, designados da educação, saibam disto: em
2007, quando o governador Aécio enviou o projeto a esta Casa, já haviam passado
mais  de  quatro  governos,  deputado  Lafayette  de  Andrada,  e  os  designados
continuavam  do  mesmo  jeito.  Então,  por  quatro  mandatos  os  contratos  dos
designados estavam sendo renovados. E aí, o que faríamos, deputado Lafayette de
Andrada? Eu estava aqui e votei favorável, como V. Exa., como os deputados João
Leite, Arlen Santiago. Nós votamos porque, de um lado, estava a dignidade do ser
humano, estava o trabalho, o sustento, a aposentadoria; do outro, estava o texto frio
da lei. E eu disse isso lá, deputado Lafayette de Andrada, durante a votação da PEC,
em 1º turno, na comissão.

Olhem,  nós  não  criamos  o  Estado  para  que  fôssemos  tratados  em  relação  ao
Estado. É o Estado que se organiza para o bem da coletividade. O Estado não é um
fim em si mesmo. As leis não são um fim em si mesmas. Somos nós, seres humanos,
que devemos ser tratados como seres humanos. Foi isso que levou, aliás, o PT e o
PMDB a aprovarem o PLC nº 27, transformado na Lei Complementar nº 100.

Agora  vamos  falar  aqui,  deputado  Arlen  Santiago,  por  que  ela  foi  julgada
inconstitucional. Quem foi o relator? Qual era o ministro? O ministro chama-se Luiz
Fux, João Vítor Xavier. Esse é o ministro. Ele era advogado de qual partido? Aliás,
permitam-me a correção,  ministro Dias  Toffoli.  Ele  era advogado de qual  partido?
Quem nomeou esse moço ministro? Ali estava todo o engendramento político para
que a Lei  Complementar  nº  100 não fosse levada a efeito,  a efeito  da dignidade
humana para atender 100 mil pessoas. Por quê? Porque quem havia aprovado fora o
governador do PSDB.

A maldade é muito maior do que vocês podem imaginar. É a política a qualquer
custo. É a política a qualquer preço. Esse moço chamado Dias Toffoli era advogado
do PT quando foi  nomeado por  Dilma ministro do  STF.  E por  isso  eu  questiono,
deputado Lafayette de Andrada, senhores e senhoras que nos acompanham aqui,
neste momento. A maldade foi muito maior do que vocês podem imaginar.

Agora,  pasmem!  O  que  a  gente  vê  aqui  é  que  existe  um  sindicato  chamado
Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Educação.  Agora,  os  trabalhadores  só  são  os
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trabalhadores efetivos? Designado não é trabalhador? Designado não é ser humano?
Onde está o sindicato? Onde está o sindicato?

Votei feliz da vida, votarei a PEC nº 69, porque o que está em jogo é o trabalho. Há
aqui mulheres que são chefes de família, de 50, 55, 60 anos de idade, com 20, 25
anos como designadas; e não podem sair  com uma mão na frente e outra atrás.
Temos que votar a PEC nº 69.

Encerrando minhas palavras, deputado Lafayette de Andrada, quero esclarecer a
vocês que estão nos acompanhando. Não houve quórum para votação hoje. A eleição
é domingo, mas, depois da eleição, votaremos e vamos ampará-los. Estaremos aqui,
porque o mandato vai até 31 de janeiro, e votaremos. É bom que saibam disso. Hoje
não houve quórum. Mas onde estão os deputados do PT e do PMDB que estão nesta
lista  e  votaram  favoráveis  ao  PL  nº  127?  Onde  estão  esses  deputados?  Eles
deveriam estar aqui para lhes socorrer pela dignidade do ser humano, pelo trabalho,
pelo respeito.  Por tudo isso, deputado Lafayette de Andrada, é que estamos aqui.
Parabéns a V. Exa., e desculpe-me se me alonguei.

O deputado Lafayette de Andrada* - Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues.
Concedo aparte ao eminente deputado Antônio Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Cumprimento todos os servidores
da educação aqui presentes e quero falar também da minha insatisfação com o fato
ocorrido com o Supremo Tribunal Federal, negando a constitucionalidade dessa lei.
Se ela era inconstitucional e mexia com tanta gente, só depois de sete anos, num
momento  de  eleição,  num  momento  em  que  o  nosso  candidato  Aécio  Neves  se
manifesta como candidato a presidente, vem essa ação na Justiça, considerando-a
inconstitucional.  Numa disputa eleitoral,  acho que tem de se usar a criatividade, o
marketing, a inteligência, as bases. Isso é totalmente possível e normal. Mas usar 98
mil  famílias,  prejudicando-as,  fazendo  uma  confusão  na  cabeça  das  pessoas,
manifestando-se  de  forma  a  criar  uma  dificuldade  eleitoral  neste  momento,  me
assusta.

Quando assumi como deputado, há oito anos, imediatamente essa lei  surgiu na
Casa.  Aprofundei-me  e  entendi  que  o  problema  era  muito  mais  sério  do  que
imaginávamos,  porque,  dessas 98 mil  famílias, mais  da metade são pessoas que
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dificilmente terão facilidade de se inserir no mercado de trabalho. A maioria dessas
famílias têm nesse salário, que não é alto, muito baixo por sinal, a única fonte de
sobrevivência da família,  em todo o Estado,  mas principalmente nas regiões mais
pobres, como o Norte de Minas, a região do Jequitinhonha e tantos lugares onde não
existe  outra  oportunidade de  trabalho.  Na  minha  região  também  muitos  e  muitos
servidores foram afetados por essa lei, e terão dificuldade de se inserir no mercado
de trabalho.

Então apresento a minha indignação e a minha disposição de que sejamos fortes,
animados, e que possamos, a partir da semana que vem, quem sabe na terça ou na
quarta-feira,  voltar  a  este  Plenário,  após  a  eleição,  e  nos  manifestar  novamente
favoráveis à PEC nº 69. Aliás, nesta semana, um deputado do PT se manifestou,
dizendo que ela não deveria ter o número 69, mas 51, numa referência à cachaça 51.
Que  essa  era  uma  lei  de  cachaceiro,  e  quem  a  votou  só  podia  estar  tonto,
embriagado. Mas eles também votaram. Se for a favor das pessoas que trabalham,
que  dão  seu  suor,  que  trabalham  com  respeito  à  criança,  porque  principalmente
trabalham nas escolas, e for uma “lei 51”, com referência à embriaguez, não temos
que nos preocupar.

Temos orgulho, sim, de votar a favor e fazer justiça social. Em meu entendimento,
essa  é  uma  lei  bendita  porque  veio  dar  paz  às  pessoas  que  mais  precisam.
Realmente essa lei tem um alcance social muito grande.

Então, contem conosco! Vamos em frente. Que Deus dê luz e sabedoria, acalme os
ânimos e faça com que as pessoas que estão contra  essa matéria  recuem e se
retratem do que estão fazendo de mal para esses servidores. Muito obrigado.

O deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço ao deputado Antônio Carlos Arantes.
Quero  fazer  um registro,  ou  melhor,  lembrar  a  posição covarde do Sind-UTE em
relação aos efetivados. O Sind-UTE acovardou-se e virou as  costas para 100 mil
famílias, famílias de trabalhadores da educação, que estão nessa área há 10, 15, 20
anos. Na verdade, na hora em que mais precisaram, o Sind-UTE virou as costas e
lutou contra eles. Não nos esqueceremos disso.

Concedo  aparte  ao  deputado  Arlen  Santiago,  nosso  eminente  representante  do
Norte de Minas.
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O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Sr. Presidente, o destempero de alguns
não pode ser levado em consideração. Sabemos da sua vida. Além disso, sabemos
que  nesta  Assembleia  há  demagogo,  mas  sabemos  quem  é:  é  quem  obstrui  os
trabalhos e não nos deixa votar.

Sr. Presidente, recebi mais de 20 telefonemas de professores, serviçais e diretores,
todos chorando. Estão vendo a atitude de pessoas nas quais acreditavam, mas agora
a máscara caiu. A máscara do PT caiu. O que foi feito? Uma orquestração. Votaram
no projeto de lei naquele tempo. Com a mão do gato trabalharam para o Supremo
considerá-lo  inconstitucional.  Só  que  até  o  Supremo  errou,  porque  considerou
inconstitucional uma parte e deu o direito de aposentaria a quem já tinha tempo para
isso. É inconstitucional ou não? É em razão dessa brecha que estamos juntos com V.
Exa., presidente, para criarmos a PEC nº 69.

Parabenizamos o Tião Costa. Aqui hoje foi separado o joio do trigo. Quem está do
lado dos efetivados? Ficou claro aqui. Como é que foi montado? Parece que quem
votou naquela época recebeu o comando de alguém: “Tem de ser contra. Tem de ser
contra”. Olhem que obediência cega do PT. Ficou um aqui, e o resto saiu para não
completar o quórum. As pessoas que estão aqui andaram 600km, 700km ou 800km.
Além delas, há centenas de milhares de pessoas nos vendo pela TV Assembleia e
ligando  para  nós,  chorando,  Lafayette,  por  não  terem  a  sua  pretensão  atendida.
Estamos lutando e trabalharemos para aprovar a PEC nº 69.

Tenho a certeza de que a turma do PT fará de tudo para obstruir os trabalhos a fim
de não nos deixarem votar. Temos de descobrir quem mandou não votarem, quem
mandou  o  PT  ausentar-se,  quem  é  essa  pessoa  que  trata  tão  mal  o  povo  da
educação. Esse povo poderia até ter passado no concurso, mas, com a efetivação,
não houve essa oportunidade. Isso não atrapalhou quem fez concurso porque já há
concursados para preencher as 6.200 vagas existentes. Essas pessoas poderão ser
chamados imediatamente.

Sr. Presidente, com o PT agindo desse jeito, dificilmente haverá quórum amanhã ou
depois. Gostaria muito que V. Exa.,  que tem uma história limpa, que foi ultrajado,
como todos nós aqui, que fomos tachados de demagogos, refletisse hoje, em casa, e
dissesse  assim:  no  Parlamento  mineiro,  há  presidente  digno  e  honesto.  V.  Exa.
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colocará  a  matéria  na  pauta  de  terça  ou  de  quarta-feira  da  semana que  vem,  e
estaremos aqui para votar a lei e efetivar esse pessoal. Tenho a certeza de que o
Sind-UTE fará todo o possível para que ela seja considerada inconstitucional, mas aí
esperaremos, e muitos poderão aposentar-se.

Não sei como um grupo de advogados ficou sabendo quem é efetivado. Não deve
ter sido, Lafayette, o Sind-UTE que passou. Mas já está marcada uma reunião, dia 11
de outubro, com os efetivados e alguns advogados, que estão sabendo quem são os
efetivados em Ubaí, e estão chamando o pessoal de Icaraí e São Romão. Aí eles vão
propor que vão dar o céu para os efetivados, que vão entrar na Justiça e que todo o
mundo vai ter direito ao INSS, ao fundo de garantia. E o céu neles. Mas vão cobrar
R$250,00 de cada professor. Se forem 20 mil, vai dar R$5.000.000,00, para cuidar
dos efetivados. É o que esse pessoal está querendo fazer com vocês.

Presidente,  o PTB está  75% aqui  hoje.  Com certeza,  terça e quarta,  vão estar
100%, e ao lado do nosso querido professor, serviçal, atendente, efetivado. Tenho a
certeza que V.  Exa.  vai  colocar-la  em pauta,  e estaremos  aqui  para  votar.  Muito
obrigado, deputado Lafayette.

O deputado Lafayette de Andrada* - Muito obrigado, deputado Arlen Santiago, pelas
suas  palavras.  Concedo  aparte  ao  eminente  deputado  João  Vítor  Xavier,  nosso
representante da capital.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Meu caro amigo Lafayette, presidente
Dinis, como todos sabem, não sou de família política, não tive o privilégio que V. Exa.
teve de aprender  a política dentro de casa,  no lar,  no berço da família.  O nosso
presidente teve isso muito bem, com um pai que foi um grande prefeito, que é de uma
família política. Ainda estou aprendendo na política, ainda estou caminhando.

Fico  perplexo  quando  a  vida  de  100  mil  famílias  está  em  jogo  e  alguém  está
preocupado com eleição. Não é possível que, no momento de votar um projeto que
vai decidir a vida de pais e mães de família, pode ter vindo deputado aqui preocupado
com eleição. Qual a novidade de o PT estar contra os professores hoje? O PT esteve
contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, deputado João Leite; o PT esteve contra o
Plano Real; o PT esteve contra a indicação de Tancredo para a redemocratização do
Brasil. O PT esteve contra a Constituição de 1988. Qual a novidade? O PT não se
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preocupa com as pessoas, o PT só se preocupa com o seu projeto de poder. A única
preocupação do PT, neste momento, é com as eleições deste domingo. Não estou
aqui por causa de partido, não estou aqui por causa de governo, não estou aqui por
causa de eleição. Se fosse para pensar em eleição, estaria lá fora, na rua, pedindo
voto. Mas cancelei cinco agendas de campanha para estar aqui. Estou aqui por conta
da D. Agda, uma servidora do Estado, cantineira da Escola Pero Vaz de Caminha, na
região de Cachoeirinha. Ela é mãe de um colega de trabalho do meu gabinete. Ficou
viúva há um mês, deputado Lafayette. Tudo que ela tem é o cargo dela no Estado. É
nela que estou pensando.

O deputado Lafayette de Andrada* - E o PT quer expulsá-la, demiti-la.
O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Junto dela, são milhares de mães:

mães solteiras, mães viúvas, mães jovens, pais, trabalhadores e trabalhadoras, que
merecem o meu respeito, que merecem o meu carinho, que merecem que eu tenha
obrigação de estar aqui. Não sou responsável pelos que se ausentaram, pelos que
não vieram, pelos que não estão presentes. Estou aqui cumprindo a minha obrigação,
porque não seria digno de buscar a reeleição se, no momento de votar a vida de
tantos pais e tantas mães, eu não estivesse presente aqui.

Estou aqui em respeito ao meu colega Fred Pedrosa Aquino, de Caeté. Ele estava
ali, em cima, na galeria. Ele me ligou ontem, pedindo que eu estivesse aqui, porque a
vida dele está em jogo, porque o trabalho, os anos de dedicação ao Estado estão em
jogo. Não consigo compreender como alguém, num momento de tanta dor, de tanto
sofrimento de pais e de mães, pode querer transformar essa questão numa mera
disputa  eleitoral,  obstruindo  a  pauta,  impedindo  a  votação,  pedindo  para  que  a
bancada não compareça, pedindo que o partido não compareça, que não esteja aqui.

Acho que é passado o momento no País, e as manifestações do ano passado e os
resultados  de  todas  as  pesquisas  qualitativas  nas  eleições,  todos  os  resultados,
deputado Arlen, mostraram isso.

O povo não está preocupado com partido. O povo não está preocupado se é do
lado A, do lado B, o que é esquerda, o que é direta e o que é centro. O povo está
preocupado em colocar pessoas que trabalhem pelo desenvolvimento do País. Até
que dia esse radicalismo xiita do PT vai continuar obstruindo os avanços importantes?
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Será que é mais importante para o PT a eleição de domingo que a vida dessas 100
mil famílias? Vale tudo para ganhar uma eleição? Será que vale tudo para ganhar
uma eleição?

Para mim, não vale tudo, deputado Lafayette. Não valeria, para mim, abrir mão de
estar aqui pensando na D. Agda, pensando no meu amigo Fred, pensando nos meus
professores da Escola Estadual José Brandão, porque sou aluno de escola pública,
pensando nos meus professores da Escola Municipal  Doutor  João Pinheiro,  onde
estudei,  na cidade de Caeté, pensando em tantos que deram a vida para que eu
tivesse  oportunidade  de  educação.  Sabe  de  quem  me  lembrei  hoje,  deputado
Lafayette? Da Profa. Rosângela, que foi minha professora de Biologia, no estadual lá
em Caeté.

Há alguns meses,  estive na  escola  para  comemoração dos 70  anos da Escola
Estadual José Brandão. Fui recebido, com extrema alegria, por tantos professores,
por tantos amigos, por pessoas que me viram crescer e que hoje têm orgulho da
carreira que construí na Rádio Itatiaia, no jornal Super, e da minha vida parlamentar
limpa e honesta. Muitos dos meus professores estavam lá, e, com muito carinho, eles
me  receberam.  Uma  professora  pegou  um  cartaz  e  foi  para  a  porta  da  escola
protestar, a Profa. Rosângela, conhecida em Caeté como Rosângela do PT. Ela não
está  aqui  hoje.  A  Rosângela  do  PT  não  está  aqui  hoje.  A  Rosângela,  que  é
representante do Sind-UTE em Caeté, não está aqui hoje, ao lado dos professores,
ao lado dos educadores.

O deputado Lafayette de Andrada* - Caiu a máscara do Sind-UTE, do Sind-PT.
O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Agora gostaria de saber se o Sind-

UTE,  que  cada  dia  mais  se  mostra  um  braço  politizado,  gastando  dinheiro  dos
professores para fazer campanha para o PT, vai soltar uma nota na internet com a
carinha  dos  deputados  do  PT  e  do  PMDB  que  não  vieram  votar  o  projeto  dos
educadores hoje. Ele não vai. E sabe por que, deputado Lafayette? Porque o Sind-
UTE não se presta a defender o interesse dos professores. O Sind-UTE presta-se tão
somente a ser um capacho das demandas do PT em busca da construção de um
projeto de poder.

Quero agradecer a oportunidade a V. Exa. e dizer que lamento profundamente que,
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num momento  de  tanta  dor  para  tantas  famílias,  o  PT esteja  preocupado com  a
eleição, e não com a solução para quase 100 mil  pais e mães de famílias. Muito
obrigado, deputado.

O deputado Lafayette de Andrada* - Obrigado, deputado João Vítor Xavier, pelas
suas sábias palavras. Concedo aparte ao eminente deputado João Leite, que, como
eu, é signatário da nossa PEC nº 69.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  deputado  Lafayette  de
Andrada. Falarei rapidamente, já que sou um dos inscritos para discutir essa matéria
e farei  uma discussão mais  longa.  Entretanto não poderia deixar  de dar  algumas
informações.

Primeiro, estamos aqui por causa de 100 mil pessoas ou mais, reunindo as famílias
e  todas  essas  pessoas.  Isso  quer  dizer  parlamento.  Parlamento  representa  as
pessoas,  não  um  pensamento  de  um  sindicato  ou  algo  parecido.  Depois,  queria
informar que ninguém foi iludido. Fui chamado por todo este estado para falar sobre a
proposta da PEC nº 69. Onde estive, informei que é um processo, é a tramitação. Não
é  na  mesma  hora.  Precisamos  de  48  votos  favoráveis.  As  pessoas  vieram  à
Assembleia Legislativa informadas sobre isso. Os deputados foram chamados pelas
pessoas. O deputado João Vítor Xavier falou aqui, agora, que recebeu um telefonema
de  um  apoiador,  que  é  efetivado,  pedindo  que  ele  viesse  a  esta  Casa.  Isso  vai
acontecer a partir de agora.

É  interessante.  O  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  desta  Casa,  foi  criticado
porque colocou a PEC na pauta.

O PT não queria a PEC na pauta. O presidente deste Poder foi destratado. Ficaram
nervosos, dizendo: “Como o senhor colocou essa PEC na pauta, presidente?” Fomos
nós que escolhemos o presidente da Casa, é ele que define a pauta. E ele colocou
essa  proposta  na  pauta.  Por  isso  foi  destratado  pelo  PT,  que  não  aceitava  essa
decisão. Imaginem o PT mandando em Minas Gerais! A PEC nº 69 não estaria na
pauta. Fomos acusados de não dar o piso nacional aos professores. Pergunto: por
que o PT do Rio Grande do Sul não deu o piso também, assim como o PT da Bahia?
Como disse  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  o  governo  federal  destina  apenas  1%  à
educação, e os governos estaduais não têm dinheiro. Que deputado não gostaria de
fazer justiça aos servidores da educação?
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O deputado Lafayette de Andrada* - O governo federal não ajuda.
O deputado João Leite (em aparte)* - O governo federal repassa R$0,32 para a

alimentação  escolar.  Xingaram,  disseram  que  os  professores  não  podem  se
alimentar. Mande mais dinheiro, governo federal! Destinar R$0,32 para a alimentação
escolar? Onde estão os trilhões arrecadados no País? Hoje cedo, a professora deu
biscoito para o seu filho em casa, e 48% são imposto e vão para o governo federal,
mas deveriam voltar para a educação. Deem uma olhada na saúde e na educação
para verem que o que está faltando são recursos.

Quando esse governo assumiu, 80% dos presos estavam com a Polícia Civil. Ele
realizou  uma verdadeira  revolução  em  Minas  Gerais.  Hoje,  há  63  mil  presos  no
Estado e aproximadamente 20 mil  agentes penitenciários. Todas as cadeias estão
sendo transferidas aos cuidados dos agentes. O deputado Lafayette de Andrada foi
secretário de Defesa Social. Somente da Nelson Hungria, penitenciária de segurança
máxima, saiu uma companhia inteira da Polícia Militar.  Depois, querem vir  com o
governo do PMDB e do PT. Os seus líderes estavam aqui agora há pouco. Sabem
quando os servidores públicos de Minas Gerais recebiam? O PMDB e o PT pagavam
os salários em sete chamadas. Vocês são novos e não se lembram disso. Na época,
eu era da oposição nesta Casa. Era uma vergonha. Minha mãe, servidora pública,
recebia no dia 29 de cada mês. Eles querem voltar a pagar em sete chamadas. Isso é
inaceitável.

O deputado Lafayette de Andrada* - O 13º era pago em sete parcelas.
O deputado João Leite (em aparte)* - O 13º era daquele jeito! E agora eles vêm

aqui cobrar dos efetivados que eles têm de fazer concurso público. Há contratação
neste estado desde a época do Newton Cardoso. E agora vocês têm de pagar o
pato? O ministro que foi advogado do PT e nunca fez concurso público na vida toma
uma decisão  dizendo  que  22  mil  servidores  podem  aposentar-se,  porque  isso  é
constitucional, mas 70 mil servidores não podem, porque isso é inconstitucional. Que
vergonha! É uma vergonha o que fizeram com os efetivados! É uma desumanidade! E
ainda querem mandá-los ao INSS. Vão até lá para ver como as coisas funcionam.

Ontem, discutimos sobre a aposentadoria de jogadores de futebol. Fui jogador por
20  anos.  Eles  pagam  o maior  teto  durante  algum  tempo.  Ontem,  sugeriram  que
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estudassem após a carreira e continuassem pagando o INSS. Como um jogador que
ganha 1 salário mínimo por mês pode pagar uma faculdade durante quatro anos?
Expliquem isso melhor. Como a professora que acabou com suas cordas vocais na
sala de aula poderá aposentar-se?

Eles vão fazer um acerto com vocês para mandá-los para o INSS e vão pagar-lhes
em sete chamadas.

A D. Geralda, minha mãe, está me vendo neste momento. Ela não perde nenhuma
transmissão da TV Assembleia. Mãe, estou lembrando-lhe de ter recebido no dia 29
do mês. Não me deixe esquecer isso. Quando eles aparecem na televisão, ela me
liga dizendo: "João, não deixe que eles voltem. Dá tremedeira na minha mão só de
pensar que eles vão voltar. O secretário de Administração paga em sete chamadas.
Eles querem voltar. Eles querem voltar". Isso dá tremedeira na D. Geralda, coitada, só
de pensar que eles vão voltar. E qual governador eles querem?

O Alencar da Silveira Jr. e o Sávio Souza Cruz vão se lembrar disso. A lei orgânica
que o PT fez, o relatório que o PT fez dizia que não se poderia gastar menos de 30%
do orçamento com a educação. Aí o prefeito Pimentel mandou uma emenda à lei
orgânica de Belo Horizonte para gastar só 25%. Nunca se conseguiu gastar 25%. O
Tribunal de Contas do Estado colocava que gastou só 19%, gastou só 20%. É esse
homem que eles querem trazer!  Ele é a salvação!  Querem pagar  vocês em sete
chamadas.  Querem um homem que diminuiu  o  gasto  com a  educação.  Ninguém
acredita nisso, gente. É só ir no Google, e ele nos ajudará a lembrar todas essas
coisas. Não vou falar tudo, senão gasto o tempo do deputado Lafayette de Andrada.
Apenas falarei uma última coisa, deputado Lafayette.

É muito engraçado o PT. O governador do PT, Tarso Genro, quando era ministro da
Educação, assinou o piso nacional dos professores, e depois foi ser governador do
Rio Grande do Sul. Os professores perguntaram-lhe: "Você não vai pagar o piso que
assinou?”. Ele respondeu: "Só se o governo federal mandar o dinheiro". Eles querem
dar a injeção, mas os braços são dos outros. Mande o dinheiro, é 1% só. É como com
a  segurança...  O  Lafayette  fala,  com  propriedade,  sobre  o  que  é  gasto  com  a
segurança em Minas Gerais, que é 13% do orçamento do Estado. Esse percentual é
gasto  com  segurança  pública  para  termos  os  agentes  penitenciários.  O  governo
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federal  gasta  0,6%  com  segurança.  Não  acreditamos  mais  em  Papai  Noel,  não
acreditamos nessa história da carochinha do PT. Como disse alguém, caiu a máscara
do PT e do PMDB. Não queremos mais que o servidor de Minas Gerais receba em
sete chamadas. Queremos o que Aécio fez. Ele cortou 30%, fez o choque, não deixou
que colocássemos - eu era secretário dele - aqueles cargos de recrutamento amplo.
Isso tudo para sobrar dinheiro para pagar o servidor até o quinto dia útil.

Obrigado. Desculpem-me ter tomado tanto tempo.
O deputado Lafayette de Andrada* - Obrigado, deputado João Leite, pelo aparte

muito engrandecedor.
O  deputado  Bosco  (em  aparte)*  -  Caro  Lafayette  de  Andrada,  quero,  só  para

encerrar essa questão da discussão, cumprimentar V. Exa., cumprimentar a comissão
especial, que trabalha em tempo recorde para dar o parecer favorável à PEC 69 e
para  que  pudéssemos  estar  aqui  hoje  com  essa  expectativa  de  ter  votado.
Lamentavelmente,  voltamos  para  nossa  região,  para  a  nossa  base  de  Araxá,
Perdizes,  Santa  Juliana,  Sacramento,  Campos Altos,  porque todas  essas  cidades
tiveram aqui seus representantes, que vieram pessoalmente trazer o apoio e, acima
de tudo, o clamor e o desejo de ver essa situação, essa injustiça, corrigida por um ato
de grandeza desta Casa.

Lamentavelmente,  faltou  aqui  um  número  considerável  de  deputados  estaduais
para que tivéssemos quórum. Cada um que tenha seu juízo,  que faça seu juízo.
Tenho  certeza  de  que  a  grande  maioria  que  não  compareceu  aqui  não  veio
estrategicamente,  para  que  não  tivéssemos  quórum  para  a  aprovação.  Isso  é
lamentável. A batalha vai continuar. Essa PEC é séria, ela foi assinada por deputados
sérios, por deputados que querem fazer justiça a essa classe tão importante para
nosso estado, a essa classe que realmente merece e precisa ser reconhecida com
política verdadeira, com política séria.

Essa classe realmente merece e precisa ser reconhecida, mas reconhecida com
política verdadeira, com política séria, não com demagogia, como aquilo que temos
visto aqui durante todo este mandato. Sabemos que há deputados e deputadas que
realmente  estão  querendo  resolver  a  situação.  Sabemos  também  que  aqui  há
deputados agindo por interesse meramente político, por política partidária, que não
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querem resolver os problemas. Eles torcem por quanto pior, melhor. Não temos mais
que compactuar com essa política.

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  quero  reafirmar  a  todos  os  profissionais  da
educação de Minas Gerais efetivados pela Lei  nº 100 que estarei aqui  atento, na
próxima semana, à disposição, como estou hoje, para aprovar a PEC nº 69 e fazer
justiça a esses profissionais da educação. Muito obrigado.

O deputado Lafayette de Andrada* - Obrigado, deputado Bosco, sempre um lutador,
desde o início, pela aprovação da PEC nº 69. Agradeço suas palavras.

O deputado Gil  Pereira  (em aparte)*  -  Só quero dizer  que na próxima semana
também estarei aqui, junto a V. Exa., para que possamos aprovar a PEC nº 69, para
acabar com a angústia dessas 98 mil famílias pelas quais sentimos muito.

O deputado Lafayette de Andrada* - Obrigado, deputado Gil Pereira, representante
do Norte de Minas, sempre favorável e lutador pela PEC nº 69. Muito obrigado pelo
seu empenho.

Concedo aparte ao deputado Alencar da Silveira Jr.
O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Gostaria de dizer a V. Exa. que

estamos aqui até amanhã esperando o PT chegar.
O deputado Lafayette de Andrada* - Lamentavelmente, eles conseguiram obstruir a

reunião. Não votaremos hoje. Deputado Alencar da Silveira Jr., o artifício engendrado
pelo PT conseguiu êxito. Desde o início eles não queriam votação da PEC nº 69. Eles
são minoria, mas têm condições regimentais de obstruir a votação. É isso que fizeram
o tempo todo. Gastaram o tempo da tribuna, pediram aparte, brigaram, xingaram e
ameaçaram ir para a briga porque não queriam deixar votar a PEC nº 69. Essa é a
grande verdade. Agora a máscara caiu.

Pedirei o encerramento, de plano, ao presidente. Peço a ressalva do meu tempo
restante para discussão da matéria. Temos convicção de que na próxima semana os
deputados estarão presentes. Votaremos e aprovaremos a PEC nº 69.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Para mim não é problema deixar
para amanhã. Estarei aqui amanhã, depois de amanhã ou qualquer outro dia. Estarei
e votarei favorável.

O deputado Lafayette de Andrada* - O deputado Alencar da Silveira Jr. sempre foi
um bravo lutador pela causa da PEC nº 69. Quero fazer esse registro.
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O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* -  Ao contrário  do desespero do

deputado Rogério Correia, não estou desesperado por causa de voto, não. Voto é

consequência de trabalho. Ninguém aqui hoje quer pegar votos do deputado Rogério

Correia. Ele tem os votos dele, V. Exa. tem os seus, o deputado Sávio Souza Cruz

tem os dele. A população, nesta reta final, vai analisar e ver. Digo aos telespectadores

da TV Assembleia, que criamos, que analisem cada um dos senhores deputados que

colocaram seus nomes para apreciação para o próximo dia 5. É isso que precisa ser

feito.  Todos devem votar com seriedade, com consciência, em quem tem trabalho

prestado e propostas. A votação tem de ser desse jeito. O Brasil tem de começar a

mudar. O deputado tem de parar de ser despachante de luxo.

Dê-me mais 3 minutos.  O deputado tem de parar  de  ser  despachante  de  luxo.

Deputado tem de fazer leis e fiscalizar o Executivo. Estamos aqui fazendo leis.

Muito obrigado. V. Exa. está com pressa para acabar não sei por quê. Poderíamos

ficar por mais tempo. São 18 horas. Não tem problema nenhum.

O deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço ao deputado Alencar da Silveira Jr.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Peço o encerramento, de plano, presidente, e

que contabilize meu tempo para continuar a discussão. Muito obrigado.

O presidente - Agradecemos aos deputados presentes, assim como aos servidores

efetivados,  que  estiveram  aqui  em  grande  número.  Foram  mais  de  2.500.

Agradecemos também a todos os que estão em suas casas, com as suas vidas em

jogo.

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  1º  de  outubro,  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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2014

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e
Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião se destina a debater as manifestações populares que ocorreram nos últimos
meses  e  o  livre  direito  de  manifestação.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da
seguinte correspondência: ofício das Sras. Elâine de Campos Freitas, juíza de direito
da  1ª  Vara  Cível  de  Ouro  Preto,  justificando  sua  ausência  na  audiência  desta
comissão de 25/8/2014; Adriani Freire Diniz Garcia, juíza de direito da Comarca de
Alfenas, encaminhando cópias de relatórios de vistoria/fiscalização à Associação de
Proteção e  Assistência  aos  Condenados,  realizada  pelo  Corpo  de  Bombeiros  em
20/3/2013, contendo diversas irregularidades. Comunica também o recebimento de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios do Sr. Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil (11/9/2014);
das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; Nívia Mônica da Silva,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário; Gislane Testi Colet, promotora de justiça;
dos Srs. Sérgio Ursine da Cunha Mello, chefe de gabinete do secretário de Defesa
Social; Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil; e do Cel. PM Renato Batista
Carvalhais,  corregedor  da  PMMG (12/9/22014);  das  Sras.  Nívia  Mônica  da  Silva,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário; Cleri Xavier Santos Rezende, diretora de
Vigilância  à  Saúde da Secretaria  de  Saúde de Betim;  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária  de  Casa  Civil;  do  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da
Assessoria  Institucional  da  PMMG;  e  dos  Srs.  Ricardo Augusto  Simões  Campos,
presidente da Copasa-MG; William de Paula Rothéia, chefe da Delegacia de Controle
de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal em Minas Gerais; e Djalma Bastos
de Morais, presidente da Cemig (18/9/2014); das Sras. Elisa Smaneoto, diretora de
Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidenta da República; Maria Coeli Simões
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Pires, secretária de Casa Civil; Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Educação;
do  Cel.  PM  Renato  Batista  Carvalhais,  corregedor  da  Polícia  Militar;  e  dos  Srs.
Antônio Sérvulo dos Santos, corregedor-geral de justiça; Leonardo Costa Coscarelli,
promotor de justiça; Eduardo Bernis, secretário de Trabalho; e Leandro Guimarães
Guedes, chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares do Gabinete do Ministro da
Justiça (20/9/2014). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  a Sra. Maria Mirtes de Paula,  diretora estadual  do Sind-UTE-MG; e os Srs.
Joceli  Andrioli,  membro  da  direção  nacional  do  Movimento  dos  Atingidos  por
Barragens; Jobert Fernando de Paula, integrante do Movimento de Luta nos Bairros,
Vilas  e  Favelas;  Jairo  Nogueira  Filho,  coordenador-geral  e  secretário-geral  do
Sindieletro/CUT-MG; Sílvio Netto, membro da direção estadual do MST; e Marcelino
da Rocha, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil em Minas Gerais, que
são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao
deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. 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, 1º de outubro de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 1º/10/2014
Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados:
Fred Costa - Gustavo Corrêa - Rogério Correia - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Rogério Correia) - Às 14h5min, 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
amanhã,  dia  2,  às  14  horas,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  (- A ordem  do  dia
anunciada foi publicada na edição anterior.).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA, EM 2/10/2014
Presidência da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparece a deputada:
Maria Tereza Lara.

Falta de Quórum
A presidente (deputada Maria Tereza Lara) - Às 14h1min, 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 7,  às  14  horas,  com a seguinte  ordem do dia:  (-  A ordem do dia
anunciada será publicada na edição do dia 7/10/2014.).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2014

ATA
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/9/2014
Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  o  deputado  Carlos  Pimenta.  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 ouvir  o delegado de
Polícia Civil Vinícius da Costa Miguel sobre publicação na rede social Facebook de
declarações  ofensivas  a  parlamentar  membro  desta  Casa  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mails dos  Srs.  Rodrigo  Soares  Ferreira,  cidadão  aprovado  no
concurso público da Polícia Civil, no cargo de investigador, solicitando por meio do
site Fale com a Assembleia apoio da comissão para a convocação dos aprovados; e
Thiago e Fernando Daniel Pereira, cidadãos, encaminhando por meio do  site Fale
com a Assembleia solicitação para que a comissão apoie a reivindicação de aumento
de vagas  para  o  cargo de  Investigador  I,  no  concurso  da  Polícia  Civil  de  Minas
Gerais; comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário do
Legislativo em 25/9/2014: ofício do Sr. coronel PM Marco Antônio Badaró Bianchini,
chefe da Assessoria Institucional da PMMG. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir os Srs. Jeferson Botelho Pereira, superintendente de
investigação da Polícia Civil;  Antônio Gama Júnior,  subcorregedor-geral  de Polícia
Civil; Rômulo Guimarães Dias, delegado de polícia; Vinícius Augusto de Souza Dias,
delegado de polícia,  que são convidados a tomar  assento  à  mesa.  A presidência
concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, 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
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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  10.610/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  encaminhado ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para autorizar a convocação
de todos os excedentes do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar para a
etapa de Testes de Aptidão Física (2ª etapa), tendo em vista a falta de efetivos na
instituição e a possibilidade de aproveitamento de todos os excedentes;

nº 10.647/2014, do deputado João Leite e do deputado Sargento Rodrigues, em
que solicitam seja encaminhado à presidência e à procuradoria desta Casa pedido de
providências  para  que  sejam  adotadas  as  medidas  cabíveis  em  face  do  não
comparecimento do delegado Vinícius da Costa Miguel para prestar esclarecimentos
à Comissão de Segurança Pública, apesar de convocado por duas vezes nos termos
da Constituição do Estado e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa;

nº 10.648/2014, do deputado João Leite,  do deputado Sargento Rodrigues e do
deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  das
Comissões de Segurança Pública e de Esporte, Lazer e Juventude para discutirem,
em audiência pública, a questão da violência em estádios.

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, 7 de outubro de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2014

ATA
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/10/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Registro  de  Presença  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  708,  709  e  710/2014
(encaminhando os Projetos de Lei n°s 5.538 e 5.539/2014 e emenda ao Projeto de
Lei nº 5.494/2014, respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº 5.540/2014 -
Requerimentos nºs 8.860 a 8.869/2014 - Requerimento do deputado Marques Abreu -
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:
Ivair Nogueira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão
- Cabo Júlio  -  Carlos Henrique - Carlos Pimenta -  Doutor Wilson Batista -  Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira
- Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Rogério Correia -
Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião  Costa  -  Tiago Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei  Miranda  -  Wander
Borges.

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 das atas das reuniões anteriores.
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1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Carlos Pimenta, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Registro de Presença

O presidente  -  A presidência  gostaria  de  registrar  a  presença,  nas  galerias,  do
vereador Leo, da nossa querida cidade de Tiradentes. Obrigado pela presença.

Correspondência
- O deputado João Leite, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 708/2014*
Belo Horizonte, 6 de outubro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  e

deliberação  dessa  egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  dá  a  denominação  de
Alterosas ao último prédio público, atualmente em construção, que integra o projeto
original de Oscar Niemeyer para o complexo arquitetônico da Cidade Administrativa
Presidente Tancredo de Almeida Neves.

O substantivo “Alterosas” coaduna-se com o espírito de mineiridade que inspirou a
denominação dos outros edifícios da Cidade Administrativa Presidente Tancredo de
Almeida Neves, como o Auditório Juscelino Kubitschek, o Palácio Tiradentes, o Prédio
Minas e o Prédio Gerais. Nesse sentido, o nome escolhido homenageia a identidade
histórico-geográfica do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, esclareço que não existe no Município de Belo Horizonte outro
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação, em
conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

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

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.538/2014
Dá denominação a um dos prédios que integram o complexo arquitetônico original

da  Cidade  Administrativa  Presidente  Tancredo  de  Almeida  Neves,  localizado  no
Município de Belo Horizonte.

Art.  1º  -  Fica  denominado  Alterosas  o  prédio  público  da  Cidade  Administrativa
Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizado no perímetro das Ruas C, D e
Coletora A, no Bairro Serra Verde, Município de Belo Horizonte.

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

Administração Pública, 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 709/2014*

Belo Horizonte, 6 de outubro 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  a  denominação  de  Escola
Estadual  Professor  Marcionilo  Pereira  Dutra,  de  ensino  fundamental  e  médio,  à
escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na comunidade Lagoa da
Fazenda, no Município de Ninheira.

A proposta é  resultante  de pedido formulado pelo  colegiado da referida  escola,
visando homenagear Marcionilo Pereira Dutra, natural de Ninheira, por ter dedicado a
sua vida à educação e ter sido o primeiro professor da região.

Na oportunidade, esclareço que o projeto encaminhado guarda plena conformidade
com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
Nesse sentido, importante ressaltar  que o homenageado faleceu na data de 6 de
janeiro de 1987 e que inexiste no Município de Ninheira outro bem público estadual,
de qualquer natureza, com denominação idêntica à pretendida.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto
de lei.
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Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 5.539/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na

Comunidade Lagoa da Fazenda, no Município de Ninheira.
Art.  1º -  Fica denominada Escola Estadual  Professor  Marcionilo  Pereira Dutra a

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Comunidade Lagoa da
Fazenda, no Município de Ninheira.

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 710/2014*

Belo Horizonte, 1º de outubro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 5.494, de 30 de setembro de
2014, com o objetivo de autorizar o Poder Executivo a conceder crédito outorgado de
ICMS  aos  estabelecimentos  mineiros  com  atividade  de  geração,  transmissão  ou
comercialização de energia elétrica, quando da aquisição de energia elétrica de fonte
solar fotovoltaica produzida no Estado.

Trata-se de incentivo à transferência de tecnologia para a fabricação, no Estado, de
módulos e painéis fotovoltaicos, utilizados na geração de energia elétrica de fonte
solar fotovoltaica, que atualmente constitui a terceira mais importante fonte de energia
elétrica renovável, limpa e sustentável, em termos de capacidade instalada em nível
mundial.

Informo a Vossa Excelência que, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, o
custo  do  incentivo  será  compensado  pela  contrapartida  de  receita  que  advirá  da
proposta de aumento da alíquota da gasolina para fins carburantes.

Por  fim,  solicito  a  essa  Casa  Legislativa,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  69  da
Constituição Estadual, urgência na tramitação do referido projeto de lei.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao
Projeto de Lei nº 5.494, de 2014.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.494/2014
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.494, de 30 de

setembro de 2014:
Art. XX - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, crédito outorgado do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - a estabelecimento com
atividade de geração, transmissão ou comercialização de energia elétrica situado no
Estado,  relativamente  à  aquisição  de  energia  elétrica  de  fonte  solar  fotovoltaica
produzida no Estado.

§ 1º - O crédito outorgado de que trata o caput:
I - será concedido anualmente, por um período de 10 (dez) anos, a iniciar-se em

2018, limitado a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por ano;
II - destina-se à aquisição de, no mínimo, 321.930MWh (trezentos e vinte e um mil,

novecentos e trinta megawatt-hora) por ano, conforme dispuser edital licitatório a ser
disciplinado pelo Poder Executivo;

III  -  poderá  ser  apropriado  mensalmente  pelo  estabelecimento  adquirente,  na
proporção da quantidade de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica adquirida no
mês  anterior,  expressa  em  MWh,  observados  os  limites  previstos  nos  incisos
anteriores;

IV - fica condicionado à transferência de tecnologia para fabricação de módulos ou
painéis fotovoltaicos aos estabelecimentos fabricantes situados no Estado.

§ 2º - O valor máximo a que se refere o inciso I do § 1º será reajustado anualmente,
a partir de 2019, pela variação da UFEMG, prevista no art. 224 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.494/2014. Publicada, fica a Mensagem em poder
da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS
Da Sra. Adriana Spagnol de Faria,  chefe de gabinete da Fundação Estadual  do

Meio  Ambiente,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  8.730  e
8.733/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento nº 7.683/2014, das Comissões de Educação e
de Participação Popular.

Do Sr. Dhiancesar P. Lopes, secretário executivo do Conselho Estadual de Defesa
dos  Direitos  Humanos,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº
4.674/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Georges  Alessandro  Amorelli  Gomes,  defensor  público,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  8.521/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Kepler Cota Cavalcante Silva, promotor de Justiça, prestando informações
relativas  aos  Requerimentos  nºs  8.733  e  8.734/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (11),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.029  e  2.276/2011,  4.109/2012  e
7.449/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  6.172/2013,  8.517,  8.528  e
8.536/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  4.293/2013,  da  Comissão  do
Trabalho;  7.597/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  e  8.481/2014,  da
Comissão de Administração Pública.

Da Sra.  Maria Elizabeth Vitral  Amaro,  chefe de gabinete da Defensoria Pública-
Geral, prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.661/2014, da Comissão
de Prevenção e Combate às Drogas.

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 5.540/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Joaquim de Bicas 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 Joaquim de

Bicas  o  imóvel,  de  propriedade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  situado  no  lugar
denominado Fazenda do Motta, no Distrito de Capela Nova de Betim, registrado sob
o  nº  8.575,  do  Livro  3-B,  do  Serviço  Registral  de  Imóveis  do  Município  de  Belo
Horizonte, Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput  deste artigo destina-se à construção
de um distrito industrial.

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. 1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2014.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São

Joaquim de Bicas imóvel de propriedade do Estado recebido por meio de compra e
venda por  desapropriação judicial  em 1922.  Em sua área funcionou uma fazenda
composta de terras para cultura, pastagens, árvores frutíferas e moradia.

O imóvel não vem sendo utilizado pela prefeitura com a finalidade de assistência
social, e vislumbra-se a possibilidade de nele construir um distrito industrial, trazendo
benefícios não somente para o município, mas para a região.

Na  expectativa  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  social  da  comunidade,
esperamos  contar  com  o  apoio  dos  pares  para  a  aprovação  do  projeto  ora
apresentado.

- 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  8.860/2014,  do  deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação de aplauso à Intercampo Telecom pelos 13 anos de sua fundação. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 8.861/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 4ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/9/2014, em Frutal,
que  resultou  na  apreensão  de  aproximadamente  100kg  de  maconha;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.862/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na Companhia de
Meio Ambiente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26/9/2014, em Belo
Horizonte,  que resultou na apreensão de 40kg de maconha e  na  prisão de duas
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.863/2014, 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  1º/10/2014,  em
Itaúna, que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munição, balança de
precisão, aparelhos eletrônicos, quantia em dinheiro e na prisão de uma pessoa; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.864/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 5ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 3/10/2014, na MG-427, nas proximidades de Planura, que resultou na
apreensão de aproximadamente 25kg de maconha e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.865/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão da
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Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  2/10/2014,  em  Teófilo  Otôni,  que
resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo e na prisão de
um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.866/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 5ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência,  em  1º/10/2014,  em  Itapagipe,  que  resultou  na  apreensão  de
aproximadamente 13kg de crack e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.867/2014, 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 3/10/2014, em Belo Horizonte,  que
resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e  na  prisão  de  dois  homens;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.868/2014, 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, no Batalhão Rotam da Polícia Militar, na Companhia Independente de
Cães da Polícia Militar e no Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar,
pela atuação na ocorrência, em 3/10/2014, em Ribeirão das Neves, que resultou na
apreensão de drogas, máquina de prensar maconha, três balanças e sete ampolas de
morfina; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.869/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 18ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/10/2014, em São
Sebastião do  Paraíso,  que resultou  na  apreensão de aproximadamente  148kg de
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maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Do deputado Marques Abreu em que solicita seja encaminhado à presidência desta
Casa pedido de providências para a divulgação do mês de conscientização sobre a
importância da prevenção do câncer de mama. (- À Mesa da Assembleia.)

Questões de Ordem
O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, só para fazer um registro quanto

às cartas que foram lidas agora e que vieram pelos Correios. Gostaria de comunicar a
esta Casa que estou entrando na Justiça contra os Correios. Todas as postagens que
fiz  durante  todo  o  período  eleitoral,  paguei  por  elas.  Estamos  recebendo,  pela
internet, denúncias de que as correspondências que chegaram da candidata Dilma
foram  feitas  gratuitamente.  Pior,  há  anos  luto  nesta  Casa pelo  fim  da passagem
gratuita dos Correios e Telégrafos. Hoje quem paga as passagens dos funcionários
dos Correios é o povo de Belo Horizonte. Esta Casa tem de tomar, com o apoio de
todos os seus deputados, providências urgentes contra a gratuidade nos transportes
públicos  dos  empregados  dos  Correios.  Não  podemos  mais  aceitar  em  Belo
Horizonte a população pagar a passagem dos funcionários da instituição. Esta é a
indagação que estou fazendo, bem como uma solicitação a esta Casa de que aprove
com urgência projeto que acabe com a gratuidade das passagens. Pior ainda, Sr.
Presidente, todas as postagens que fiz nos Correios durante o período eleitoral, que
estão na minha prestação de contas, estão chegando hoje, portanto após a eleição.
Não só as minhas, mas a de vários deputados desta Casa. Mesmo assim, presidente,
tivemos a votação que tivemos. Se a correspondência tivesse chegado, com todos os
projetos  que  apresentamos  nesta  Casa,  nossa  votação  seria  maior.  Isso  é  um
absurdo,  e  nós  desta  Casa  não  podemos  aceitar  essa  atitude  dos  Correios.
Mandaram e desmandaram a favor da presidenta Dilma. E por isso ela não tem meu
voto,  mesmo eu sendo  do  PDT.  Deixo  o  partido,  mas  não  voto  na  Dilma.  Muito
obrigado.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pelo que pude perceber, a derrota do
candidato  oficial  ao  governo  de  Minas  fez  mal  a  muitos  deputados,  que querem
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transformar a Assembleia Legislativa, mesmo que o TRE não permita, em palanque
eleitoral. Hoje de manhã isso ocorreu na Comissão de Segurança Pública. Portanto
solicitei  que nos fosse cedida a fita para examinar campanha eleitoral,  o que não
pode ser feito dentro da Assembleia Legislativa, conforme determina a lei eleitoral. O
deputado Alencar da Silveira Jr. também deu o tom do desespero da derrota e veio
aqui  fazer  campanha eleitoral  através de mentiras.  Não houve nenhuma carta  da
presidenta  Dilma que não foi  paga.  Isso não existe,  e ele  não prova.  Não existe
absolutamente nada disso. Ele deveria propor uma apuração, em vez de vir aqui falar
inverdades, pois não existe nada disso. Sei que o resultado eleitoral não foi agradável
à situação em Minas. Foi uma derrota acachapante em 1º turno. Isso trouxe esse
desespero  -  mentiras  e  propagandas  eleitorais,  que  não  podem  ser  feitas  -  que
estamos vendo aqui. Espero que o TRE esteja atento a isso. A Assembleia Legislativa
não  pode  ser  usada  para  isso.  Fizeram  essa  tentativa  no  1º  turno,  e  denunciei.
Tentaram  usar,  transformar  a  Assembleia  Legislativa  em  palanque  eleitoral  do
candidato do governo. A propaganda eleitoral prossegue com mentiras, pois não há
nenhuma  prova.  Vem  aqui  e  acha  que  pode  falar  o  que  quiser.  Infelizmente,  o
governo tucano perdeu a  eleição,  mas ainda continua com o  mando daquilo  que
chamamos de estado de exceção em Minas. Com isso, nada é feito em relação a
calúnias proferidas e a malfeitos como este, de fazer propaganda eleitoral onde não
se pode. Conforme V. Exa. leu no início da sessão, o TRE não permite isso, portanto
solicitou aos deputados que não agissem dessa forma. Mas sinto que o desespero é
enorme. O uso do cachimbo faz a boca torta. Eles ainda não se acostumaram, mas
vão ter de se acostumar. Não se pode fazer da Assembleia Legislativa casa de mãe-
joana  nem  propriedade  de  partido  político,  nem  propriedade  de  pessoas.  A
Assembleia Legislativa vai passar a ter outro sistema democrático, escutando a todos
igualmente.  Não  posso  nem  conceder  aparte  porque  esta  não  é  hora  para  isso.
Pediria  ao  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  que,  em  vez  de  agir  como se  fosse
mandatário e dono da Assembleia Legislativa, se colocasse em pé de igualdade com
todos os demais deputados. Assim como escutei V. Exa., peço que faça o favor de me
escutar.  Essa é a  única coisa que posso pedir.  Sr.  Presidente,  pelo visto,  será o
tempo inteiro dessa forma. O desespero da derrota já veio. Houve deputado dizendo
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que iria sair de joelhos caso a Dilma vencesse as eleições em Minas Gerais. Vou
trazer depois uma joelheira para entregar a esse deputado que disse que, se a Dilma
vencesse  as  eleições  em  Minas,  iria  de  joelhos  pela  BR-381  até  encontrar  uma
máquina que estivesse trabalhando em sua duplicação. Vou trazer a joelheira porque
ele é meu amigo, gosto muito dele. Apesar das análises equivocadas, ele não merece
sair com os joelhos feridos. Pediria a V. Exa. que fiscalizasse e relesse as orientações
do TRE. Estou vendo que isso está virando praxe na Assembleia Legislativa. Sendo
assim, para que outros erros não sejam cometidos e se poupem os deputados de
fazer  algo que  não devem, que  é campanha eleitoral,  e  observando que não há
quórum, vou pedir a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

O deputado Gustavo Valadares - Peço a recomposição de quórum, mas deixando
claro que essa é a forma com que o PT vai tentar governar o Estado: com truculência
e falta de democracia.

O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 22 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 8, 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 4.991/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 4.991/2014 visa declarar
de utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Produtores  Rurais  do  Retiro  -
Ascopre -, com sede no Município de Paraopeba.
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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  em  exame  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Retiro - Ascopre -, com sede no
Município de Paraopeba.

Fundada  em  2012  com  o  objetivo  de  defender  os  interesses  coletivos  dos
produtores e dos moradores da comunidade do Retiro,  a associação busca atuar
junto aos órgãos públicos,  buscando a preservação da tradição e da vocação da
comunidade  como  produtora  de  alimentos,  coibindo  políticas  de  loteamentos  e
expansão que contrariem a sua vocação de comunidade rural.  Além disso, busca
parcerias, objetivando o aprimoramento técnico-científico das propriedades rurais, em
ações  que  estimulem  o  aumento  da  produção  e  a  conservação  do  solo,  a
manutenção das estradas, dos mananciais, da fauna e da flora.

Tendo em vista a relevância do trabalho desenvolvido pela Ascopre, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  4.991/2014 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 2014.
Inácio Franco, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 8/10/2014
Presidência do Deputado Paulo Guedes

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Almir Paraca - André Quintão - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Durval Ângelo -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Vítor Xavier -
Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Paulo Guedes) - 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
amanhã,  dia  9,  às  14  horas,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  (-  A ordem  do  dia
anunciada foi publicada na edição anterior.).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 9/10/2014
Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Almir Paraca - André Quintão - Duarte Bechir - Fred Costa - João Leite - João Vítor

Xavier - Liza Prado - Luzia Ferreira - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum
O  presidente  (deputado  Vanderlei  Miranda)  -  Às  14h2min,  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 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 14/10/2014.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.397/2014

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Relatório

De autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  o  projeto de lei  em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Esportivo - FMGTE
-, 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.
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Fundamentação
O projeto  de  lei  em análise pretende declarar  de utilidade pública  a Federação

Mineira de  Tiro Esportivo  -  FMGTE -,  com sede no Município  de  Belo Horizonte,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão
e o incentivo à prática do tiro esportivo no Estado de Minas Gerais.

Para a consecução desse propósito, a instituição  orienta, coordena e fiscaliza as
atividades das instituições a ela filiadas; realiza eventos; estimula a construção de
estandes para a prática de tiro; e edita regulamentos de forma a garantir uniformidade
nas provas e eventos de tiro,  esportivos ou de lazer,  promovidos pelas  entidades
filiadas à associação.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  entidade,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.397/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2014.
Tadeu Martins Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2014

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.597, DE 2014

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa, utilizando como
fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio
orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade
com o disposto no inciso V do caput do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 9º
da Lei n.º 21.148, de 15 de janeiro de 2014, que autoriza a Assembleia Legislativa a
abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da
despesa nele fixada,

DELIBERA:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa no

valor de R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), na forma constante no
Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos
provenientes  da  anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  da  Assembleia
Legislativa, na forma do Anexo II.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 13 de outubro de 2014.
Dinis Pinheiro, Presidente - Ivair Nogueira, 1º-Vice-Presidente - Hely Tarqüínio, 2º-

Vice-Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  3º-Vice-Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-
Secretário - Neider Moreira, 2º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário.

ANEXO I
(a que se refere o art.1º da Deliberação da Mesa nº 2.597, de 13 de outubro de 2014)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* - O Quadro contendo a Suplementação de Dotação Orçamentária foi publicado no

Diário do Legislativo, de 16.10.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art.2º da Deliberação da Mesa nº 2597, de 13 de outubro de 2014)
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ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* - O Quadro contendo a Anulação de Dotação Orçamentária foi publicado no Diário

do Legislativo, de 16.10.2014.

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

LEGISLATURA EM 14/10/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antonio

Lerin - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Deiró Marra - Duarte Bechir - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -
Liza Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu - Rogério Correia - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h3min, 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
amanhã,  dia  15,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem  do  dia:  (-  A ordem  do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,
Carlos Mosconi e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Luiz Henrique, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o presidente,  deputado Elismar Prado,  declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Wilson  Brumer,  cônsul-geral
honorário  do  Japão,  publicado no  Diário  do  Legislativo em 27/6/14.  O  presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.112/2014, em turno único, do qual avocou
para si a relatoria. Suspende-se a reunião. Às 15h33min, são reabertos os trabalhos e
registra-se a presença dos deputados Elismar Prado, Carlos Mosconi e Tiago Ulisses.
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.  Neste
momento, o Projeto de Lei nº 4.033/2013 é retirado da pauta por determinação do
presidente por não cumprir os pressupostos regimentais. 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 aprovados, em turno único, cada um por
sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.905, 5.255 e 5.264/2014, que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 8.430 e 8.432/2014. 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, 15 de outubro de 2014.
Luzia Ferreira, presidente - Duarte Bechir - Durval Ângelo.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2014
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Bosco (substituindo o deputado Cássio Soares, por indicação da liderança
do BRT) e Pompílio Canavez (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 Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata
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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  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Denílson
Vicente Fontoura, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos de Brumadinho
(5/7/2014); Luciano Fernandes Novaes, secretário municipal de Saúde de Contagem
(19/7/2014); Luiz Pedro Corrêa do Carmo, prefeito municipal de Ituiutaba (7/8/2014);
Fabrício  Torres  Sampaio,  secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Luciano
Fernandes Novaes, secretário municipal de Saúde de Contagem (7/8/2014); Leopoldo
Jorge Alves Neto, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Saúde (7/8/2014);
documento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (8/8/2014); e ofício do
Sr.  José  Ramoniele  Raimundo  dos  Santos,  secretário  municipal  de  Educação  de
Contagem  (5/7/2014).  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 8.431 e 8.578/2014. 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 10.566/2014, da deputada Liza
Prado, em que solicita seja realizada audiência pública para debater, no Município de
Montes Claros, o Estatuto Estadual 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, 15 de outubro de 2014.
Liza Prado, presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/8/2014
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa e Pompílio Canavez (substituindo o deputado Ulysses Gomes,
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por indicação da liderança do MSC), 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  Pompílio  Canavez,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Denner James Armanhe
Zacchi, diretor do Departamento de Infraestrutura de Esporte da Secretaria Nacional
de  Esporte  do  Alto  Rendimento,  publicado no  Diário  do  Legislativo, em 6/6/2014.
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 5.136 e 5.281/2014 (relator: deputado Marques
Abreu);  5.155 e 5.246/2014 (relator:  deputado Tenente Lúcio);  5.253/2014 (relator:
deputado  Tadeu  Martins  Leite),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.
Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  8.153/2014.  Submetidos  a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nºs 5.125, 5.127 e 5.130/2014. 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 10.569/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à Sd. PM Rosiane Cândido dos Santos, lotada no 37º BPM,
em Araxá,  pelo título de Campeã Mineira Estadual  no 6º  Campeonato Mineiro de
Musculação e Fitness pela Federação IFBB. A seguir, é aprovado relatório da visita
realizada pela comissão em 6/5/2014, ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em
Confins, o qual vai 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, 15 de outubro de 2014.
André Quintão, presidente - Liza Prado - Maria Tereza Lara.
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RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
Apresentação

A  requerimento  do  deputado  Fred  Costa,  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e
Juventude visitou,  no  dia  6/5/2014,  o Aeroporto  Internacional  Tancredo Neves,  no
Município de Confins, com o objetivo de discutir o andamento das obras do terminal
para a Copa do Mundo de 2014.

Além do autor do requerimento, participaram da visita o deputado Marques Abreu,
presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, e o acompanharam Silvério Gonçalves, superintendente da Regional
Sudeste  da  Empresa  Brasileira  de  Infraestrutura  Aeroportuária  -  Infraero  -;  Maria
Edwirges Madeira, superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves; José
Mateus  Guimarães  Moreira,  superintendente  de  obras  da  Infraero;  Marcelo  Raggi
Pacheco,  superintendente  de  empreendimentos  das  regionais  sul  e  sudeste  da
Infraero;  e Ricardo Alexandre,  líder  de empreendimentos e gestão de projetos  do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Relato
Nas  três  visitas  anteriores  desta  comissão  ao  Aeroporto  Internacional  Tancredo

Neves - em dezembro de 2012, e nos meses de abril e dezembro de 2013 -, foram
prometidas  pelos  representantes  da  Infraero  as  seguintes  entregas:  Terminal  3;
reforma do saguão do Terminal  1,  cobertura  das passarelas  e  troca  de  todas as
pontes  de  embarque  desse  terminal;  nova  praça  de  alimentação  e  nova  área
comercial;  ampliação da sala de desembarque internacional  e modificação de seu
layout; ampliação do pátio de aeronaves e construção do Pátio 2.

No entanto,  durante  a  visita  ora  relatada,  as  obras  do  Terminal  3,  da  praça de
alimentação, da área comercial, do saguão do Terminal I, das escadas rolantes e dos
elevadores ainda estavam em andamento; já o Terminal 2 será construído somente
após a transferência da gestão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves para a
concessionária  BH  Airport.  Das  entregas  previstas,  somente  a  cobertura  das
passarelas  de  acesso  ao  Terminal  I  e  a  troca  das  pontes  de  embarque  foram
concluídas.
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Foram visitadas também as obras dos Pátios 2 e 3 e do pátio de cargas. As obras
do Pátio 3, que acrescentam sete posições de aeronaves, já estavam concluídas,

mas o local ainda não fora liberado para receber voos regulares. Já as obras do Pátio
2, quando concluídas, acrescentarão 26 posições.

De acordo com os representantes da Infraero, as obras do Aeroporto de Confins

essenciais ao atendimento da demanda gerada pela Copa do Mundo correspondem a
47%  do  total  das  obras  previstas.  Desse  montante,  apenas  88%  haviam  sido
concluídos até a realização da visita.  Os representantes da Infraero creditaram os

seguidos atrasos nas obras a fornecedores e outros parceiros.
As obras da MG-010, principal via de acesso ao terminal,  por sua vez, estavam

praticamente concluídas,  restando a pintura da sinalização horizontal,  a instalação

das placas de sinalização e a iluminação da via. Foram construídos dois viadutos, um
de retorno, próximo ao pátio de cargas; e outro para acesso ao Terminal 1. O governo
estadual foi o responsável pelas obras da rodovia.

Conclusão
A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude constatou que, apesar de o Brasil ter

sido escolhido como sede da Copa em 2007, as obras de infraestrutura do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves não serão concluídas a tempo para o evento.
Diante do que foi observado, esta comissão agendará nova visita ao terminal no

mês de junho de 2014, para acompanhar a evolução das obras em andamento.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Marques Abreu, presidente - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/8/2014
Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen Santiago e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por

indicação da liderança do BTR), 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  Gustavo  Corrêa,  dispensa  a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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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. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mail do Sr. Amarildo
de Oliveira, morador do Município de Pocrane, informando que na Farmácia de Minas
de sua cidade faltam medicamentos e solicitando o apoio desta Casa para a solução

do  problema;  ofício  do  Vereador  Nilmar  Eustáquio,  do  Município  de  Divinópolis,
solicitando audiência pública nessa cidade para apurar a morte da Sra. Maria Helena
de Souza Silva. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no

Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.
Sebastião  Custódio  Couto  Júnior,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Frutal
(19/7/2014);  Gilmar  de  Assis,  promotor  de  Justiça  coordenador  do  CAO-Saúde

(7/8/2014); Fernando Novais, presidente do PSB de Machacalis (14/8/2014). 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,  é  aprovado,  em  turno  único,  por  unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº
5.261/2014, na forma apresentada (relator: deputado Carlos Pimenta), que recebeu
parecer  por  sua aprovação.  Submetido a votação,  é aprovado o Requerimento nº

8.616/2014. 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  10.596/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg - pedido de providências para que a instituição reveja o acordo celebrado com

o Hospital  Vera  Cruz,  posto  que  este  não  executa  procedimentos  de  urgência  e
emergência.

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, 15 de outubro de 2014.

Duarte Bechir, presidente - Wander Borges - Durval Ângelo.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2014
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Marques Abreu e Tadeu Martins  Leite (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 Marques Abreu,
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 pareceres de
redação  final  e  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de
correspondências publicadas no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, secretária de Casa Civil  (2)
(19/7 e 21/8/2014); do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social;
do Cel.  PM Marco Antônio Badaró Bianchini,  chefe da  Assessoria Institucional  da
PMMG (19/7/2014); e dos Srs. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário de Casa
Civil  em  exercício;  Gilberto  José  Rezende  dos  Santos,  chefe  de  Gabinete  da
Secretaria  de Saúde (8/8/2014);  e Marco Antônio Rebelo Romanelli,  secretário  de
Defesa Social (21/8/2014). O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
3.705/2013, em 1º turno, e avoca para si  a  relatoria.  A presidência comunica que
serão reiterados os Requerimentos de Comissão nºs 9.657, 9.659, 10.187, 10.188 e
10.189/2014. 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.  É  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Cultura  o  Projeto  de  Lei  nº
3.705/2013,  atendendo-se  a  requerimento  do  relator,  deputado Vanderlei  Miranda.
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
5.296/2014  (relator:  deputado  Vanderlei  Miranda),  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação.  Passa-se à  3ª  Fase da  2ª  Parte (Ordem do Dia),  que  compreende a
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discussão e a votação de proposições da comissão. Submetido a votação é aprovado
o Requerimento nº 10.601/2014, do deputado Durval Ângelo,  em que solicita seja
realizada audiência pública no Município de Ouro Preto para debater  as recentes
mortes  de  adolescentes  e  jovens  em  decorrência  do  uso  de  drogas,  conforme
denúncia  apresentada  na  36ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos
Humanos. 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, 15 de outubro de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Liza Prado - Paulo Guedes.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/9/2014
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Sargento  Rodrigues,  Vanderlei  Miranda  e  João  Leite  (substituindo  o  deputado
Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  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
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: ofício da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, secretária de Estado da
Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em
28/8/2014; e e-mails da Sra. Heloísa Regina Alvarenga Cardoso, demonstrando apoio
à Proposta de Emenda à Constituição nº 69/2014, principalmente no que tange à
efetivação  dos  professores  do  Estado,  haja  vista  a  declaração  de
inconstitucionalidade  da  Lei  nº  100,  de  2007;  e dos  Srs.  Dênis  Araújo  Costa,
solicitando seja realizado um estudo para reforçar o efetivo dos peritos criminais no
Estado, informando que existem candidatos excedentes aguardando convocação e
que a nova Lei Orgânica da Polícia Civil aumentou a quantidade de vagas na área;
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João Carlos Cruz, em que solicita seja revista a situação dos concursados da Telemar
que foram exonerados em razão da privatização, e, ainda, a criação de empregos que
desenvolvam  o  Estado  e  produzam  melhorias  na  economia,  na  saúde  e  na
segurança; Evandro de Sena Costa, na qual demonstra indignação contra a Proposta
de Emenda à Constituição nº 69/2014 e considera injusta a efetivação de servidores
sem  concurso  público.  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  4.170/2013 (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. Submetido a
votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  8.631/2014.  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, 15 de outubro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Liza Prado - Luzia Ferreira.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/9/2014
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por
indicação da liderança do BTR), 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 Viegas, 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 dos  Srs.  Marcos
Valério Rocha, Renzo Sansoni e Wellington Donato encaminhados por meio do Fale
com  a  Assembleia  em  que  denunciam,  respectivamente,  a  poluição  do  Córrego
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Cintra,  no  Município  de  Montes  Claros,  do  Rio  Uberabinha,  no  Município  de
Uberlândia  e  atividades  poluidoras  desenvolvidas  pela  empresa  Ecosteel  no
Município de Sarzedo; e ofício do Sr. Germano Luis Gomes Vieira, chefe de gabinete
da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em que solicita o
encaminhamento de contribuições para o grupo de trabalho criado com o objetivo de
estabelecer diretrizes e novas estratégias para análise de processos de regularização
ambiental.  A  presidência  comunica  também  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
dos Srs. Antônio Dias Vieira, gerente técnico de Fiscalização do Conselho Regional
de  Engenharia  e  Agronomia  de  Minas  Gerais  (8/8/2014);  Clésio  Cândido  Amaral,
gestor  da Divisão de Fiscalização Ambiental  e  Saneamento Urbano da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Betim (26/8/2014);
Juvenal de Souza e Silva, cidadão de Três Marias; e da Sra. Andréia de Castro Costa
Xavier, gerente executiva do Centro de Documentação da Agência Nacional de Águas
(21/8/2014).  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 10.613/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
especial desta Casa destinada a comemorar o Dia da Árvore;

nº 10.614/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada visita
técnica com a  finalidade de conhecer  os  limites  propostos pelo Projeto de Lei  nº
4.743/2013, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual Alto
Cariri, criado pelo Decreto nº 44.726, de 18 de fevereiro de 2008;

nº  10.615/2014,  do  deputado  Rômulo  Veneroso,  em  que  solicita  seja  realizado
debate público para discutir a política estadual de resíduos sólidos;

nº 10.616/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências
para que fiscalize o corte de árvores em uma invasão de área ao lado do Loteamento
Monte  Sinai,  no  Município  de  Contagem,  de  acordo  com  a  Denúncia  28035,
registrada por moradores locais, com o envio do resultado dessa fiscalização a esta
comissão;
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nº 10.618/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências
para que sejam tomadas as medidas necessárias para o cumprimento do disposto no
art. 123 da Lei nº 20.922, de 2013, segundo o qual o Conselho Estadual de Política
Ambiental regulamentará e promoverá a revisão da definição das áreas prioritárias
para a conservação da biodiversidade e para a criação de unidades de conservação
previstas  no  documento  "Biodiversidade  em  Minas  Gerais:  um  atlas  para  sua
conservação", da Fundação Biodiversitas, de 2005, 2ª edição, no prazo de dois anos
contados da data de publicação da lei que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado, de 16 de outubro de 2013;

nº 10.619/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências
para que seja intensificada a fiscalização preventiva de incêndios no Parque do Rola
Moça, em especial  na região do Barreiro,  no Município de Belo Horizonte, com o
envio do resultado dessa fiscalização a esta comissão, e seja ampliada a instalação
de câmeras de monitoramento que possibilitem a identificação dos responsáveis por
incêndios criminosos.

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, 15 de outubro de 2014.
Célio Moreira, presidente - André Quintão - Liza Prado - Luzia Ferreira.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2014

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e
Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  dar  continuidade  ao  debate  sobre  a  situação  em  que  se
encontram os antigos barraqueiros em torno do Mineirão, especialmente diante da
violação  aos  direitos  humanos  desses  trabalhadores.  A  seguir,  comunica  o
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recebimento do ofício da Sra. Cláudia do Amaral  Xavier,  promotora de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo das Atividades Policiais, justificando
sua ausência e prestando informações sobre a questão dos feirantes do Mineirão e
sobre a tramitação do Procedimento Preparatório nº 0024.13.001.216-4. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Júnia  Ronan
Carvalho, defensora pública, representando a Sra. Cleide Aparecida Nepomuceno,
coordenadora da Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e
Socioambientais;  e  Selma  Salvino  da  Silva,  presidente  da  Associação  dos
Barraqueiros da Área Externa do Mineirão - Abaem; e os Srs. Ronaldo Araújo Pedron,
assessor-chefe de Articulação, Parceria e Participação Social do Governo do Estado
de Minas Gerais; e Ernani Francisco Pereira, membro da Abaem, que são convidados
a tomar assento à mesa. O presidente, 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. Assume a direção dos
trabalhos  o  deputado  Rogério  Correia.  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, 15 de outubro de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/10/2014

Às  9h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  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
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Nívia Mônica da Silva, promotora de justiça
coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
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dos  Direitos  Humanos,  encaminhando  propostas  de  medidas  referentes  aos
desdobramentos acordados na 17ª Reunião Extraordinária da comissão, visando ao
aprimoramento do sistema prisional;  e do Sr.  Renato Patrício Teixeira, corregedor-
geral de Polícia Civil, encaminhando ofício em que recomenda ao delegado de Polícia
Civil Vinícius da Costa Miguel que compareça à reunião da Comissão de Segurança
Pública  para  a  qual  foi  convocado.  Comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Guido  Marcelo  Mayol,  superintendente  regional
substituto; Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de Estado de Defesa Social
(2) (2/10/2014);  Coronel  PM Marco Antônio Badaró Bianchini,  chefe da Assessoria
Institucional  da PMMG (5);  Sérgio Barboza Menezes,  delegado de Polícia Federal
(4/10/2014).  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 seguinte requerimento:

nº  10.649/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  encaminhado ao
Governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do concurso
para  provimento  de  cargos  de  agentes  de  segurança  penitenciário  realizado  em
27/4/2014,  conforme  Edital  Seplag/Seds  nº  8/2013,  tendo  em  vista  que  várias
penitenciárias estão em fase de construção e que há comprovada desproporção entre
o número de reclusos do sistema prisional e o de agentes.

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, 15 de outubro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - André Quintão - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.342/2014

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Quatro  Patas,  com  sede  no
Município de Machado.

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 5.342/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Quatro Patas, com sede no Município de Machado.
O principal objetivo da associação é zelar pelo bem-estar físico e psicológico dos

animais, promovendo ações e projetos voltados a esses fins. Por meio de informação,
esclarecimento  e  educação da população,  a  entidade busca criar  uma cultura  de
respeito e cuidado com os animais, estimulando a posse responsável e a adoção de
animais  abandonados.  Busca,  ainda,  participar  da  formulação  e  execução  das
políticas públicas de proteção aos animais, acompanhando ações do poder público,
fiscalizando e estimulando o aperfeiçoamento da legislação vigente.

Num momento  em que a proteção e  defesa dos animais  ganha cada vez mais
espaço  nos  debates  desta  Casa,  não  há  como  negar  a  importância  do  trabalho
desenvolvido  por  uma  associação  voltada  para  esse  fim,  razão  pela  qual
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.342/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2014.
Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.394/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade do Muriqui, com sede no Município
de Caratinga.
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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 5.394/2014 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

do Muriqui, com sede no Município de Caratinga, criada com o objetivo de atuar na
conscientização e preservação ambiental e, em especial, na preservação do primata
muriqui e das reservas florestais remanescentes da mata atlântica.

Para  a  consecução  desse  objetivo,  a  sociedade se  propõe  fomentar  estudos  e
pesquisas,  visando ampliar  os  conhecimentos a  respeito  da  mata  atlântica  e  sua
ecologia  e  promover  a  divulgação  da  educação  ambiental  e  da  doutrina  do
associativismo, incentivando a criação de associações de quaisquer modalidades e
categorias,  integrando-se  com  os  centros  de  conhecimentos,  estimulando  a  inter-
cooperação e o relacionamento com a comunidade. Além disso, propõe-se promover,
organizar ou realizar programas, projetos ou eventos relacionados à arte e à cultura
em geral.

Como reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pela entidade em
prol do meio ambiente, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública. Acolhemos a emenda apresentada pela comissão que nos precedeu
na análise, por meio da qual se adequou o nome da associação ao constante em seu
estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.394/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2014.
Duarte Bechir, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2014

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - 2015
ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 61, inciso I, da Constituição do Estado e observado o disposto no art.
207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto de lei relativo à
proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2015, encaminhado por meio da
Mensagem nº 706/2014, publicada em 2/10/2014.

1º Quadro - Demonstrativo Consolidado - Orçamento Fiscal
2º Quadro - Receita Corrente Líquida
3º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Aplicação  de  Recursos  na  Manutenção  e

Desenvolvimento do Ensino
4º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Aplicação  de  Recursos  nas  Ações  e  Serviços

Públicos de Saúde
5º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Participação  Percentual  de  Pessoal  na  Receita

Corrente Líquida
6º Quadro - Investimentos por Empresa Segundo Fontes de Recurso
7º  Quadro  -  Investimentos  por  Empresa  Segundo  o  Detalhamento  dos

Investimentos
8º  Quadro  -  Demonstrativo  da  Despesa  por  Funções  conforme  os  Grupos  de

Despesa
9º  Quadro  -  Demonstrativo  Regionalizado  do  Orçamento  Fiscal,  em  valores

nominais, a ser aplicado por função
Notas:
1) Os demonstrativos e tabelas foram extraídos do Volume I anexo ao Projeto de

Lei nº 5.497/2014, no qual consta ainda o Demonstrativo da despesa por órgãos e
entidades  segundo os  grupos  de despesa,  o  Demonstrativo  do  serviço  da  dívida
pública e a Memória de cálculo do serviço da dívida a pagar, entre outros.

2)  A íntegra  dos  Volumes  I  a  V  encontra-se  disponível  no  site  da  Assembleia
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Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  http://www.almg.gov.br/acompanhe  /
planejamento_orcamento_publico/loa/em_tramitacao.html

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL
* - O Quadro com o Demonstrativo Consolidado - Orçamento Fiscal foi publicado no

Diário do Legislativo, de 17.10.2014.
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 2° Inciso IV da Lei Complementar n° 101/2000)
* - O Quadro com a Receita Corrente Líquida foi publicado no Diário do Legislativo,

de 17.10.2014.
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO À CONTA DE RECURSOS ORDINÁRIOS E DOS
VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO

(Art. 212 da Constituição Federal, Art. 201 da Constituição Estadual e Art. 8º, inciso
III da lei 21.447/2014 - LDO)

* - O Quadro com o Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e no
Desenvolvimento do Ensino à Conta de Recursos Ordinários e dos Vinculados ao
Fundo de Educação foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.

DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

(Emenda nº 29 de 13/09/2000 à Constituição Federal e Art. 8º, inciso V da lei
21.447/2014 - LDO) 

* - O Quadro com o Demonstrativo da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços
Públicos de Saúde foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.
DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA
(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Art. 8º, inciso IX da

lei 21.447/2014 - LDO)
*  -  O  Quadro  com  o  Demonstrativo  da  Participação  Percentual  de  Pessoal  na

Receita Corrente Líquida foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.
INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

* - O Quadro com os Investimentos por Empresa segundo Fontes de Recurso foi
publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.
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INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO O DETALHAMENTO DOS
INVESTIMENTOS

* -  O Quadro com os Investimentos por Empresa segundo o Detalhamento dos
Investimentos foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME OS GRUPOS DE
DESPESA

* - O Quadro com o Demonstrativo da Despesa por Funções conforme os Grupos
de Despesa foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO ORÇAMENTO FISCAL, EM VALORES
NOMINAIS, A SER APLICADO POR FUNÇÃO

(Art. 8, inciso XXI da Lei nº 21.447/2014)
* - O Quadro com o Demonstrativo Regionalizado do Orçamento Fiscal, em Valores

Nominais,  a  ser  Aplicado  por  Função,  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de
17.10.2014.

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE
AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2012-2015

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2012-

2015, PARA O EXERCÍCIO 2015
A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  exercício  de  sua

competência prevista no art.  61, inciso I,  da Constituição do Estado, e observado
disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto
de lei relativo à revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, para
o exercício 2015, encaminhado por meio da Mensagem nº 705/2014, publicada em
2/10/2014.

*Notas:
1) Extraído de forma resumida do Anexo I do Projeto de Lei nº 5.496/2014.
2)  A íntegra  dos  Anexos  I  e  II  encontra-se  disponível  no  site  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  http://www.almg.gov.br/acompanhe  /
planejamento_orcamento_publico/ppag/em_tramitacao.html.

3) Valores da tabela expressos em R$1,00.
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DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS POR REDE DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

PPAG 2012-2015, PARA O EXERCÍCIO 2015

REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE

* -  O  Quadro  com a  Distribuição de Programas  por  Rede de Desenvolvimento

Integrado  -  PPAG 2012-2015,  para  o  exercício  2015,  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 17.10.2014.

DISTRIBUIÇÃO DE METAS FINANCEIRAS POR REDE

 DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E REGIÕES

PPAG 2012-2015, PARA O EXERCÍCIO 2015

REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE

*  -  O  Quadro  com  a  Distribuição  de  Metas  Financeiras  por  Rede  de

Desenvolvimento Integrado e Regiões PPAG 2012-2015, para o exercício 2015, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.

DISTRIBUIÇÃO DE METAS FINANCEIRAS POR REDE DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E REGIÕES

PPAG 2012-2015, PARA O EXERCÍCIO 2015

ALTO PARANAÍBA

*  -  O  Quadro  com  a  Distribuição  de  Metas  Financeiras  por  Rede  de

Desenvolvimento Integrado e Regiões, PPAG 2012-2015, para o exercício 2015, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 17.10.2014.

DISTRIBUIÇÃO DE METAS FINANCEIRAS POR 

TIPO DE PROGRAMA E REGIÕES

PPAG 2012-2015, PARA O EXERCÍCIO 2015

PROGRAMAS ESTRUTURADORES POR REGIÃO

* - O Quadro com a Distribuição de Metas Financeiras por Tipo de Programa e

Regiões  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  2015,  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 17.10.2014.
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ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/10/2014
Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Agostinho Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Antonio  Lerin  -  Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Leonídio Bouças - Luiz Henrique -
Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Rogério  Correia  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum
O  presidente  (deputado  Vanderlei  Miranda)  -  Às  14h3min,  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 amanhã, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/8/2014
Às 9h15min, comparecem no Plenário os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo

Veneroso (substituindo o deputado Gustavo Perrella, por indicação da liderança do
BAM)  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado
Agostinho Patrus Filho. Havendo número regimental, o presidente, deputado Dalmo
Ribeiro  Silva,  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
diretrizes para a reformulação da política estadual de turismo de Minas Gerais e da
legislação vigente. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
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ouvir as Sras. Daly Coelho Batista, presidente da Federação dos Circuitos Turísticos
de  Minas  Gerais;  Danielle  Rabelo  Feyo,  diretora  técnica  da  referida  Federação;
Silvana Melo do Nascimento, subsecretária de Estado de Turismo de Minas Gerais;
Diomedes Maria Caliman Berger, secretária de Estado de Turismo do Espírito Santo;
e Deise  Maria  Fernandes Bezerra,  diretora  técnica da Paraná Turismo;  e  os Srs.
Wilken Souto, diretor substituto da Diretoria de Produtos e Destinos, representando o
secretário  nacional  de  Políticas  de  Turismo  do  Ministério  do  Turismo;  Tiago
Nascimento de Lacerda, secretário de Estado de Turismo e Esportes; Rogério Aoki
Romero,  secretário  adjunto  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes;  Anderson  Souza
Rocha,  vice-presidente  do Conselho Estadual  de  Turismo;  José Márcio  Rocha de
Oliveira, assessor da Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda;
Valdir  Rubens  Walendowsky,  presidente  da  Santa  Catarina  Turismo  S.A.;  José
Augusto Guedes Falcão, coordenador  do Núcleo de Assessoria e Planejamento e
Pesquisa  -  Napp;  e  Fernando  Meira  Ribeiro  Dias,  diretor-presidente  da  Master
Turismo, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente Dalmo Ribeiro
Silva e os deputados autores do requerimento que deu origem ao debate, Rômulo
Veneroso e Agostinho Patrus Filho, 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  das  notas
taquigráficas.  Às 12h20min  horas,  a  presidência  interrompe os trabalhos  que  são
retomados às 14h15min. O presidente, deputado Rômulo Veneroso, inicia à segunda
parte da reunião e passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Reabertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  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, 15 de outubro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - André Quintão - Wander Borges - Maria Tereza Lara.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2014
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
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os deputados Duarte Bechir, Rogério Correia, Antônio Carlos Arantes (substituindo o
deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Cássio  Soares
(substituindo o deputado Bosco, por indicação da liderança do BTR), membros da
supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Rogério Correia. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Cássio Soares, 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, em audiência pública, a situação dos professores da Universidade do Estado
de Minas Gerais - Uemg - em face do julgamento no Supremo Tribunal Federal - STF
- da Lei Complementar nº 100, de 2007, e discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Aluísio  Pimenta,  professor
universitário,  manifestando  seu  apoio  às  demandas  da  Uemg.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Dijon Moraes Junior,
reitor  da  Uemg; Sérgio  Pessoa de Paula  Castro,  procurador-chefe da  Consultoria
Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, representando o Sr. Roney Luiz Torres Alves
da  Silva,  advogado-geral  do  Estado;  Nelson  Luiz  Ribeiro  da  Silva,  presidente  do
Sindicato  dos  Professores  da  Uemg,  e  Amário  Lessa  Júnior,  presidente  da
Associação  dos  Professores  da  Unimontes;  e  a  Sra.  Marilúcia  Martins  Calçado,
diretora de Contagem de Tempo e Aposentadoria da Secretaria de Planejamento e
Gestão - Seplag -, representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, secretária
dessa pasta, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência faz uso da
palavra para suas considerações iniciais e concede a palavra ao deputado Cássio
Soares, 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 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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 10.555/2014, do deputado Tadeu Martins Leite,  em que solicita seja realizada
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audiência pública no Município de Montes Claros para discutir a educação superior no
Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha;

nº 10.556/2014, dos deputados Rogério Correia, Cássio Soares e Antônio Carlos
Arantes e da deputada Maria Tereza Lara, em que solicitam seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a criação, no prazo mais breve
possível, de comissão composta pela Seplag, Secretaria de Educação e pelos demais
órgãos estaduais pertinentes e por representantes dos trabalhadores em educação
com  a  participação  desta  comissão,  com  a  finalidade  de  discutir  e  elaborar
alternativas para a situação funcional dos servidores da educação básica atingidos
pela decisão do STF no caso da Lei Complementar nº 100, de 2007;

nº 10.557/2014, dos deputados Rogério Correia, Cássio Soares e Antônio Carlos
Arantes e da deputada Maria Tereza Lara, em que solicitam seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a criação, no prazo mais breve
possível,  de  comissão composta  por  representantes  da  Uemg,  da  Unimontes,  da
Seplag e dos demais órgãos e entidades estaduais pertinentes, com a participação
desta comissão, para discutir e elaborar alternativas para a situação funcional dos
servidores atingidos pela decisão do STF no caso da Lei Complementar nº 100, de
2007, nas universidades estaduais; e

nº 10.558/2014, dos deputados Rogério Correia, Duarte Bechir, Cássio Soares e
Antônio  Carlos  Arantes  e  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  em  que solicitam seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  e  à  Seplag
pedido de informação sobre as providências que estão sendo tomadas acerca da
situação funcional dos servidores da Uemg e da Unimontes atingidos pela decisão do
STF no caso da Lei Complementar nº 100, de 2007, em especial quanto ao vínculo
previdenciário  e  às  condições  que serão  consideradas  quando  da  elaboração  do
edital para o concurso público dessas universidades, bem como sobre o pagamento
de férias-prêmio;

A presidência deixa de receber, nos termos do art. 173, do Regimento Interno, o
Requerimento nº 10.559/2014, dos deputados Rogério Correia e Cássio Soares e da
deputada Maria Tereza Lara, em que solicitam seja realizada audiência pública para
debater  os  efeitos  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  no  que  se  refere  aos
profissionais de educação dos ensinos fundamental e médio.
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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, 15 de outubro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - André Quintão.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/8/2014
Às  10  horas,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Wander  Borges,

membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita. A presidência informa que a reunião se destina a debater as
condições de trabalho dos profissionais que fazem o transporte de pequenos entulhos
em  carroças  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  A  seguir,  comunica  o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  senador  Renan  Calheiros,
presidente do Senado Federal, informando que a Proposta de Emenda à Constituição
Federal nº 54/1999 se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados e que, tão
logo venha a tramitar no Senado, serão tomadas as providências necessárias ao seu
devido processo legislativo.  Comunica também o recebimento de correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
dos Srs Danilo  Prado Araújo, superintendente regional  do Incra (7/8/2014);  Danilo
Prado  Araújo,  superintendente  regional  do  Incra  (8/8/2014);  Nilmário  Miranda,
deputado federal, e Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados
(21/8/2014). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra. Eliza Natalice Romão Viana Perdigão, advogada; e os Srs. José Eduardo Torres,
condutor  associado,  representando  Marcelo  Paulo  Rodrigues,  presidente  da
Associação  dos  Carroceiros  e  Charreteiros  da  Região  Norte,  Pampulha  e  Venda
Nova;  Renato  Ferreira  Lopes,  condutor,  representando  José  Israel  dos  Passos,
condutor de carroça; Adilson Custódio Araújo, condutor, representando Paulo Roberto
da Silva  Graciano,  condutor  de  carroça,  e  Giovanni  Roberto  Soares,  condutor  de
carroça,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente  tece  suas
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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.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2014.
Wander Borges, presidente - Liza Prado - Duarte Bechir.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e
Rogério  Correia,  membros da supracitada comissão.  Estão  presentes,  também,  a
deputada Liza Prado e o deputado Paulo Guedes. Havendo número regimental,  o
presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  debater  a  promoção dos  direitos  humanos  das  famílias  em
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, através da transferência
direta de renda do Programa Bolsa Família e divulgar o livro Programa Bolsa Família:
uma década de inclusão e cidadania. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. deputado João Leite, em que convida os membros
da comissão para participarem da audiência pública destinada a debater a proposta
de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, no âmbito da Rede de Defesa e
Segurança,  em  6/11/2014;  José  Ferreira  Crus,  coordenador-geral  da  Gestão  do
Trabalho do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - Brasília-DF, em que justifica sua ausência na reunião.
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 (25/9/2014); dos Srs. Carlos Eduardo Ferreira
Pinto,  promotor  de  justiça;  Sérgio  Arlindo  Ceravolo  Paoliello,  secretário  de
Desenvolvimento Regional em exercício (2/10/2014); das Sras. Maria Coeli Simões
Pires,  secretária  de  Casa Civil;  Silvia  Helena  Rocha Rabelo,  secretária  municipal
adjunta  de  Direitos  de Cidadania  de  Belo  Horizonte;  Ana Lúcia  Almeida Gazzola,
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secretária de Educação; Renata Vilhena, secretária de Planejamento; dos Srs. Pedro
Carlos Bitencourt Marcondes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Cel. PM
Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Pedro
Carlos  Bitencourt  Marcondes,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado
(4/10/2014);  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil;  Adriana
Spagnol de Faria, chefe de gabinete da Fundação Estadual do Meio Ambiente; dos
Srs. Georges Alessandro Amorelli Gomes, defensor público; Kepler Cota Cavalcante
Silva, promotor de Justiça; Dhiancesar P. Lopes, secretário executivo do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (9/10/2014); da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Casa Civil; do Sr. Cel. PM Renato Batista Carvalhais, corregedor
da PMMG (11/10/2014). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir os Srs. Pedro de Freitas Moreira, diretor-presidente do Instituto Pauline
Reichstul;  Ricardo  de  Moura,  presidente  da  Associação  de  Resistência  Cultural
Afrobrasileira Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente - CCPJO -, que são convidados
a tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado Rogério
Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  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,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.393/2014

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº 5.393/2014 tem por
objetivo declarar de utilidade pública a ONG Focinho Carente, com sede no Município
de Oliveira.
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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 nº 5.393/2014 pretende declarar de utilidade pública a ONG

Focinho Carente, com sede no Município de Oliveira.
Constituída com o objetivo de proteger os animais de Oliveira, a entidade se propõe

a retirar da rua os animais abandonados, doentes, feridos ou em situação de perigo,
providenciando-lhes abrigo, assistência veterinária e hospitalar e encaminhando-os
para  adoção.  Para  prevenir  abusos,  maus-tratos  e  atos  de  crueldade  contra  os
animais,  busca  educar  e  conscientizar  a  população,  por  meio  de  palestras,
movimentos, exposições, panfletagem e campanhas. Entre as atribuições da entidade
enumeradas em seu estatuto está a fiscalização do cumprimento de normas federais,
estaduais e municipais que tratem da proteção de animais.

Acolhemos a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça com o
objetivo  de  adequar  o  nome  da  instituição  ao  consubstanciado  em  seu  estatuto
constitutivo.

Num momento em que a defesa e a proteção dos animais ganham espaço nos
debates travados nesta Casa, não há como negar a importância de uma ONG voltada
para esse fim, o que nos leva a considerar meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.393/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2014.
Sávio Souza Cruz, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 15/10/2014, a seguinte comunicação:
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Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Geraldo das
Dores de Magalhães, ocorrido em 14/10/2014, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 16/10/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair  Nogueira  -  André  Quintão  -  Braulio  Braz  -  Carlos  Henrique  -  Celinho  do

Sinttrocel - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - João
Leite - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Rogério Correia - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h13min, 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 21,  às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição do dia 21/10/2014.).

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2014
Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Hélio Gomes (substituindo o deputado Fabiano Tolentino,
por indicação da liderança do BTR), 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 Inácio  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 apreciar  matéria constante na pauta e a discutir  e a votar proposições da
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comissão.  A  seguir,  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Paulo Antônio Moreira
e  outros,  vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Visconde  do  Rio  Branco,
encaminhando documento produzido por  lideranças  do VII  Circuito  Zona da Mata
contendo reivindicações acerca dos problemas da agropecuária regional;  e  do  Sr.
Danilo de Castro, secretário de Casa Civil,  em exercício (14/8/2014). O presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 1.197/2011, no 1º
turno (deputado Romel Anízio); 5.208/2014, em turno único (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.  Após
discussão e votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.955/2012 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Minas e Energia,
com  as  Emendas  nºs  1  a  4  (relator:  deputado  Hélio  Gomes,  em  virtude  de
redistribuição). 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  4.748/2013,  5.207,  5.208  e  5.270/2014  (relator:  deputado
Inácio Franco); 4.755/2013, 5.220 e 5.271/2014 (relator: deputado Fabiano Tolentino).
Votaram “sim” os deputados Antônio Carlos Arantes, Hélio Gomes e Inácio Franco.
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 10.602/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada debate
público da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater o Plano
Estadual da Agricultura Familiar.

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, 15 de outubro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Wander Borges - Duarte Bechir - Luzia Ferreira - Liza

Prado - Maria Tereza Lara.
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MANIFESTAÇÃO
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de  aplauso  ao  prefeito  municipal,  ao  presidente  e  aos  vereadores  da  Câmara

Municipal  de  Itabirito  pela  parceria,  reconhecimento  e  apoio  ao  Centro  de
Reintegração Social da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados desse
município como método alternativo de recuperação e reinserção social dos presos,
fundamental para a humanização do sistema prisional do Estado (Requerimento nº
8.848/2014, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.337/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Jeová  Jireh,  com  sede  no
Município de Itanhomi.

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 5.337/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Jeová Jireh, com sede no Município de Itanhomi, pessoa jurídica de direito privado,
de caráter social, sem fins lucrativos, que tem como escopo o amparo, o tratamento,
a recuperação e a reinserção social e ocupacional de pessoas viciadas em drogas
ilícitas e álcool, bem como de seus familiares.

Na consecução de seu propósito, a instituição trabalha para desenvolver e manter
programas que assegurem a seus assistidos o direito à vida, à saúde, à alimentação,
ao esporte, à educação, ao lazer, à reintegração social, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
recuperação e reinserção social dos usuários de drogas do Município de Itanhomi,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.337/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.392/2014
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do deputado Carlos Pimenta, esse projeto visa a declarar de utilidade

pública  a  Associação  do  Circuito  Turístico  das  Grutas  -  ACGT  -,  com  sede  no
Município de Sete Lagoas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  7/8/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

Na  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  Cabe-nos,  agora,
analisar o mérito do projeto, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.392/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Circuito Turístico das Grutas - ACTG -, com sede no Município de Sete
Lagoas.

Conforme informou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 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.  Ainda,  o
exame da documentação que instrui o processo constatou atendimento integral às
exigências mencionadas no referido dispositivo, ficando comprovado que a entidade é
dotada de  personalidade jurídica,  funciona  há  mais  de  um  ano e  sua diretoria  é
formada por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

No  tocante  ao  mérito,  conforme  o  sítio  eletrônico  http://www.circuitodasgrutas.
com.br, a entidade Circuito das Grutas foi idealizada, em 1998, por representantes
dos Municípios de Lagoa Santa, Matozinhos e Pedro Leopoldo, com o objetivo de
planejar, estruturar e fomentar a atividade turística na região. O registro da entidade
ocorreu em 2000, com sede no Município de Matozinhos, sob a denominação de
Associação do Circuito  das  Grutas.  Inicialmente  o  circuito  era  composto  por  sete
municípios:  Capim  Branco,  Confins,  Funilândia,  Matozinhos,  Pedro  Leopoldo,
Prudente de Morais e Sete Lagoas.
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Em 2003, o Estado de Minas Gerais reconheceu a importância da regionalização
turística no estado por meio do Decreto nº 43.321, de 2003, que instituiu os circuitos
turísticos  de  Minas  Gerais,  e,  a  partir  de  2006,  a  denominação  da  entidade  foi
alterada para Associação do Circuito Turístico das Grutas - ACTG -, em consonância
com  o  referido  decreto  e  em  conformidade  com  a  política  pública  nacional  de
regionalização do turismo.

Em 2006, a sede da ACTG foi transferida para a cidade de Sete Lagoas. Em 2010,
a ACTG realizou, em cooperação com a Secretaria de Estado do Turismo - Setur - a
atualização de seu Plano Estratégico 2010/2014, com os objetivos de fortalecer sua
governança,  reestruturar-se  organizacionalmente,  criar  ferramentas  de  promoção,
controle interno, revisão estatutária e modernização da gestão.

Em 2011, a ACTG firmou termo de parceria com o Instituto Estadual de Florestas -
IEF - e transferiu sua sede para o complexo turístico do Monumento Natural Estadual
Gruta Rei do Mato, unidade de conservação de proteção integral localizada em Sete
Lagoas.

Atualmente nove municípios integram a associação: Baldim, Caetanópolis, Capim
Branco, Cordisburgo, Inhaúma, Jequitibá, Lagoa Santa, Matozinhos e Sete Lagoas.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.392/2014, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA, EM 21/10/2014
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados:
Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -
Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Inácio Franco -
João  Leite  -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tadeu
Martins Leite - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado João Leite) - Às 14h14min, a lista de comparecimento não

registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião por
falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã,
dia 22, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.).

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/10/2014
Às 14h26min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do BMSC) e os
deputados  Durval  Ângelo  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
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destina a 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.  Submetido  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  é  aprovado  o  seguinte
requerimento:

nº 10.654/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Participação Popular,
da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e da Comissão de Defesa
dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  para  debater  em  audiência  pública  a
proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício de 2015, no âmbito da Rede
de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção;  e  sejam  convidados  os  membros  da
Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  para  participarem  dessa  audiência.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2014.
Rogério Correia, presidente.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 22/10/2014
Presidência do Deputado Neider Moreira

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Neider Moreira - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Braulio

Braz - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Valadares - Luiz Henrique - Luzia
Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Neider Moreira) - Às 14h13min, 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
amanhã,  dia  23,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem  do  dia:  (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 67/2014, EM

10/7/2014
Às 11h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco, Luiz

Henrique e João Leite (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação da
liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente ad hoc, deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado João Leite, 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  eleger  o
presidente  e  o  vice-presidente.  Registram-se  as  candidaturas  do  deputado  Inácio
Franco  para  presidente  e  do  deputado  Luiz  Henrique  para  vice-presidente.
Submetidas as candidaturas a votação, cada uma por sua vez, são aprovadas por
unanimidade.  O  presidente  ad  hoc empossa  o  vice-presidente,  deputado  Luiz
Henrique que, por sua vez, empossa o presidente eleito, deputado Inácio Franco. A
seguir, a presidência avoca a relatoria da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2014.
Inácio Franco, presidente - Fabiano Tolentino - Duilio de Castro - Antônio Carlos

Arantes.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 23/10/2014
Presidência da Deputada Maria Tereza Lara

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - João Vítor Xavier -
Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Wander Borges.

Falta de Quórum
A presidente (deputada Maria Tereza Lara) - Às 14h2min, 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 28,  às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-  A ordem do dia
anunciada será publicada na edição do dia 28/10/2014.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 67/2014
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais  e  tendo  como  primeiro  signatário  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  a
Proposta de Emenda à Constituição nº 67/2014 “altera o art. 212 da Constituição do
Estado”.

Publicada no Diário do Legislativo em 12/6/2014, a proposição foi distribuída a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição  em  exame  objetiva  acrescentar  novo  parágrafo  ao  art.  212  da

Constituição do Estado, para assegurar que um mínimo de 10% (dez por cento) dos
recursos a que se refere o  caput do artigo sejam destinados ao “financiamento de
programas e projetos de pesquisa agropecuária, admitido o custeio de manutenção,
de despesa corrente e de despesa de capital de instituições de pesquisa do Estado
criadas com essa finalidade”.

Na justificação da proposta, destacam-se a importância da pesquisa agropecuária
para o desenvolvimento do agronegócio e a necessidade de investimentos públicos
no  setor.  Ressalta-se,  ainda,  o  relevante  papel  desempenhado  pela  Empresa  de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - na modernização da agricultura
mineira: “A soja, o café no cerrado, a banana no Norte de Minas são exemplos bem
visíveis da presença e de ações da Epamig”. Observa-se, porém, segundo o autor, a
ocorrência  de  uma  progressiva  redução  dos  recursos  destinados  pelo  Estado  à
Epamig,  “até  zerar  há  cerca  de  seis  anos”,  o  que  estaria  comprometendo  a
capacidade da empresa de realizar pesquisas.

A proposição pretende assegurar, então, que pelo menos 10% (dez por cento) dos
recursos constitucionalmente vinculados à entidade estadual de amparo e fomento à
pesquisa, na forma do caput do art. 212 da Constituição Mineira, sejam destinados ao
financiamento da pesquisa agropecuária, de modo que a Epamig possa se utilizar
desses recursos para manutenção de suas atividades de suporte à pesquisa.

A iniciativa parlamentar em foco respalda-se no art. 64 da Constituição do Estado,
que faculta a um terço dos membros da Assembleia Legislativa a apresentação de
proposta de emenda à Constituição.

O  conteúdo  da  proposição  enquadra-se  no  domínio  da  autonomia  estadual,
conforme o  caput do art.  25 da Constituição da República: “os  Estados regem-se
pelas  Constituições  e  leis  que  adotarem,  observados  os  princípios  desta
Constituição”. Com efeito, a proposta de emenda à Constituição ora examinada visa a
garantir  que  parte  dos  recursos  do  Estado  destinados  ao  amparo  e  fomento  à
pesquisa sejam aplicados nas instituições, também estaduais, que realizam pesquisa
agropecuária.
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Quanto  ao  mérito,  entendemos  ser  plenamente  legítima  a  demanda  dessas
instituições, em especial das que se dedicam exclusivamente à pesquisa e contam
somente  com  os  recursos  alocados  para  esse  fim,  não  dispondo  de  receitas
provenientes  de  outras  atividades  como o  ensino  ou  a  prestação  de serviços  de
mercado.  Esse  é  o  caso  da  Epamig.  Nota-se  que,  em  função  da  escassez  de
recursos orçamentários que lhe são destinados, ela tem enfrentado dificuldades na
manutenção de infraestrutura e das atividades que dão suporte à pesquisa. Vale notar
que o atual parágrafo único do art. 212 da Constituição Estadual garante aplicação de
recursos  apenas  em  projetos  de  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  e  na
reestruturação  da  capacidade  técnico-científica  das  instituições  de  pesquisa,
omitindo-se quanto ao custeio operacional das instituições.

Compreendemos  que as  dificuldades  por  que  têm passado  instituições  como a
Epamig não se referem tanto à capacidade de elaboração e aprovação de projetos de
pesquisa  junto  à Fundação de Amparo  a  Pesquisa  do  Estado de Minas  Gerais  -
Fapemig -,  mas mais propriamente à sua capacidade de execução de projetos de
pesquisa, que, particularmente na área agropecuária, dependem da manutenção de
infraestrutura e de atividades de suporte.

Dessa  forma,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  substitutivo  à  proposição
examinada,  para adequar  o comando proposto  à  necessidade das  instituições do
Estado que realizam pesquisa agropecuária. Aproveitamos, entretanto, a ideia original
de restringir a discricionariedade da Fapemig na administração dos recursos a que se
refere o art. 212 da Constituição do Estado, vinculando 10% (dez por cento) destes à
manutenção das atividades daquelas instituições.

Por fim, destacamos que, de acordo com o demonstrativo de aplicação de recursos
no amparo e fomento à pesquisa à conta dos recursos ordinários do exercício de
2013, extraído do  site da Secretaria de Estado da Fazenda, o montante destinado
naquele exercício foi de R$299,60 milhões. Dessa forma, o valor pretendido para as
instituições  de  pesquisa  agropecuária,  tomando  por  base  aquele  ano,  seria  de
R$29,96 milhões,  caso a  receita  orçamentária  corrente  ordinária  se mantenha no
mesmo patamar.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 67/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 212 da Constituição do Estado o seguinte § 2º,

passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 212 - (…)
§ 2º - Serão destinados no mínimo 10% (dez por cento) dos recursos a que se

refere o  caput  para a manutenção da infraestrutura e das atividades de suporte à
pesquisa  nas  instituições  do  Estado  que  realizam  pesquisa,  desenvolvimento  e
inovação na agropecuária, vedado o uso desses recursos para despesas de pessoal
e encargos sociais.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2014.
Inácio Franco, presidente e relator  - Antônio Carlos Arantes - Duilio  de Castro -

Fabiano Tolentino.



337
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.285/2014

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública -
Consep - da Área Integrada de Segurança Pública - Aisp - 84, com sede no Município
de Uberaba.

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 5.285/2014 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário  de  Segurança  Pública  -  Consep  -  da  Área  Integrada  de  Segurança
Pública - Aisp - 84, com sede no Município de Uberaba. Seu estatuto estipula que se
trata de órgão colegiado de interesse público e associativo de direito privado, sem fins
lucrativos, com duração indeterminada, sendo regido pelo art. 54 do Código Civil, o
qual  dispõe  sobre  associações.  Nesse  estatuto  também  estão  detalhadas  as
finalidades do Consep Aisp 84, essencialmente relacionadas ao apoio das atividades
da Aisp 84 no que toca à interação entre a comunidade e as Polícias Militar e Civil na
manutenção da ordem pública.

Ressalte-se que os Conseps surgiram em Minas Gerais a partir da década de 1990
e desde então têm-se consolidado como espaço de interlocução entre a comunidade
e as Polícias Militar e Civil, propiciando, em diversas situações, uma melhor atuação
dessas  instituições.  A  partir  de  2002,  passaram  a  ter  sua  estruturação  e
funcionamento definidos por uma diretriz do Comando-Geral da Polícia Militar (Diretriz
para a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 05/2002).
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Já as  Aisps  integram o  Sistema Integrado de  Defesa  Social  -  Sids  -  de  Minas
Gerais, em seu mapeamento estratégico geoterritorial no tocante ao posicionamento
dos  órgãos  policiais,  consideradas  as  características  culturais,  econômicas,
urbanísticas, rurais e viárias, as lideranças locais e, sobretudo, os traços típicos de
criminalidade  de  cada  localidade.  Dentro  da  concepção  do  Sids,  o  Estado  está
subdividido  em  18  regiões  integradas  de  segurança  pública  -  Risps  -,  que  se
subdividem em áreas de coordenação integrada de segurança pública - Acisps -, e
estas, por sua vez, em Aisps, as quais são formadas pela correspondência de uma
companhia de Polícia Militar  com uma delegacia de Polícia Civil.  Em uma Aisp, o
pressuposto  básico  é  a  gestão  local  de  problemas  locais,  sendo  seu  foco  a
comunidade na qual se insere.

Percebe-se, pelo exposto, a relevância do trabalho dos Conseps dentro do desenho
do Sids  e do escopo das Aisps.  Nesse sentido, destaca-se que as finalidades do
Consep Aisp 84, aqui já mencionadas, vêm ao encontro dessa concepção, sobretudo
sob a perspectiva da prevenção à criminalidade. E, por esse motivo, considera-se
meritória  a  intenção  de  lhe  conceder  o  título  de  utilidade  pública,  essa  outorga
significando o reconhecimento oficial de serviços prestados pelo Consep Aisp 84 à
comunidade, conferindo-lhe ainda mais credibilidade. Ademais,  de posse do título,
ficará  aberta  a  possibilidade  para  que  se  reivindiquem  benefícios  restritos  às
entidades  declaradas  de  utilidade  pública,  como  certas  isenções  e  imunidades
tributárias. Isso poderá vir a colaborar com a continuidade de suas atividades, aqui já
caracterizadas como relevantes e importantes, viabilizando sua manutenção e seu
funcionamento.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.285/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2014.
Sargento Rodrigues, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2014

ATA
ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira e
Maria Tereza Lara (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança
do Bloco Minas Sem Censura) e o deputado André Quintão (substituindo o deputado
Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),
membros da supracitada comissão. Estão presentes também a deputada Liza Prado
e o deputado Duarte Bechir.  Havendo número regimental,  a  presidente,  deputada
Luzia Ferrira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado André Quintão, 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  deliberar  sobre  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.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº 10.657/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita
seja realizada reunião  conjunta dessa comissão com a Comissão de Participação
Popular, para debater, em audiência pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-
2015,  exercício  2015,  no  âmbito  da  Rede  de  Cidades.  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, 28 de outubro de 2014.
Luzia Ferreira, presidente - Rogério Correia - André Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.381/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo -
Centro de Assistência Social Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços
de Caldas.

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 1.381/2011 visa declarar de utilidade pública o Instituto Social,

Educativo e Beneficente Novo Signo - Centro de Assistência Social Fonte de Vida
Nova, com sede no Município de Poços de Caldas, pessoa jurídica de direito privado,
sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  atender  famílias  em  estado  de
vulnerabilidade social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  cursos  e  oficinas  profissionalizantes;
promove  aulas  de  reforço;  encaminha  famílias  às  redes  socioassistencial,
educacional e de saúde; desenvolve grupos de convivência para idosos; e oferece
atendimento psicoterápico.

Considerando o importante trabalho social desenvolvido pela referida entidade no
Município de Poços de Caldas, julgamos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

A fim  de  adequar  o  nome  da  entidade  ao  consubstanciado  no  art.  1º  do  seu
estatuto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, com a
qual estamos de acordo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.381/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.297/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Chacreamento
São Sebastião do Maquiné e Adjacências, 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 5.297/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Chacreamento São Sebastião  do  Maquiné  e Adjacências,  com
sede  no  Município  de  Santa  Luzia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos, que tem por finalidades a representação dos moradores da área de sua
abrangência e a promoção de seu bem-estar social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  nas  áreas  de  cultura,
esporte,  educação  e  saúde.  Além  disso,  aprecia  reivindicações  apresentadas  por
seus  beneficiários  e  colabora  com  os  órgãos  públicos  no  intuito  de  resolver  os
problemas diagnosticados.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade  onde  atua,  no  Município  de  Santa  Luzia,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.297/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.301/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Unida Asilo São Vicente de Paula de Água Boa -
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Água Boa.

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 nº 5.301/2014 pretende declarar de utilidade pública a Obra Unida
Asilo São Vicente de Paula de Água Boa - Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede  no  Município  de  Água  Boa,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  de  caráter
assistencial e de promoção humana, sem fins lucrativos, que tem como escopo a
defesa dos direitos dos idosos.

Para  a  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  trabalha  para  manter
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas em condições de saúde física e
mental, além de proporcioná-las assistência material, moral, intelectual e social.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
das pessoas idosas do Município de Água Boa, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.301/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/10/2014
Presidência do Deputado Hely Tarquínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência:  Mensagem  nº  711/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.541/2014  e  solicitação  de  tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  referido
projeto), do governador do Estado - Ofícios - Registro de Presença - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.542 a 5.579/2014 -
Requerimentos  nºs  8.870  a  8.900/2014  -  Requerimentos  dos  deputados  Adelmo
Carneiro Leão e outros e Duarte Bechir e outros - Oradores Inscritos: Discursos dos
deputados  Cabo  Júlio,  Gustavo  Corrêa,  Rogério  Correia,  André  Quintão  e  Paulo
Guedes -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições -  Decisão da
Presidência - Palavras do Presidente (2) - Comunicação da Presidência - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos deputados Adelmo Carneiro Leão e outros e
Duarte Bechir e outros; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho - André Quintão -

Antônio Carlos  Arantes -  Arlen  Santiago -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos  Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo  Corrêa  -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Rogério
Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.



344
____________________________________________________________________________

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarquínio) - 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 das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas

das 9 reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O deputado João Leite, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 711/2014*

Belo Horizonte, 14 de outubro 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 altera os Anexos I e II da Lei nº 20.533, de 13
de dezembro de 2012, que fixa os efetivos da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG
- e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, até o ano de 2015.

Este  projeto de  lei  tem por  objetivo  promover  uma readequação do efetivo  ora
existente e já previsto na Lei nº 20.533, de 2012, de acordo com as demandas e
necessidades atuais da Polícia Militar  de Minas Gerais  e do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais.

Ressalto  que  o  projeto,  ora  formalizado,  é  de  relevante  interesse  para  a
organização das citadas Corporações e, para melhor compreensão do seu conteúdo,
faço anexar as Exposições de Motivos elaboradas pelos respectivos Comandantes-
Gerais.

Por  fim, solicito  a essa Casa Legislativa,  nos termos do art.  69 da Constituição
Estadual, urgência na tramitação do referido projeto de lei.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
A lei que ora está sendo proposta não prevê o aumento do quantitativo de policiais

militares, permanecendo o efetivo da PMMG em 51.669 militares, igual ao fixado para
o  ano  de  2010  a  2015,  através  das  Leis  n°  16.678/2007,  n°  19.987/2011  e  n°
20.533/2012.

Esta nova proposta busca, tão somente, a agilização de procedimentos em virtude
da necessidade de adequação na quantidade de cargos por postos e graduações da
atual  estrutura  da  PMMG,  principalmente,  em  vista  das  promoções  a  serem
realizadas  anualmente,  nos  diversos  quadros,  em  consequência  da  dinâmica  de
promoção prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG
(Lei nº 5.301/69), com as alterações trazidas pela Lei Complementar n° 125, de 14 de
dezembro de 2012.

Sua apresentação é necessária, pois há necessidade de se fazer a adequação do
Anexo I da referida lei para, em consonância com o princípio da legalidade, prever o
número necessário de cargos para as promoções de 25 de dezembro deste ano e de
2015, além de reestruturar os cargos de comando das Unidades da Polícia Militar.

Para a referida mudança proposta, não haverá custos financeiros, tendo em vista
que os gastos já foram projetados quando da tramitação da Lei Complementar n°
125,  de 14/12/2012,  que,  entre outros,  modificou  dispositivos  da Lei  n°  5.301,  de
16/10/1969, referentes à promoção dos militares estaduais.

Márcio Martins Sant'Ana, Cel. PM - Comandante-Geral da PMMG.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Lei de efetivo do CBMMG.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tratando-se de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos termos

do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual, cumpre-nos destacar os
pontos  considerados  de  relevância,  para  apreciação  e  deliberação  de  Vossa
Excelência.

Dentre as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar para continuar oferecendo
um serviço de excelência aos cidadãos de Minas está a adequação do seu efetivo.
Por isso, é fundamental que, a cada ano, o Corpo de Bombeiros Militar mantenha
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estreito acompanhamento da modificação de seus quadros e proceda a atualização
de dados para definição de políticas voltadas para o melhor gerenciamento de seus
talentos humanos.

Ocorre que a distribuição do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar encontra-se em
desacordo com a realidade frente às políticas governamentais que se pautam por
novas  dinâmicas  e  conceitos,  implicando  na  necessidade  de  um  rearranjo  da
estrutura desta Instituição, adequando-se à realidade da prestação de serviços de
prevenção,  combate  a  incêndio,  salvamento  e  ações  de  defesa  civil  em  todo  o
território estadual, conforme previsão constitucional.

É fundamental que, a cada ano, o Corpo de Bombeiros Militar mantenha estreito
acompanhamento da modificação de seus quadros e proceda a atualização de dados
para definição de políticas voltadas para o melhor gerenciamento de seus talentos
humanos,  bem  como  o  acompanhamento  das  realidades  contemporâneas  desse
governo e da Sociedade.

A Lei 20.533, de 13 de dezembro de 2012, fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais em 7.999 militares, distribuídos entre todas as suas Unidades,
equacionados nos 55 municípios mineiros. Ocorre que a Instituição  permanece em
constante  evolução  e faz-se  necessário  adequar-se  às  novas  exigências  que  se
fazem presentes, sobretudo quanto à distribuição de recursos humanos.

Ressalte-se  que  a  complexidade  das  atividades  da  administração  nas  diversas
áreas do Estado, faz com que o melhor trabalho se realize por meio da integração e
compartilhamento de esforços para que ocorra qualidade nos serviços públicos e a
consequente eficiência, tão almejada por todos os órgãos do Estado.

Há de se destacar que nas instituições militares, com a inovação trazida pela Lei
Complementar nº 95/2007, foram estabelecidos períodos para promoção escalonadas
a partir do ano base de cada posto e graduação, vale esclarecer que tal dispositivo se
dá por recomendação “ordinatória” da Lei Complementar. Não se trata de um simples
querer  das Instituições militares  e sim que o legislador  fez a opção de definir  tal
ordem como dispositivo obrigatório a ser cumprido pelas Corporações militares de
MG, onde à época de sua aprovação em Mensagem n° 625/06, encaminhada pelo
poder executivo, assim se justificou:
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“A evolução institucional é dinâmica e tendente a acompanhar o crescimento da
sociedade. Desta forma, é fundamental que, a cada ano, a Polícia Militar e o Corpo
de Bombeiros Militar mantenham estreito acompanhamento da modificação de seus
quadros e proceda a atualização de dados para definição de políticas voltadas para o
melhor  gerenciamento  de seus  recursos  humanos.  A proposta  tem por  objetivo  o
equacionamento da questão de acesso gradual e sucessivo na carreira, uma vez que
projeta em uma linha temporal a previsão de permanência no posto ou graduação e
define, claramente, o percentual de promovidos a partir de estabelecimento de uma
data base.”

Além dos pontos já apresentados, acrescenta-se a recente valorização dos militares
por parte do governo, com a definição da nova carga horária semanal de trabalho dos
militares estaduais, que passou a ser de 40 horas semanais, conforme estabelecido
na Lei Complementar 127, de 02 de julho de 2013, o que nos levou a rever as escalas
operacionais  de  trabalho,  demandando uma necessidade de acréscimo do efetivo
operacional para fazer frente à criação de mais um grupo de trabalho.

Outro aspecto a ser considerado é a criação dos novos Comandos Operacionais,
por  meio do  Decreto 46.420,  de  10 de janeiro  de 2014,  num total  de seis  novos
comandos,  sendo  que  três  já  foram  instalados  e  outros  três  precisam  ser
implementados.

Há de se destacar, ainda, os benefícios trazidos pela Lei Complementar 109, de 22
de dezembro de 2009, que de maneira inovadora procurou valorizar os servidores
militares pelos anos de trabalho, criando, entre outras disposições, novos parâmetros
quanto ao regime, de permanência no serviço ativo das Instituições, o que motivou,
num primeiro momento, o aumento das transferências para a reserva remunerada.

A  minuta  que  ora  se  apresenta  contempla  uma  readequação  do  efetivo  ora
existente e já previsto na Lei 20.533, de 13 de dezembro de 2012, conforme as atuais
necessidades e demandas da Instituição.

Cabe ressaltar que a nova redação proposta para o Anexo II da Lei 20.533/12 não
contempla  qualquer  acréscimo  em  valores  absolutos  do  efetivo  já  aprovado  no
referido  diploma  legal,  trazendo  apenas  uma  nova  adequação  do  quadro  de
organização e distribuição do efetivo para fazer frente à nova realidade vivenciada
pelo Corpo de Bombeiros.
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Face às circunstâncias acima expostas, faz-se necessário a readequação do efetivo
do Corpo de Bombeiros conforme projeto de lei em anexo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência as considerações de elevado apreço e
estima.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2014.
Respeitosamente,
Ivan Gamaliel Pinto, Coronel BM - Comandante Geral.

PROJETO DE LEI Nº 5.541/2014
Altera o Anexo I da Lei nº 20.533, de 13 de dezembro de 2012, que fixa os efetivos

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015 e altera as Leis nº 14.445, de
26 de novembro de 2002, e Lei nº 16.307, de 7 de agosto de 2006.

Art. 1° - Os Anexos I e II da Lei nº 20.533, de 13 de dezembro de 2012, que fixa os
efetivos  da  Polícia  Militar  do  Estado de Minas  Gerais  -  PMMG -  e  do  Corpo  de
Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015 e altera as Leis nºs
14.445, de 26 de novembro de 2002, e 16.307, de 7 de agosto de 2006. passam a
vigorar na forma constante dos Anexos I e II desta lei.

Art. 2º - 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 2014)
“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 20.533, de 13 de dezembro de 2012)
Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo da PMMG

1 - Total do efetivo previsto da PMMG por quadro
* -  O total  do efetivo previsto da PMMG por  quadro foi  publicado no  Diário  do

Legislativo, de 30.10.2014.
2 - Efetivo dos quadros da PMMG por postos ou graduação
2.1 - Efetivo previsto por postos do QO-PM
* -  O total  do efetivo previsto por  postos do QO-PM foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 30.10.2014.
2.2 - Efetivo previsto por postos do QOC-PM
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* - O total do efetivo previsto por postos do QOC-PM foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 30.10.2014.

2.3 - Efetivo previsto por postos do QOS-PM
* - O total do efetivo previsto por postos do QOS-PM foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 30.10.2014.
2.4 - Efetivo previsto por postos do QOE-PM
* - O total do efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 30.10.2014.
2.5 - Efetivo previsto por postos do QOCPL
* -  O total  do efetivo previsto por postos do QOCPL foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 30.10.2014.
2.6 - Efetivo previsto por graduação do QP-PM
* -  O total  do efetivo previsto por  postos  do QP-PM foi  publicado no  Diário  do

Legislativo, de 30.10.2014.
2.7 - Efetivo previsto por graduação do QPE-PM
* - O total do efetivo previsto por postos do QPE-PM foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 30.10.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 20.533, de 13 de dezembro de 2012)
Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo da CBMMG

1 - Total do efetivo previsto da CBMMG por quadro
* - O total do efetivo previsto da CBMMG por quadro foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 30.10.2014.
2 - Efetivo dos quadros do CBMMG por postos e graduações
2.1 - Distribuição do efetivo por postos do QO-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por postos do QO-BM foi publicado no

Diário do Legislativo, de 30.10.2014.
2.2 - Distribuição do efetivo por postos do QOC-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por postos do QOC-BM foi publicado no

Diário do Legislativo, de 30.10.2014.
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2.3 - Distribuição do efetivo por postos do QOS-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por postos do QOS-BM foi publicado no

Diário do Legislativo, de 30.10.2014.
2.4 - Distribuição do efetivo por postos do QOE-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por postos do QOE-BM foi publicado no

Diário do Legislativo, de 30.10.2014.
2.5 - Distribuição do efetivo por graduações do QP-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por graduações do QP-BM foi publicado

no Diário do Legislativo, de 30.10.2014.
2.6 - Distribuição do efetivo por graduações do QPE-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por graduações do QPE-BM foi publicado

no Diário do Legislativo, de 30.10.2014.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Antonio A. Caram Filho, diretor-geral da Arsae-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 7.384/2014, da Comissão de Participação Popular.
Do Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de Defesa Social (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 7.108 e 8.266/2014, respectivamente
das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 8.385/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,  chefe  da  Polícia  Civil,  prestando  informações
relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio
do Ofício nº 312/2013/SGM.

Do Sr. Paulo Henrique Barbosa, delegado de Polícia Federal da Delegacia Regional
de Investigação e Combate ao Crime Organizado, prestando informações relativas
aos requerimentos da Comissão de Segurança Pública encaminhados por meio dos
Ofícios nºs 849 e 2.738/2014/SGM.

Do Sr. Rogério de Melo Franco Assis Araújo, delegado-geral de Polícia, prestando
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informações  relativas  ao  Requerimento  nº  7.299/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Registro de Presença
O presidente  -  Gostaria  de  registrar  a  presença  em  Plenário  do  nosso  colega,

companheiro parlamentar deputado Padre João. É um prazer a sua presença aqui.
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 5.542/2014

Acrescenta  dispositivos  à Lei  n°  16.077,  de  26  de abril  de  2006,  que institui  a
Política Estadual de Saúde Vocal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentados à Lei nº 16.077, de 26 de abril de 2006, os seguintes

artigos:
“Art.  ...  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Prevenção  das  Doenças

Ocupacionais, destinada aos docentes e aos demais profissionais da educação.
Parágrafo  único  -  Para  efeito  desta  lei,  são  classificadas  como  doenças

ocupacionais dos educadores e dos demais profissionais da educação as seguintes
moléstias:  problemas  de  coluna,  problemas  alérgicos,  problemas  oftalmológicos,
problemas de voz e síndrome de Burnout e todas as doenças de cunho emocional.

Art. ... - A política instituída pelo artigo anterior tem os seguintes objetivos:
I  - informar e esclarecer os professores e os profissionais da área de educação

sobre o risco da manifestação de doenças decorrentes do exercício profissional;
II  -  orientar  os  professores  e  os  profissionais  da  área  de  educação  sobre  os

métodos e as formas de prevenção e tratamento das referidas doenças;
III  - encaminhar o profissional enfermo para o adequado tratamento das moléstias

de que seja vítima em virtude da ocupação.
Art. ... -  Às Secretarias de Estado de Educação e de Saúde caberá elaborar as

diretrizes dessa política e instituir um grupo coordenador, que será responsável pela
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efetivação  dessa  política  na  rede  estadual  de  ensino  e  será  composto  por
profissionais das áreas de saúde e de educação.

Art.  ...  -  As  diretorias  de  ensino  deverão  criar  em  sua  estrutura  um  grupo
responsável pela organização e implantação do Programa de Prevenção às Doenças
Ocupacionais.

§ 1°  -  Do programa a que se refere este artigo constarão eventos abertos  aos
educadores e aos demais profissionais da educação, os quais poderão consistir em
palestras, cursos presenciais, cursos a distância e visitas monitoradas, previamente
marcadas, às escolas.

§  2°  -  As  diretorias  de  ensino  terão  autonomia  para  elaborar  sua  versão  do
Programa de Prevenção às Doenças Ocupacionais, com o apoio dos profissionais
disponibilizados pelas secretarias envolvidas, dos profissionais contratados para esse
fim ou dos profissionais que se disponham a realizar esse trabalho voluntariamente.

§ 3° - Os encontros, de livre acesso aos interessados, serão realizados em horários
escolhidos pelos professores e demais profissionais da área de educação, ficando
estabelecido que os horários de trabalho coletivo nas escolas poderão ser utilizados
para essa finalidade.

Art.  ...  -  Os  profissionais  encaminhados  para  tratamento  terão  prioridade  no
tratamento,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos  processos  burocráticos
necessários para obtenção de licença médica, quando for o caso.

Art.  ...  -  As  despesas decorrentes da aplicação desta  lei  correrão por  conta de
verbas orçamentárias próprias consignadas no orçamento.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo
Justificação: A atividade exercida pelos profissionais da educação, dadas as atuais

condições de trabalho e as circunstâncias sob as quais os docentes mobilizam suas
capacidades  físicas,  cognitivas  e  afetivas  para  atingir  seus  objetivos,  pode  gerar
sobre-esforços ou hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. Caso não haja
tempo  de  recuperação  ou  este  não  seja  devidamente  gerenciado,  os  sintomas
clínicos que explicam os índices de afastamento do trabalho por transtornos mentais
se estabelecem.
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Alguns  estudos  apontam  as  doenças  comumente  associadas  ao  exercício  da
profissão de educador, as quais envolvem problemas na coluna, processos alérgicos,
problemas com a voz,  assédio moral,  a  síndrome de Burnout,  além de outras de
cunho emocional.  A OMS prevê que até 2020 a depressão será a segunda maior
causa de incapacitação para o trabalho. Com relação à voz, os docentes têm 14,8
vezes mais chances de serem afastados do trabalho do que trabalhadores em saúde,
3 vezes mais do que bancários e 1,5 vez mais do que profissionais de rádio e tevê.

A Unesco, a OIT e a OMS destacam a necessidade de melhoria das condições de
trabalho  como  condição  prioritária  para  o  desenvolvimento  do  processo  de
aprendizagem. Destacam também a melhoria da qualidade de ensino e o bem-estar
físico,  psíquico  e  social  dos  professores,  incluindo-se  aí  sua  valorização  salarial.
Pesquisa feita com mais de 8 mil professores da educação básica da rede pública na
Região Centro-Oeste do Brasil revelou que 15,7% dos entrevistados apresentam um
aspecto geral que reflete intenso sofrimento causado por estresse laboral crônico.

Hoje  se  percebe uma cadeia  surda  de  adoecimento  da  categoria,  que,  mesmo
inconscientemente, já desenvolve alguns dos sintomas da síndrome de Burnout. Essa
síndrome se caracteriza pelo estresse crônico vivenciado por profissionais que lidam
de forma intensa e constante com dificuldades e problemas alheios,  nas diversas
situações de atendimento. A síndrome se efetiva e se estabelece no estágio mais
avançado do estresse, sendo notada primeiramente pelos colegas de trabalho, depois
pelas pessoas atendidas pelo profissional e,  em seu estágio mais avançado,  pela
própria pessoa quando então decide buscar ajuda profissional especializada. Inicia-se
com o desânimo e a desmotivação para o trabalho e pode culminar  em doenças
psicossomáticas.

Dessa forma, tão importante quanto discutir estratégias pedagógicas é desenvolver
um  programa  que  trabalhe  com  a  prevenção  dessas  doenças  ocupacionais  e
encaminhe para tratamento por  parte de especialistas os profissionais acometidos
dessas moléstias.

Assim sendo, apresento este projeto de lei, que visa a reduzir o número de agravos
ocupacionais  dos  que  laboram  na  área  educacional,  mediante  uma  política
organizada  que,  entre  outras  ações,  prestará  informação  e  assistência  aos
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trabalhadores da referida área, o que, evidentemente, reduzirá a incidência de males
ocupacionais,  melhorando  a  qualidade  de  vida  dos  profissionais  e  certamente
colaborando para a melhoria do sistema público de educação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Glaycon
Franco. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.719/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.543/2014
Proíbe a circulação de veículos de tração animal  para cargas e a condução de

animais com cargas no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a circulação de veículos de tração animal para cargas e a

condução de animais com cargas em todo o Estado.
§ 1° - Para os efeitos desta lei, consideram-se as espécies de animais equinas.
§  2°  -  Excetua-se da proibição prevista no  caput a  utilização de animais  pelas

Forças Armadas e pela Policia Militar para o desempenho normal de suas atividades.
Art. 2° - Consideram-se para fins desta lei:
I - veículo de tração animal: todo meio de transporte de carga movido por propulsão

animal;
II  -  condução de animais com cargas: todo deslocamento de animal conduzindo

cargas em seu dorso, estando o condutor montado ou não.
Art. 3° - Constitui infração a inobservância do disposto nesta lei, ficando o infrator

sujeito  às  seguintes  medidas  administrativas,  aplicadas  em  ato  único  pelo  fiscal
competente:

I - retenção do veículo de tração ou do animal para local seguro que não prejudique
a fluidez e segurança do trânsito em geral, utilizando-se força policial, se necessário;

II  -  notificação do condutor infrator e a lavratura do auto de infração e termo de
apreensão referente ao veículo e ao animal;

III - apreensão da mercadoria em transporte e remoção dos bens.
§ 1° - A retirada do animal se dará mediante comprovação de que será conduzido

para  área  rural  de  município  que  tenha  firmado  convênio,  com esse  fim,  com o
município onde tenha ocorrido o evento, por entidade conveniadas, que, além das
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exigências legais, deverá não possuir qualquer restrição pelos órgãos de sanidade
animal ou vigilância sanitária de qualquer ente da federação.

§ 2° - Os animais que não foram resgatados pelos condutores no prazo de quinze
dias poderão ser doados para organizações não governamentais ou particulares, e os
veículos poderão ser destruídos.

Art.  4°  -  Além das  penalidades  civis,  penais  e  administrativas  as  infrações  aos
preceitos desta lei serão punidas com:

I - apreensão do veículo e do animal;
II - multa.
Parágrafo único -  As multas terão valor correspondente a R$500,00 (quinhentos

reais) por animal e serão aplicadas aplicadas em dobro nos casos de reincidência na
ocorrência de qualquer infração prevista nesta lei

Art.  5°  -  Competem ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais  -
Detran-MG -, à Polícia Militar de Minas Gerais, à Guarda Municipal e à Secretaria de
Estado de  Meio  Ambiente  a  fiscalização  e  a  aplicação  desta  lei,  dentro  de  suas
competências e conforme convênios firmados.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A utilização de animais, principalmente de espécies equinas, para o

transporte  de  cargas  através de  veículos  tracionados por  eles  ou  com as  cargas
diretamente em seu dorso é uma prática antiga e incompatível com a realidade por
nós vivenciada.

Além do estresse que pode causar aos animais e do despreparo de seus donos,
que  diversas  vezes  usam  cargas  com  pesos  abusivos,  há  o  risco  de  acidentes
envolvendo veículos motorizados e os animais, podendo causar a morte ou deixar
sequelas tanto nos animais quanto nas pessoas.

Deste  modo,  vimos  através  deste  projeto  propor  uma solução  para  a  questão,
visando ao bem-estar animal e a um trânsito mais seguro e fluido para os cidadãos.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo
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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 5.544/2014
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Minas Reciclarte, com sede no

Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Minas Reciclarte,

com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação:  A Associação Cultural  Minas Reciclarte,  é uma sociedade sem fins

lucrativos,  fundada  em  13/11/2007.  Tem  como  finalidades  precípuas  promover  a
produção, a criação e o desenvolvimento de ações artísticas e culturais ligadas ao
universo da reciclagem e da educação ambiental.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, a associação vem
cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à
comunidade.

Por  sua importância, contamos com o apoio dos pares para a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.545/2014
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Santa Terezinha da Sociedade São

Vicente de Paulo de São José da Lapa, com sede no Município de São José da Lapa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Lar dos Idosos Santa Terezinha da

Sociedade São Vicente de Paulo de São José da Lapa, com sede no Município de
São José da Lapa.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação: O Lar dos Idosos Santa Terezinha da Sociedade São Vicente de Paulo

de São José da Lapa é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 17/2/2000.
Tem como finalidade precípua manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas
idosas  ou  com  deficiências  físicas  ou  psicológicas,  ou  com  qualquer  outra
necessidade  de  amparo  humano,  auxiliando-as  com  assistência  material,  moral,
intelectual e social, visando à preservação de sua saúde física e mental.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, a entidade vem
cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à
comunidade.

Por  sua importância, contamos com o apoio dos pares para 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 5.546/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Nak Nuk, com

sede no Município de Nanuque.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Nak Nuk, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Carlos Pimenta
Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Nak  Nuk,  com  sede  no

Município de Nanuque, é uma entidade sem fins lucrativos que, desde sua fundação,
vem cumprindo suas finalidades estatutárias. Sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas.
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A  associação  não  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a  dirigentes  e
associados, destinando a totalidade de suas rendas apuradas ao atendimento gratuito
de suas finalidades, conforme atesta o presidente da Câmara Municipal de Nanuque,
Sr. Rivaldo Monteiro da Silva.

A entidade tem como objetivos promover atividades sociais, culturais e desportivas;
zelar pela melhoria das condições de vida e pelo embelezamento do bairro; firmar
convênios com associações congêneres, autarquias, entidades federais,  estaduais,
municipais e outras; e promover e assistir às pessoas carentes, conforme prevê o art.
2º de seu estatuto.

As  despesas  da  associação  consistem  em  gastos  ordinários  para  o  seu
funcionamento, manutenção da sede social e outras inerentes à sua finalidade.

De  acordo  com  o  art.  14  do  estatuto,  os  membros  da  diretoria  não  receberão
qualquer remuneração pelo desempenho de suas funções, sendo-lhes assegurado o
direito  de  ressarcimento  por  qualquer  despesa  efetuada,  desde  que  devidamente
autorizada e comprovada. A diretoria tem como principais atribuições administrar os
bens  móveis  e  imóveis  da  associação,  bem  como receber  legados,  subvenções,
benefícios e doações.

Em caso de dissolução ou extinção da entidade, os bens de seu patrimônio social
serão  revertidos  a  entidades  assistenciais,  de  acordo  com  o  que  estabelecer  a
assembleia que deliberar sobre a dissolução.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se
acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

- 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 5.547/2014
Autoriza  o Poder Executivo a doar  ao Município de Santa Juliana 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 Santa Juliana

imóvel  com área de 10.000m² (dez mil  metros quadrados),  situado na Rua Santa
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Terezinha, nesse município, registrado sob o nº 10.681, no Cartório de Registro de
Imóveis de Araxá.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina-se  à  reforma  e
ampliação da Escola Municipal Tarcila Neves da Costa e do Ginásio Poliesportivo.

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 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Zé Maia
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Santa Juliana.

A importância da doação do referido bem ao Município se deve ao fato de que o
imóvel que se especifica tem todas as características necessárias para a reforma e
ampliação da Escola Municipal Tarcila Neves da Costa e do Ginásio Poliesportivo.
Assim,  torna-se  de  suma  importância  que  Santa  Juliana  possa  assumir
definitivamente  a  responsabilidade do bem  público  para  atender  aos  anseios  dos
munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  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 5.548/2014
Autoriza  o Poder Executivo a doar  ao Município de Santa Juliana 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 Santa Juliana

imóvel com área de 4.190m² (quatro mil cento e noventa metros quadrados), situado
na Praça Frei Ângelo, nesse município, Matrícula nº 6.790, no Cartório de Registro de
Imóveis de Araxá.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de
cobertura da quadra poliesportiva e ampliação da escola.

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 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Zé Maia
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Santa Juliana.

A importância da doação do referido bem ao Município se deve ao fato de que o
imóvel que se especifica tem todas as características necessárias para a construção
de  uma  quadra  poliesportiva  e  ampliação  da  escola.  Assim,  torna-se  de  suma
importância que Santa Juliana possa assumir definitivamente a responsabilidade do
bem público para atender aos anseios dos munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  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 5.549/2014
Autoriza  o Poder Executivo a doar  ao Município de Santa Juliana 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 Santa Juliana

imóvel  com área de 2.850m² (dois  mil  oitocentos e  cinquenta metros  quadrados),
situado na Rua Professor Orestes, nesse município, Matrícula nº 6.790, no Cartório
de Registro de Imóveis de Araxá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina -se à construção de uma
unidade básica de saúde - UBS - e um almoxarifado.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Zé Maia
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Santa Juliana.

A importância da doação do referido bem ao Município se deve ao fato de que o
imóvel que se especifica tem todas as características necessárias para a construção
da Unidade Básica de Saúde - UBS - e de um almoxarifado. Assim, torna-se de suma
importância que Santa Juliana possa assumir definitivamente a responsabilidade do
bem público para atender aos anseios dos munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  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 5.550/2014
Declara de utilidade pública  a  Associação de Desenvolvimento  Comunitário  dos

Moradores e Amigos do Vale do Sol - Amavale -, com sede no Município de Lambari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário  dos Moradores  e Amigos  do  Vale  do  Sol  -  Amavale  -,  com sede no
Município de Lambari.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Dilzon Melo
Justificação:  A  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos  Moradores  e

Amigos do Vale do Sol, também designada pela sigla Amavale, fundada em 23 de
maio de 1993, com sede no Município de Lambari, é uma entidade civil de caráter
beneficente, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado.
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A  Associação  tem  por  finalidades  promover  o  desenvolvimento  integrado  da
comunidade através da realização de obras e ações com recursos próprios ou obtidos
por  doações  ou  empréstimos;  propiciar  a  integração  de  seus  associados  e
dependentes nas atividades econômicas, culturais e desportivas; divulgar a cultura e
o esporte; e promover a proteção do meio ambiente e conscientizar a comunidade de
suas potencialidades, levando-a a responder aos seus anseios. No desenvolvimento
de suas atividades, a entidade não faz qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou
religião.

Exerce,  portanto,  um  excelente  trabalho  na  área  social,  contribuindo  para  o
progresso dessa municipalidade.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.551/2014
Autoriza  o Poder Executivo a doar  ao Município de Santa Juliana 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 Santa Juliana

imóvel com área de 3.696m² (três mil seiscentos e noventa e seis metros quadrados),
situado na Praça Dantas, nesse município, registrado sob o nº 19.821, no Cartório de
Registro de Imóveis de Araxá.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina  -se  à  reforma  e
ampliação  da  Escola  Municipal  Ana  Ambrosina  do  Carmo  e  à  construção  da
Cobertura da Quadra Poliesportiva.

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 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
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Zé Maia
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Santa Juliana.

A importância da doação do referido bem ao Município se deve ao fato de que o
imóvel que se especifica tem todas as características necessárias para as obras de
reforma e ampliação da Escola Municipal Ana Ambrosina do Carmo e à construção da
Cobertura  da  Quadra  Poliesportiva.  Para  que  a  referida  obra  ocorra,  o  município
deverá ter posse da área para poder celebrar convênios com os governos Estadual e
Federal.  Assim,  torna-se  de  suma  importância  que  Santa  Juliana  possa  assumir
definitivamente  a  responsabilidade do bem  público  para  atender  aos  anseios  dos
munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  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 5.552/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  dos  Cavaleiros  de  Planura,  com  sede  no

Município de Planura.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Cavaleiros de Planura, com

sede no Município de Planura.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Zé Maia
Justificação:  O  Clube  dos  Cavaleiros  de  Planura  é  uma associação  jurídica  de

direito  privado,  filantrópica,  com  finalidade  de  promover  atividades  recreativas,
culturais, sociais, esportivas, cívicas e comunitárias, sem fins lucrativos. Sua diretoria
é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntárias.

Entre suas finalidades  estatutárias  estão  o  incentivo  à  prática  da  equitação em
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todas as suas modalidades; o resgate dos usos e costumes das tradições do homem
do campo;  a  prestação  de  assistência,  sem distinção de classe,  sexo,  raça,  cor,
nacionalidade ou religião, direcionada à melhoria da qualidade de vida de crianças,
jovens e idosos e à construção de uma sociedade justa e solidária; a representação
em instituições, órgãos públicos e privados; e a busca de recursos, coordenando as
atividades e iniciativas coletivas da comunidade.

O  título  de  utilidade  pública  possibilitará  o  prosseguimento  das  atividades
realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.553/2014
Declara de utilidade pública a Associação do Congado Real de Tradições Mineiras,

com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação do Congado Real  de

Tradições Mineiras, com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação do Congado Real de Tradições Mineiras foi fundada em

27  de  agosto  de  2011,  sendo  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  e  com  prazo
indeterminado de duração.

A associação  tem  por  finalidade  participar  de  eventos  de  interesse  público,  de
trabalhos  sociais  de  reforço  e  apoio  na  educação,  saúde  e  formação  familiar;
promover, na medida do possível, o bem-estar social dos congadeiros real; prestar
assistência social e filantrópica, entre outros.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.
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- 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 5.554/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de São João del-

Rei, com sede no Município de São João del-Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

São João del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei.
Ari. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Rômulo Viegas
Justificação: A Associação Comercial e Industrial de São João del-Rei tem como

objetivo proteger e defender os interesses, direitos e reivindicações dos empresários
do  comércio  e  da  indústria;  apresentar  e  sugerir  a  quem  de  direito  as  medidas
necessárias ao desenvolvimento econômico e social para a prosperidade do comércio
e da produção industrial. Os segmentos relacionados com as atividades fomentam o
turismo e na área social estimulam e desenvolvem atividades como a prestação de
serviços.

Diante disto, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa
para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.555/2014
Declara de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de Lavras - AMCL -,

com sede no Município de Lavras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de

Lavras - AMCL -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Fábio Cherem
Justificação:  A  Associação  Meninas  Cantoras  de  Lavras  -  AMCL  -  realiza  a

prestação de atividades e serviços culturais à comunidade lavrense por meio do Coral
Meninas Cantoras de Lavras.

A associação  se  volta  para  a  formação  musical  de  meninas  através  de  aulas
gratuitas  de  canto.  Por  meio do coral,  a  entidade age como pedra motriz  para a
comunidade  lavrense  na  inclusão  cultural  e  no  desenvolvimento,  não  somente
musical, mas também social daquelas que fazem parte de suas atividades.

O  coral  está  em  constante  contato  com  a  comunidade  local,  sobretudo  nas
cerimônias  públicas  da  cidade,  de  modo  a  permitir  o  acesso  cultural  e  o
compartilhamento com a população do município de seu progresso. Em Lavras, o
coral  se apresentou no sarau na Casa de Cultura,  na feira do livro da  UFLA, no
aniversário  de  Lavras  e  em  vários  outros  eventos.  Além disso,  já  realizou  várias
apresentações  pelo  país,  tendo  se  apresentado  em  Brasília  (DF),  São  Paulo  e
Valinhos (SP), entre outras cidades. O coral, pois, por meio de suas apresentações
transporta  por  Minas  Gerais  e  todo  o  país  valiosos  elementos  da  cultura  lírica  e
popular de nosso estado.

Em prol da manutenção e aprimoramento dos trabalhos realizados pela associação,
a  declaração  de  utilidade  pública  mostra-se  uma  conquista  fundamental  a  ser
alcançada.  Tendo  em  vista  a  necessidade  de  apoio  político,  recursos  materiais,
humanos e profissionais,  o título em questão é de importância inestimável para o
desenvolvimento  da  entidade,  pois  poderá  facilitar  e  expandir  os  acessos  para
promoção de seus projetos e finalidades.

A Associação Meninas Cantoras de Lavras - AMCL - preenche todos os requisitos
legais para a declaração de utilidade pública, uma vez que está em funcionamento há
mais de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são
pessoas idôneas, conforme atestado apresentado, motivo pelo 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.556/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação para  Promoção de Artes  e  Cultura  -

Aproac -, com sede no Município de Lavras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação para Promoção de Artes e

Cultura - Aproac -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Fábio Cherem
Justificação: A Associação para Promoção de Artes  e Cultura -  Aproac -  é uma

associação civil sem fins lucrativos, de natureza cultural, que vem atuando de modo
intenso na cultura de Lavras. Atualmente, a entidade representa e articula o projeto
Emlavras - Escola de Música de Lavras - , que oferece cursos gratuitos de música
para jovens de 6 a 25 anos de idade, compreendendo aulas de violão, canto, violino e
musicalização infantil. Esse projeto, realizado em convênio com a Prefeitura Municipal
de Lavras por meio da Secretaria de Cultura, muito além do valoroso papel cultural,
exerce um serviço humano e cidadão de suma importância para o desenvolvimento
sociocultural da cidade e das regiões adjacentes.

Além de promover o desenvolvimento cultural da comunidade local, a associação
contribui  para  uma  interação  sociocultural  entre  os  alunos,  e  destes  com  a
comunidade,  exercendo  o  espírito  coletivo,  a  compreensão  das  diferenças  e  a
solidariedade.

Um  aspecto  de  relevo  é  o  retorno  dado  à  sociedade,  pois,  além  da  formação
artística,  a  entidade  promove  várias  apresentações  no  município,  como  meio  de
compartilhar  com  a  sociedade  suas  conquistas  e  seus  progressos.  Entre  as
atividades  exercidas  destacam-se:  Trajeto  Cultural  de  Bandas,  Jantar  Dançante,
Lazer  e  Arte  na  Praça,  concertos  didáticos  nas  escolas  públicas  de  Lavras  e  a
participação no FIC - Festival Internacional de Corais.

A entidade visa ainda, para um futuro próximo, à formação de um conservatório de
música, através da ampliação do número de cursos oferecidos.

Desse  modo,  a  declaração  de  utilidade  pública  certamente  será  de  suma
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importância,  pois  auxiliará  o  projeto  como  importante  instrumento  viabilizador  de
maior apoio político, humano, financeiro e profissional para a consecução de seus
nobres objetivos. O título, pois, fomentará não apenas a manutenção dos importantes
serviços exercidos pela Aproac, mas também permitirá a expansão e o melhoramento
deles.

A Associação para a Promoção de Artes e Cultura preenche todos os requisitos
legais para a declaração de utilidade pública, uma vez que está em funcionamento há
mais de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são
pessoas idôneas, conforme atestado apresentado, motivo pelo qual contamos com a
colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação do 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 5.557/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Maratonistas de Timóteo, com sede

no Município de Timóteo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Maratonistas  de

Timóteo, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Associação dos Maratonistas de Timóteo está em pleno e regular

funcionamento desde 7/3/2010 e realiza suas atividades dentro do previsto em seu
estatuto  social.  A  entidade  é  uma  associação  civil  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos,  econômicos,  políticos  ou religiosos,  que tem como finalidade promover
atividades de corrida de rua, maratonas e afins.

Obedecendo aos critérios da Lei Estadual nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que
“dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências”, o estatuto
social  da entidade,  em seu art.  26,  deixa claro que não serão distribuídos lucros,
vantagens  ou  dividendos  a  dirigentes,  associados  ou  mantedores,  sob  nenhuma
forma ou a qualquer pretexto.
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Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da
Associação dos  Maratonistas  de  Timóteo para  a sociedade mineira,  conto com o
apoio desta Casa 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 5.558/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos Voluntários de Várzea da

Palma - AAVVPMG -, com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos Voluntários de

Várzea da Palma - AAVVPMG -, com sede no Município de Várzea da Palma.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Associação dos Amigos Voluntários de Várzea da Palma está em

pleno e regular funcionamento desde 9 de janeiro de 2005 e realiza suas atividades
dentro do previsto em seu estatuto social.

A  associação  é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  ou
econômicos e de caráter social e cultural. Tem como finalidade executar serviços de
radiodifusão comunitária.

Obedecendo aos critérios da Lei Estadual nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que
“dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências”, o estatuto
social  da entidade,  em seu art.  19,  deixa claro que não serão distribuídos lucros,
vantagens  ou  dividendos  a  dirigentes,  associados  ou  mantedores,  sob  nenhuma
forma ou a qualquer pretexto.

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da
Associação dos Amigos Voluntários de Várzea da Palma para a sociedade mineira,
conto com o apoio desta Casa para a 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.559/2014
Declara de utilidade pública a Associação do Tamboril e Palmeiras - Artap -, com

sede no Município de Tapira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Tamboril e Palmeiras -

Artap -, com sede no Município de Tapira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Bosco
Justificação: A Associação do Tamboril e Palmeiras - Artap - tem como finalidade

auxiliar o produtor rural, promovendo e estimulando, direta ou indiretamente, cursos,
palestras,  encontros  e  outras  atividades,  a  fim  de  melhorar  as  atividades
desenvolvidas.

Com o objetivo de orientar e incentivar seus associados em novas técnicas, cria
projetos para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária bovina, suína, equina,
caprina e ovina, da piscicultura, da apicultura, da horticultura e da avicultura, entre
outros.

Por esses e outros motivos, o Instituto apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins
congêneres, no caso de sua dissolução, e está devidamente registrado no Cartório de
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades
ininterruptamente há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.

- 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 5.560/2014
Estabelece diretriz para a integração dos procedimentos a serem adotados pelos

órgãos  da  Segurança  Pública  na  lavratura  do  termo  circunstanciado,  conforme
previsto no art. 69 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  A Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  tem  competência  para  lavrar  termo

circunstanciado de ocorrência de delitos de menor potencial ofensivo, nos termos do
art. 69 da Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Parágrafo único - A competência prevista no caput deste artigo será exercida sem
prejuízo da competência da Polícia Civil para a lavratura do referido termo, nos casos
em que a vítima comparecer diretamente à delegacia de polícia.

Art. 2° - O policial militar que atender às ocorrências relativas a crimes de menor
potencial ofensivo deverá lavrar o termo circunstanciado de ocorrência no local do
fato.

§ 1° - Nos casos em que a lavratura do termo circunstanciado se revista de maior
complexidade, dadas as circunstâncias em que a infração penal de menor potencial
ofensivo  foi  praticada,  ou  que  necessitem de  expedição  de  carta  precatória  para
posteriores diligências, as partes devem ser conduzidas à delegacia de polícia.

§ 2° - Nos casos em que houver a necessidade de retirar do local os envolvidos na
infração penal  de menor  potencial  ofensivo,  a fim de preservar-lhes a integridade
física,  ou  objetivando  a  pacificação  do  conflito,  estes  devem  ser  conduzidos  às
delegacias de Polícia Civil para a lavratura do termo circunstanciado.

§  3°  -  Havendo  requisição  de  diligências  complementares  por  parte  do  Poder
Judiciário ou do Ministério Público para fatos atinentes a infração penal de menor
potencial  ofensivo,  comunicado  ao  Juizado  por  meio  de  termo  circunstanciado,
caberá à Polícia Civil assim proceder, salvo quando por razões técnicas a instituição
requisitante o fizer diretamente à Polícia Militar.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição em apreço tem por objetivo ampliar a competência militar

do Estado,  atribuindo-lhe poderes para  a lavratura de termos circunstanciados de
ocorrência de delitos de menor potencial ofensivo, nos casos em que especifica.

Com isso, pretende-se não só promover a integração entre as Polícias Civil e Militar
no Estado, mas também desafogar as delegacias de Polícia Civil da lavratura desses
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termos, diminuindo o volume de trabalho dos policiais civis e o tempo de espera de
atendimento das pessoas envolvidas em ocorrências de crimes de menor potencial
ofensivo.

A experiência exitosa de outros estados da Federação, como o de Santa Catarina,
confirma a relevância do tema e a oportunidade da apresentação deste projeto, para
cuja aprovação peço apoio dos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.561/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Viçosa o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município Viçosa o imóvel de

propriedade do Estado, compreendido pelo trecho que se estende do Km 0 ao Km 2,7
da  Rodovia  MG-280,  com  início  na  sede  do  Tiro  de  Guerra  até  a  localidade
denominada Rua Nova.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput  deste  artigo  destina-se  à
municipalização da área atualmente já localizada dentro do perímetro urbano.

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. 1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Viçosa imóvel de propriedade do Estado, na Rodovia MG-280, que tem início na sede
do Tiro de Guerra e vai até a localidade denominada Rua Nova, compreendendo o
trecho entre o Km 0 ao Km 2,7.

O  imóvel  já  integra  área  urbana  do  município,  e  pretende-se  com  a  doação
oficializar a sua municipalização, trazendo benefícios não somente para o município,
mas para toda a região.

Na  expectativa  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  social  da  comunidade,
esperamos contar com o apoio dos pares para sua aprovação.
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- 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 5.562/2014
Declara de utilidade pública  o  Conselho  Central  de  Pitangui  da  Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Pitangui.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública o Conselho  Central  de  Pitangui  da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Pitangui.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Inácio Franco
Justificação: O Conselho Central de Pitangui da Sociedade São Vicente de Paulo é

uma  associação  civil  de  direito  privado,  filantrópica,  beneficente,  de  fins  não
econômicos,  caritativa  e de assistência social  e  atende a um grande universo de
pessoas carentes, conforme previsto em seu estatuto social.

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação do 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 5.563/2014
Declara de utilidade pública a Associação Oficina do Ser, com sede no Município de

Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Oficina do Ser, com sede

no Município de Varginha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública entidade



374
____________________________________________________________________________

sem fins lucrativos que tem por finalidade organizar, promover e difundir atividades
educativas, profissionais, culturais e artísticas.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,
cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular
funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas
idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os
requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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 5.564/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de

São Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de Formoso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Comunidade de São Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de
Formoso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de São Joaquim

e Entorno - Asprusjen - é uma entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde
6 de fevereiro de 2005, que tem por finalidades:

a)  atender  crianças,  adolescentes,  adultos,  idosos  com  necessidades  especiais
prestando-lhes assistência e amparo social, educacional, cultural e desportivo, com o
objetivo de promover sua integração com a sociedade;

b) difundir entre sua clientela alvo a prática de modalidades folclóricas, culturais,
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desportivas e sociais,  propiciando-lhes a participação efetiva em eventos de nível
municipal, estadual, nacional e internacional;

c) promover reuniões e eventos de caráter educativo visando o melhoramento das
produções agrícolas e manejo da terra com a preservação do meio ambiente, com o
devido  respeito  aos  nossos  recursos  hídricos,  fauna,  flora  através de  palestras  e
campanhas de conscientização às nossas famílias e agricultores de São Joaquim e
entorno;

d) desenvolver com o apoio dos órgãos e entidades públicas governamentais e não
governamentais  programações  que  visem  ao  resgate  de  nossas  culturas  e  ao
melhoramento de nossa produção agrícola e pecuária

e)  desenvolver  e  executar  programas  de  qualificação  profissional,  visando  à
geração de emprego e renda, fomentando a realização de cursos profissionalizantes,
treinamentos  técnicos  voltados  à  indústria,  comércio,  serviço,  agricultura,  turismo,
ecoturismo e meio ambiente, enfatizando a criação de núcleos agroindustriais através
de convênios e parcerias governamentais e não governamentais em todo território
nacional e internacional;

f) difundir entre seus sócios os valores folclóricos e culturais existentes em nosso
país e incentivar a prática dos mesmos;

g) definir a produção agrícola e pecuária e o amparo social aos produtores e seus
familiares  como atividades principais  da  Asprusjen,  buscando  educação escolar  e
melhoramento  de  seus  conhecimentos  para  obter  melhores  resultados  em  nossa
comunidade  para  alcançar  nossas  metas,  com  apoio  da  Prefeitura  Municipal,  da
Secretaria de Educação, da Emater, da Embrapa e da Secretaria de Agricultura de
Formoso ou do Estado de Minas Gerais;

h)  realizar  campanhas  para  a  arrecadação  de  donativos  e  doações,  visando
melhorar as condições de vida das comunidades carentes atendidas pela Asprusjen;

i) atuar na área da educação, conforme dispositivos da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei
das Diretrizes e Bases-LDB;

j) firmar convênios e parcerias com empresas e instituições voltadas à absolvição
do  escoamento  agrícola  e  pecuário  da  região  objetivando  o  encaminhamento  e
aproveitamento pelo mercados de trabalho;
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A Asprusjen apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  ao  título  declaratório
proposto.

A técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar
Federal nº 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº
107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e
a consolidação das leis.

Justificado o  projeto,  esperamos a apreciação e  aprovação  por  este  Plenário  e
demais comissões permanentes.

- 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 5.565/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional

Floresta - AM-CHF -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto

Habitacional Floresta - AM-CHF -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Gustavo Perrella
Justificação: A Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Floresta - AM-

CHF -, fundada em 18/12/1983, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como
objetivo  básico  congregar  os  habitantes  do  referido  conjunto  em  torno  de  seus
problemas fundamentais.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade
proporcionando a seus associados condições adequadas para a plena realização das
funções de habitar,  trabalhar,  recrear e lutar  pelos interesses da população, razão
pela qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.
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- 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 5.566/2014
Dispõe sobre a proibição de retenção de macas das ambulâncias do Samu e de

outras unidades móveis hospitalares de atendimento de urgência e emergência nos
hospitais  públicos  estaduais  e  municipais,  bem como sobre  a  criação  de reserva
técnica de macas nessas unidades hospitalares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a retenção de macas das ambulâncias do Samu e de outras

unidades  móveis  hospitalares  de  atendimento  de  urgência  e  emergência  nos
hospitais públicos estaduais e municipais, para os quais os pacientes socorridos são
encaminhados.

Art. 2º - Os hospitais públicos estaduais e os municipais que recebem subvenção
ou transferência do governo estadual, as clínicas ou congêneres ficam obrigados a
disponibilizar  em suas dependências novas macas semelhantes às  utilizadas pelo
Samu, a fim de evitar que as ambulâncias sejam obrigadas a aguardar a liberação
das macas por longo período de tempo.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  a  conta  da
dotação orçamentária vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 90
(noventa) dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A cena é comum e, infelizmente, repete-se diariamente em centenas

de hospitais. A ambulância do Samu chega ao hospital com um paciente que é levado
para o setor de emergência na maca da própria ambulância.

O motorista e o restante da equipe de socorro são obrigados a esperar, porque o
equipamento fica retido na unidade hospitalar.

As macas que compõem as ambulâncias no socorro a vítimas, especialmente em
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casos de acidentes,  é um equipamento necessário e indispensável,  sem o qual  o
socorro  emergencial  fica  comprometido.  Assim,  a  retenção  das  macas  das
ambulâncias  nos  hospitais  para  onde  os  socorridos  são  encaminhados  impõe  à
população,  que  necessita  de  primeiros  socorros  in  loco,  de  transporte  ou
transferência  para  outras  unidades  médicas  ou  hospitalares,  riscos  que  poderão
agravar a enfermidade.

O Samu, bem como outras ambulâncias de entidades e prefeituras, faz o transporte
do paciente até a unidade de saúde e, quando não há leitos, a maca da ambulância
fica retida, impedindo que ela retorne às bases para fazer outros atendimentos.

As  macas  das  ambulâncias  estão  sendo  improvisadas  como leitos  hospitalares
comuns. Sem a maca, que é o equipamento mais básico de atendimento, a central do
Samu é obrigada a solicitar uma equipe que está longe, muitas vezes em regiões
periféricas ou em estradas.

Vale lembrar que o Samu foi  criado em 2004 pelo governo federal  para prestar
socorro em casos de emergência,  e mais de 70% dos brasileiros têm acesso ao
serviço por meio do telefone gratuito 192.

O Ministério da Saúde define as regras para o seu funcionamento. E, dependendo
do lugar, são as prefeituras ou os governos estaduais que fazem a coordenação no
dia a dia.

- 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 5.567/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Estado contratar seguro de vida para policiais

civis, bombeiros e policiais militares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  obrigatória  a  contratação de seguro  de  vida,  pelo  Estado  de  Minas

Gerais, para os integrantes da polícia civil, bombeiros e policiais militares.
Art. 2º - O prêmio do seguro de vida contratado deverá ser proporcional ao cargo do

policial civil, ou ao posto ou graduação do bombeiro ou policial militar segurado.
Art.  3º  -  Os  custos  de  contratação  e  renovação  do  seguro  previsto  no  art.  1º

correrão à conta das dotações orçamentárias estaduais próprias.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Com frequência nos deparamos, nos noticiários de rádio e televisão,

com  notícias  sobre  a  morte  de  policiais  civis,  bombeiros  e  policiais  militares,  no
cumprimento do seu dever profissional.

Por si só, notícias dessa natureza já têm uma carga de tristeza elevada; porém, por
trás delas, normalmente há um drama ainda maior, que não se torna conhecido do
público: o drama da família do policial ou do bombeiro, que não só perde um ente
querido, como também passa a sofrer dificuldades econômicas graves, uma vez que
a pensão a que terão direito,  de valor menor que a remuneração percebida pelos
servidores estaduais em vida, geralmente é insuficiente para fazer frente às despesas
causadas pela morte e aos gastos já existentes no seu dia a dia.

Por essa razão, estamos propondo que seja obrigatória, no âmbito do Estado, a
contratação de um seguro de vida para os integrantes da polícia civil, bombeiros e
policiais  militares.  Evidentemente,  esse seguro  não  irá  amenizar  a  dor  da  perda,
porém servirá para reduzir as consequências do evento trágico, permitindo que ao
sofrimento  causado  pela  morte  não  venha  se  juntar  ao  desespero  da  crise
econômica.

Certo de que os ilustres pares irão concordar com a relevância dessa proposição,
espero contar com o apoio necessário 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 5.568/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Pará-

Amapará, com sede no Município de Itabira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

do Bairro Pará- Amapará -, com sede no Município de Itabira.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Gustavo Perrella
Justificação:  A Associação  de  Moradores  e  Amigos  do  Bairro  Pará-Amapará  é

entidade sem fins econômicos, de direito  privado, com autonomia administrativa e
financeira.

Como  disposto  em  seu  estatuto  social,  a  entidade  desenvolve  programas  de
assistência social, geração de renda familiar, apoio aos jovens e crianças e à terceira
idade,  organização  do sistema de  crédito  alternativo  e  orientação  para  pequenos
negócios,  além  de  promover  a  inserção  social,  o  voluntariado  a  organização  de
empresas comunitárias e outros.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, 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 à 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 5.569/2014
Declara de utilidade pública a Praça de Esportes Castelo Branco - PECB -, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Praça de Esportes Castelo Branco -

PECB - , com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Praça de Esportes Castelo Branco - PECB - é uma associação civil,

sem  finalidade  lucrativa,  com  autonomia  financeira  e  administrativa,  de  caráter
esportivo, representativo, reivindicatório, educativo e beneficente, sem discriminação
de raça, cor, sexo, nacionalidade ou crença religiosa. Tem atividades com duração por
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tempo  indeterminado  e  que  se  regerá  pelo  seu  estatuto  social  e  pelo  regimento
interno.

A PECB tem por finalidades promover ou facilitar o reajustamento moral, através de
práticas esportivas de seus associados; promover ou incentivar a educação, instrução
e profissionalização,  através de práticas esportivas de seus associados; sustentar,
defender e reivindicar perante quaisquer órgãos, públicos ou privados, nacionais ou
estrangeiros,  os  direitos,  interesses  e  os  assuntos  que  digam  respeito  aos  seus
associados  e,  dentro  da  lei,  defendê-los,  orientá-los  e  coligá-los;  e  participar  de
debates e soluções de problemas socioeconômicos de âmbito municipal,  regional,
estadual, nacional e internacional, pertinentes aos assuntos esportivos de interesse
de seus associados entre outras.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.570/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  do

Setor-03 - Consep-03 -, com sede no Município de Barbacena.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública do Setor-03 - Consep-03 -, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor-03 - Consep-

03 -, em pleno e regular funcionamento desde 3/5/2002, cumprindo suas finalidades
estatutárias,  é  uma  instituição  civil  sem  fins  lucrativos,  que  realiza  atividades
assistenciais e beneficentes.

O referido conselho destina a totalidade de suas rendas ao atendimento, gratuito,
de  suas  finalidades,  não  distribui  seus  lucros  ou  dividendos,  nem  concede
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remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios sob nenhuma
forma a dirigentes, conselheiros associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída  de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada
constando que desabone sua conduta. Outrossim, como mencionado, a entidade não
remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui
lucros,  vantagens ou bonificações a  dirigentes,  associados  ou mantenedores,  sob
nenhuma forma.

Por fim, ressalte-se que é previsto em seu estatuto que, no caso de dissolução da
entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade  congênere,
legalmente constituída no Estado, dententora de utilidade pública estadual.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio
dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.571/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento do Bairro Fertiza -

Asfer -, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento do

Bairro Fertiza - Asfer -, com sede no Município de Araxá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Bosco
Justificação: A Associação de Desenvolvimento do Bairro Fertiza - Asfer - é uma

associação civil,  de direito privado, sem fins lucrativos, apolítica, sem distinção de
raça, cor, posição social ou religião entre seus membros.

A entidade tem por finalidade sustentar, defender e reivindicar, perante os poderes
públicos, os direitos, os interesses e os assuntos que digam respeito aos moradores
da região abrangida pela associação.

Além de ser agente de fomento dos associados no desenvolvimento do bairro, a
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referida associação tem como objetivo incentivar e participar de debates e soluções
de problemas, sempre promovendo a união e a solidariedade entre os sócios.

Buscando promover a melhoria no atendimento dos sócios e visando aos serviços
essenciais  como  ônibus,  correio,  pavimentação,  coleta  de  lixo,  jardinagem,
segurança,  atendimento  bancário,  cultura,  saúde,  educação  e  outros,  a  Asfer  se
propõe  a  firmar  convênios  com  entidades  públicas  ou  privadas,  sem  perder  sua
identidade ou poder de decisão.

Por esses e outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  a  entidade  com  fins
congêneres, no caso de sua dissolução, e está devidamente registrado no Cartório de
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,
ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.

- 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 5.572/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Artesanato Artes P'Vinte - AAPV -, com

sede no Município de Passa Vinte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Artesanato  Artes

P'Vinte - AAPV -, com sede no Município de Passa Vinte.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Duarte Bechir
Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação  de  Artesanato  Artes  P'Vinte  -  AAPV  -,  sociedade  civil  em  pleno
funcionamento  desde  sua  fundação,  sem  fins  lucrativos,  com  tempo  de  duração
indeterminado.

A entidade  tem  por  finalidade  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  produção
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artesanal do Município de Passa Vinte, visando à melhoria da qualidade de vida dos
associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 5.573/2014
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, 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 Hospitalar São Francisco

de Assis, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Luzia Ferreira
Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por objetivo  declarar  de utilidade

pública a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, com sede na Rua Itamaracá,
n° 535, no Bairro Concórdia, CEP 31110-580, em Belo Horizonte.

A  Fundação  Hospitalar  São  Francisco  de  Assis  é  uma  associação  sem  fins
lucrativos e com tempo de duração indeterminado, não remunerando seus diretores,
e  tem  por  finalidade  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  moradores  do  Bairro
Concórdia, por meio da promoção do desenvolvimento comunitário que possa resultar
em atividades econômicas, sociais, culturais, desportivas e assistenciais, diretamente
ou através de instituições filantrópicas.

Considerando a missão e os objetivos da Fundação Hospitalar São Francisco de
Assis, solicito o apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- 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.



385
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 5.574/2014
Cria mecanismos de compensação para empresas e instituições prejudicadas por

obras públicas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os prejuízos provocados em função de obras públicas serão compensados

pela respectiva instância governamental responsável pela contratação dos serviços.
§  1º  -  Em  caso  de  danos  materiais,  a  compensação  ocorrerá  a  partir  da

comprovação dos prejuízos confirmados por laudo técnico.
§  2º  -  Em  caso  de  redução  drástica  do  faturamento  do  estabelecimento,

comprovada por série histórica, o órgão governamental terá um prazo de até quatro
anos para realizar a compensação tributária ou financeira, com início a partir do ano
subsequente ao início das obras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A execução de obras públicas é uma necessidade cada vez maior no

atual  estágio  de  evolução  da  sociedade,  que  exige  constantes  e  múltiplas
adequações, especialmente no que se refere a mobilidade urbana e infraestrutura.

É  inegável,  no  entanto,  que  determinadas  obras  prejudicam,  mesmo  que
temporariamente, diversos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. De
um  momento  para  outro,  o  empresário  se  vê  praticamente  inoperante,  com  um
canteiro de obras à sua frente e sem chance de ver seus clientes acessarem seu
ponto comercial.

Quando  ocorre  um  prejuízo  comprovado  na  atividade  econômica  do
estabelecimento,  material  ou  sob  a  forma  de  queda  no  faturamento,  é  prudente
preservar o poder de atuação do empresário, inclusive para evitar desempregos e
outros danos sociais.

A instância  governamental  não  pode  provocar  prejuízo  a  qualquer  membro  da
coletividade,  um princípio básico de solidariedade social.  Por isso, deve haver um
ressarcimento à pessoa que efetivamente perdeu ou que, comprovadamente, deixou
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de ganhar durante ou após a execução da obra que prejudicou seu patrimônio.
Não pode ser qualquer suposição de prejuízo, pois isso inviabilizaria a execução de

obras por parte da administração pública. É preciso ocorrer um dano inquestionável e
dar tempo hábil para o ressarcimento.

Diante da grande importância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 5.575/2014
Dispõe sobre atendimento prioritário aos conselhos tutelares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica assegurado aos conselhos tutelares prioridade nas solicitações de

registro de nascimento e de óbito, nos cartórios competentes, no âmbito do Estado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Os conselhos tutelares estão autorizados a requisitar documentos, em

órgãos públicos, referentes a crianças e adolescentes, tendo em vista a natureza de
sua atividade, na defesa desses direitos.

Os cartórios têm o dever de atender as requisições dos conselheiros, nos termos do
que se encontra previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Todavia,  a celeridade nesse atendimento  é  de  grande importância,  o  que  torna
necessário  criar  mecanismos  para  que  esses  documentos  sejam  emitidos  com
rapidez.

Esta proposta prevê o atendimento prioritário para os conselhos tutelares, quando
se tratar da solicitação de registro de nascimento e de óbito,  a fim de que essas
instituições possam cumprir com maior agilidade o seu dever funcional na defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.576/2014
Determina  que  os  produtos  importados  comercializados  no  âmbito  do  Estado

tragam  informações  a  respeito  da  submissão  às  normas  de  certificação  de
conformidade com a Regulamentação Técnica Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  produtos  importados  comercializados  no  âmbito  do  Estado

obrigados a trazerem informações a respeito da submissão às normas de certificação
de conformidade com a Regulamentação Técnica Federal.

Art. 2º - Todos os produtos importados comercializados deverão conter informações
que tragam, obrigatoriamente, em destaque, uma das seguintes inscrições, conforme
o caso:  “Aviso Importante:  Este produto foi submetido à Regulamentação Técnica
Federal” ou: “Aviso Importante: Este produto não foi submetido à Regulamentação
Técnica Federal”.

§ 1º - A advertência referida no caput deve ser impressa nos rótulos e embalagens
dos respectivos produtos, assim como em cartazes e materiais de divulgação, em
caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.

§  2º  -  É  dever  do  distribuidor  ou  importador  informar  aos  seus  representantes
comerciais  e  às  agências  de  publicidade  contratadas  sobre  a  obrigatoriedade  de
observância do disposto nesta lei.

Art. 3º - O importador que infringir as disposições desta lei estará sujeito a:
I - multa de até 200% (duzentos por cento) sobre o valor global da importação;
II - suspensão da licença de importador por até cinco anos.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor contado um ano da data de sua publicação, para

que o produtor, o importador e o distribuidor possam adotar as medidas necessárias
ao seu cumprimento.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A proposição acima busca suprir com importantíssima informação, qual

seja, a situação de submissão ou não dos produtos às normas de certificação de
conformidade com a Regulamentação Técnica Federal, tanto o consumidor como o
destinatário  final  dos  produtos  importados,  além  dos  integrantes  da  cadeia  de
distribuição.
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Vale ressaltar que esse dado pode ser decisivo para a elevação da qualidade dos
produtos  importados  oferecidos  no  mercado  interno  brasileiro,  assim  como  para
elevar dignamente o nível de respeito aos direitos dos consumidores em nosso país.

Ora,  o  mínimo  que  se  pode  esperar  é  que  haja  transparência  quanto  à
conformidade, de bens que venham do estrangeiro, com os padrões estabelecidos
pelos órgãos de normatização técnica do governo federal.

Atualmente,  os  produtos  importados  não  estão  obrigados  a  se  sujeitarem  aos
padrões estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
Inmetro  -  ou  por  quaisquer  órgãos  de  normatização  técnica  federal,  assim  como
ocorre  com  os  produtos  nacionais.  Dessa  forma,  essas  informações  adicionais
auxiliarão o consumidor final no poder de exercer o seu livre-arbítrio, na escolha que
melhor lhe convier.

Por isso, contamos com o apoio e o voto favorável de nossos ilustres pares, que
bem saberão compreender o alcance da presente iniciativa.

- 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 5.577/2014
Dispõe sobre a proibição de toda e qualquer forma de discriminação aos portadores

de hepatites virais, em especial os portadores de hepatite C.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedada qualquer forma de discriminação aos portadores de hepatites

virais, em especial a hepatite C, na administração pública estadual direta, indireta e
fundacional.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  considera-se  discriminação  aos  portadores  de
hepatites virais:

I - solicitar exames para detecção do vírus das hepatites virais para inscrição em
concurso ou seleção para ingresso no serviço público estadual;

II - segregar os portadores de hepatites virais no ambiente de trabalho;
III - divulgar, por quaisquer meios, informações ou boatos que degradem a imagem

social dos portadores de hepatites virais, sua família, grupo étnico ou social a que
pertença;



389
____________________________________________________________________________

IV  -  impedir  o  ingresso  ou  a  permanência  no  serviço  público  de  suspeito  ou
confirmado portador de hepatites virais;

V  -  recusar  ou  retardar  o  atendimento,  a  realização  de  exames  ou  qualquer
procedimento médico ao portador de hepatites virais;

VI  -  obrigar  de  forma explícita  ou  implícita  os  portadores  de  hepatites  virais  a
informar sobre sua condição a funcionários hierarquicamente superiores.

Art. 3º - Todos os prontuários e os exames dos pacientes são de uso exclusivo do
serviço de saúde, cabendo ao responsável técnico pelo setor garantir sua guarda e
sigilo.

§ 1º - O médico ou qualquer integrante da equipe de saúde que quebrar o sigilo
profissional, tornando público, direta ou indiretamente, por qualquer meio, mesmo que
por  intermédio de códigos, o eventual  diagnóstico ou suspeita de hepatites virais,
ficarão  sujeitos  às  penalidades  previstas  nos  códigos  de  ética  e  resoluções  dos
respectivos conselhos profissionais, além das penalidades previstas nesta lei.

§ 2º - A solicitação de qualquer exame relacionado à detecção de hepatites virais
deverá ser obrigatoriamente precedida de esclarecimento sobre sua finalidade e de
consentimento expresso do servidor.

Art.  4º  -  O  médico  do  trabalho,  da  empresa  médica  contratada ou  membro da
equipe de saúde, com base em critérios clínicos e epidemiológicos, deverá promover
ações destinadas a evitar a segregação do servidor portador de hepatite viral a que
se refere esta lei, visando adequar suas funções a eventuais condições especiais de
saúde, caso esta medida seja possível, ou alterando sua atividade, função ou setor
dentro do órgão.

Art. 5º - Fica vedado ao Poder Público Estadual contratar ou firmar convênio com
empresas,  entidades  ou  instituições  privadas  que  tenham,  comprovadamente,
praticado, nos termos desta lei, discriminações a seus funcionários contratados sob
qualquer regime.

Art. 6º - É vedado ao poder público estadual impedir o ingresso, a matrícula ou a
inscrição do portador de hepatites virais em creches, escolas, centros esportivos ou
culturais, programas, cursos e demais equipamentos de uso coletivo mantidos direta
ou indiretamente por ele.
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Art. 7º - Os órgãos da administração pública estadual que tiverem conhecimento da
prática de ações discriminatórias, descritas nesta lei,  por seus servidores deverão
instaurar  processo  administrativo  próprio  para  apurar  os  fatos,  aplicando-lhes  as
penalidades administrativas previstas em legislação própria, sem prejuízo das demais
sanções civis e criminais.

Art.  8º  -  Consideram-se infratores desta lei  as pessoas físicas ou jurídicas que,
direta ou indiretamente, concorram para o cometimento de qualquer infração relativa
à  discriminação  de  portadores  de  hepatites  virais,  em  especial  a  portadores  de
hepatite C.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A magnitude e a transcendência das hepatites  virais  as  configuram

como  um  grave  problema  de  saúde  pública.  A descoberta  de  uma  forma  mais
agressiva da doença, a hepatite C, que afeta cerca de quatro milhões de brasileiros,
trouxe novos desafios, impondo uma faceta adversa que merece ser vigorosamente
combatida: a discriminação contra os portadores da doença.

Infelizmente,  até  o  presente  existem  relatos  de  demissões,  de  tentativas  de
demissão e de impedimento de acesso a vagas de trabalho, mostrando que ainda há
muito  que  se  avançar  para  assegurar  tratamento  igualitário  aos  portadores  da
doença, em especial de hepatite C.

Ocorrências  dessa  natureza  têm  sido  denunciadas  a  entidades  como  o  Grupo
Esperança, uma das mais importantes ONGs de apoio aos portadores de hepatite C
do  País.  Partiu  desse  grupo  a  argumentação  de  que  é  fundamental  dispor  lei
específica  que  vise  proteger  portadores  de  hepatites  virais,  vitimados  pela
discriminação.

Nada  justifica  a  discriminação.  A transmissão  do  vírus  só  acontece  através  da
corrente  sanguínea,  estando  cientificamente  afastada  qualquer  hipótese  de
transmissão  pela  convivência  em  ambiente  de  trabalho  ou  em  qualquer  outro
ambiente  social.  Em  hipótese  alguma  o  contágio  se  dá  em  contatos  casuais,
compartilhamento  de  copos,  talheres,  banheiro,  abraços,  espirro,  tosse,  beijo  ou
qualquer outra forma de contato do cotidiano.
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É  perverso  discriminar  um  portador  de  hepatite,  num  momento  em  que  ele
necessita  de  apoio  e estimulo  para  combater  a  doença e  para  manter  seu ritmo
normal de vida.

As  hepatites  virais  dificilmente  apresentam  sintomas.  Quando  isso  acontece  na
modalidade  C,  já  pode  estar  ocorrendo  no  organismo  do  portador  séria  forma
evolutiva, como a cirrose e o câncer de fígado. A doença é hoje a maior causa de
transplante hepático.

No entanto, a evolução da doença ocorre lenta e silenciosamente, podendo levar
mais de 20 anos para que ocorra o agravamento, fato que pode ser evitado com
tratamento medicamentoso. O tempo de tratamento varia de 3 a 12 meses.

O  monitoramento  que  se  faz  do  paciente  portador  do  vírus  C  é  por  simples
procedimentos periódicos, o que não impede atividades laborativas, principalmente
para aqueles portadores que têm grau leve ou moderado do dano hepático.

Quanto ao portador da hepatite C que não desenvolveu o estágio mais avançado da
doença e que apresenta possibilidade de cura e ou a certeza da estagnação da forma
evolutiva, sua qualidade de vida permanece praticamente inalterada. Essa situação,
no entanto, não ocorrerá se o portador for discriminado, podendo desenvolver um
grande dano psicológico e consequente agravamento da doença.

Neste  sentido,  o  projeto  de  lei  ora  apresentado  visa  impedir  e  punir  esses
mecanismos discriminatórios,  para evitar  que seja gerada uma nova categoria  de
excluídos em nossa sociedade, sendo necessário, portanto, a criação de ferramentas
capazes de sanar essas situações que afetam fundamentalmente o bem-estar dos
portadores da hepatite C, de forma a facilitar a interação na busca da superação da
doença e na reconstrução de suas identidades sociais.

Ressalte-se o que reza a Constituição Federal em seu art. 3º, caput, e inciso IV:
"Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação", em consonância com o previsto na Convenção nº 111 da
Organização Internacional  do Trabalho, que trata da Discriminação em Matéria de
Emprego e Ocupação.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares para aprovação
deste projeto de lei.
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- 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 5.578/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Vida e Arte - AVA -,

com sede no Município de Passos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência Social Vida

e Arte - AVA -, com sede no Município de Passos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Cássio Soares
Justificação: A Associação de Assistência Social Vida e Arte é uma organização não

governamental, sem fins lucrativos, fundada em 10 de outubro de 1999. Desenvolve
importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades estatutárias
de  incentivar  seus  assistidos  no  desenvolvimento  pessoal  de  cada  um,
proporcionando-lhes  uma  vida  mais  digna  e  de  qualidade.  Oferece  atividades
assistenciais e culturais visando ao crescimento e ao desenvolvimento social de todos
os assistidos.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.579/2014
Proíbe,  nos veículos  de transporte coletivo públicos urbanos e semiurbanos,  no

âmbito  do  Estado,  o  uso  de  cartões,  sistemas  biométricos  e  outros  mecanismos
capazes  de  restringir  o  gozo,  pelo  idoso,  do  direito  à  gratuidade,  que  deve  ser
assegurado  mediante  o  uso  de  qualquer  documento  de  identidade,  conforme  os
termos da Lei nº 10.741, de 2003 - Estatuto do Idoso.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica proibida, no âmbito do Estado, nos veículos de transporte coletivo

públicos urbanos e semiurbanos, entre esses compreendidos metrôs, ônibus, trens e
outros existentes ou que venham a ser criados para atendimento à mesma finalidade,
exceto  nos  serviços  seletivos  e  especiais  quando  prestados  paralelamente  aos
serviços  regulares,  a  instalação  ou  utilização  de  sistemas,  equipamentos,
mecanismos ou instrumentos como cartões, leitores biométricos e outros, existentes
ou que venham a ser criados, restritivos à plena e imediata aplicação dos direitos do
idoso assegurados nos termos do art. 39, § 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, Estatuto do Idoso, para cujo exercício é exigível, unicamente, a apresentação
de qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

Art.  2º -  O não cumprimento desta lei,  mediante a imposição de exigências não
previstas no já referido art. 39, §1º, do Estatuto do Idoso, sujeitará os infratores às
cominações previstas no referido estatuto, bem como, naquilo que for aplicável, aos
dispositivos do Código do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Na contramão das medidas protetivas voltadas aos direitos dos idosos,

verifica-se a criação e implantação de mecanismos restritivos que,  impostos como
condição de acesso a direito legalmente assegurado, constituem-se em verdadeiros
instrumentos de constrangimento e cuja adoção acaba por desestimular o uso, pelo
cidadão idoso, da gratuidade que lhe é assegurada por lei e deveria ser defendida
pelo Estado.

A obrigatoriedade  de  uso  de  cartões  ou  similares,  de  sistemas  biométricos  ou
quaisquer outros existentes ou que venham a ser criados não tem o poder legal de
substituir ou restringir o texto constante do art. 39, § 1º da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, que assegura: “Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso
apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade”.

Os abusos cometidos, em nome de suposta defesa aos direitos do idoso ou da
prevenção  contra  fraudes,  interpretados  segundo  a  percepção  canhestra  de  seus
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idealizadores,  equivalem  ao  estabelecimento  de  uma  “identificação”  para  a
“identidade”. Nesse caso, de que vale o documento de identificação?

O que se observa, no dia a dia, são inaceitáveis condições de constrangimento a
que são submetidos idosos que sofrem as consequências de sistemas biométricos
cujo  funcionamento,  não  raro,  é  falho  -  sem  falar  das  filas  e  deslocamentos
desnecessários para a renovação ou obtenção de cartões que lhes assegurem direito
que já possuem.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 379/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 8.870/2014, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Clênio  Guimarães,  presidente  da  Aperam  South
America, pelo 70° aniversário dessa empresa. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 8.871/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 3º Pelotão
da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário, de Frutal, pela atuação na ocorrência que
resultou na apreensão de 13kg de crack e na prisão de um homem.

Nº 8.872/2014, 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  ocorrência,  em  6/10/2014,  em
Mariana, que resultou na apreensão de 70 papelotes de cocaína, armas de fogo e
outros  objetos,  bem  como  na  prisão  de  três  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.873/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 22ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  5/10/2014,  em
Inhapim, que resultou na apreensão de dois adolescentes, bem como de armas de
fogo, quantia em dinheiro e aparelho celular; e seja encaminhado ao Comando-Geral
da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de  recompensa  aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.874/2014, 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,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  7/10/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou na apreensão de 500 buchas de maconha e na prisão de duas pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.875/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  7/10/2014,  em  Divinópolis,  que
resultou na apreensão de drogas e na prisão de quatro pessoas; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (-Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.876/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Cemig pedido de informações sobre as oscilações de
energia elétrica ocorridas no meio rural do Alto do Paranaíba e do Noroeste de Minas,
especialmente  nos  Municípios  de  Lagoa  Formosa  e  de  Presidente  Olegário,  o
ressarcimento dos prejuízos causados aos produtores rurais e as providências que
estão sendo tomadas para que o problema não se repita. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.877/2014, 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 8/10/2014, em
Uberlândia, que resultou na recuperação de um veículo roubado; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.878/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão da
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  24/6/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de drogas, materiais usados na embalagem e fabricação de
entorpecentes e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
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pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº 8.879/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com a  Escola  Estadual  Antônio  Nicoleti,  no  Município  de
Jacutinga, pelos 50 anos de sua existência. (- À Comissão de Educação.)

Nº 8.880/2014, 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  13/10/2014,  em
Itaúna,  que resultou  na apreensão de 43kg de maconha;  e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.881/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 22ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  10/10/2014,  em
Ipanema, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.882/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 5ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 10/10/2014, em Itapagipe, que resultou na apreensão de 190kg de
maconha e na detenção de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.883/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão da
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 13/10/2014,  em Juiz de Fora,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  arma  de  fogo,  munição  e  na  prisão  de  três
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.
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Nº 8.884/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/10/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, três balanças de precisão, arma de fogo com dois
carregadores, munição e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.885/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão da
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 19/10/2014,  em Lagoa Santa,  que
resultou na apreensão de 1.100 pinos de cocaína; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.886/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 3ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/10/2014,  em
Iturama, que resultou na apreensão de 700kg de maconha; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.887/2014, 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 da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/10/2014, em
Betim,  que  resultou  na  apreensão  de  arma  de  fogo,  munição  e  droga;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.888/2014, 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 17/10/2014, em Betim, que resultou na
apreensão 40kg de maconha e na detenção de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.889/2014, 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 20/10/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  arma  de  fogo  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.890/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 3º Pelotão
da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário, de Frutal, pela atuação na ocorrência, em
10/10/2014, que resultou na apreensão de 190kg de maconha.

Nº 8.891/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 3º Pelotão
da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário, de Frutal, pela atuação na ocorrência, em
3/10/2014, que resultou na apreensão de 20kg de substância semelhante à maconha.

Nº 8.892/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  pela  prisão  de  dois
suspeitos  e  apreensão de  dois  adolescentes  envolvidos  na  morte  de  Rodrigo  de
Almeida Souza, vítima de latrocínio em 13/9/2014, em Contagem.

Nº 8.893/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 247ª CIA
TM, pela atuação na ocorrência, em Lagoa Santa, em 19/10/2014, que resultou na
apreensão de 1.150 tubos de  substância  semelhante à  cocaína e de  quantia  em
dinheiro.

Nº 8.894/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 3º Pelotão
da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário, pela atuação na ocorrência, em Frutal, em
25/10/2014, que resultou na apreensão de 1.219 tabletes de maconha prensada e na
prisão de um homem.

Nº 8.895/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais,  pela  atuação  na
ocorrência  em  25/10/2014,  em  Pouso  Alegre,  que  resultou  na  apreensão  de  2,5
toneladas de maconha.
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Nº 8.896/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  55º
Batalhão da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/10/2014, em Várzea da
Palma, que resultou na apreensão de sete menores, drogas, armas de fogo, toucas
ninja e na prisão de três pessoas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.897/2014, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja enviado
ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências
urgentes para apuração dos casos de roubo de gado e de outros crimes cometidos no
meio rural.

Nº  8.898/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do concurso
para  provimento  de  cargos  de  agentes  de  segurança  penitenciário  realizado  em
27/4/2014,  conforme  Edital  Seplag/Seds  nº  8/2013,  tendo  em  vista  que  várias
penitenciárias estão em fase de construção e que há comprovada desproporção entre
a quantidade de reclusos do sistema prisional e a quantidade de agentes.

Nº  8.899/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas
à  convocação  de  todos  os  excedentes  do  Curso  de  Formação  de  Sargentos  da
Polícia Militar 2014 para a etapa de testes de aptidão física, tendo em vista a falta de
efetivo na instituição e a possibilidade de aproveitamento de todos os excedentes.

Nº  8.900/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
realizado reforço do efetivo pessoal e da estrutura operacional de defesa social no
Município de Boa Esperança e região, tendo em vista os inúmeros casos de violência,
furtos e roubos ocorridos, em especial na zona rural desses municípios.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Adelmo
Carneiro Leão e outros e Duarte Bechir e outros.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, quero,
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em primeiro lugar, saudar os nossos colegas que participaram da eleição, sempre
dura e difícil,  e desejar um bom mandato àqueles que conseguiram reeleger-se na
eleição deste mês. Além disso, dizer aos que, porventura, não conseguiram que a luta
continua.

De  forma  especial,  deputado  Rogério  Correia,  faço  uma  saudação  ao  novo
governador Pimentel e ainda de forma muito mais especial a todo o nosso bloco, à
nossa  coligação,  que  venceu  as  eleições  em  Minas  Gerais.  Particularmente,  na
Polícia Militar,  houve uma campanha bastante dura e até muito mentirosa dizendo
que o governador iria aumentar o tempo de contribuição, acabar com a previdência
dos militares, acabar com a Polícia Militar e vice-versa. Foi uma campanha na qual
mostramos a todo o tempo que isso não era uma verdade. A ponto de o governador
gravar um vídeo e assinar uma carta-compromisso para a segurança pública dizendo
que o que é bom a gente continua e o que precisa ser mudado será mudado. Então
foi uma campanha muito baixa, também contra mim também. Alguém da Assembleia -
aliás, há pessoas que, às vezes, pensam que são mais inteligentes do que todo o
mundo - deve ter gasto uns R$200.000,00 para mandar carta apócrifa contra mim. Só
que não deu certo, gente. Estou aqui de volta. Que Deus abençoe e guarde essas
pessoas e as torne mais inteligentes para a próxima vez.

Temos problemas atuais que o governo atual precisa resolver antes de sair. Daí, o
nosso apelo ao governador Alberto Pinto Coelho. Há dois problemas muito sérios que
precisam  ser  resolvidos.  O  primeiro  é  a  indefinição  do  pagamento  do  prêmio  de
produtividade. Esse modelo de pagamento do prêmio de produtividade foi adotado
pelo governo atual. O governo não disse ainda quando pagará. Será que deixaremos
para o governo seguinte pagar um prêmio referente a 2013? O pagamento em 2014 é
referente a 2013. É preciso que o governo ou os órgãos do governo venham a público
dizer qual é o calendário e quando será o pagamento do prêmio de produtividade
para os servidores do Estado, porque as pessoas têm se comprometido. O governo
não pode dizer: “Ah, agora isso ficará para o próximo governo”. Não. Os governantes
passam, mas os governos permanecem.

Ontem tentei falar com o governador Alberto Pinto Coelho, mas não consegui. É
preciso que ponha a sua secretária Renata Vilhena ou quem quer que seja para dizer
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quando  pagará  o  prêmio  aos  servidores  do  Estado,  servidores  que  fizeram  por
merecer. Então, é preciso que se resolva isso.

Sr. Presidente, o segundo ponto é que foi criado em Minas Gerais... Preciso fazer
uma retrospectiva. Em 1996 e 1997, o governo do PSDB foi até ao nosso Instituto de
Previdência  e  levou  para  o  caixa  único  do  Estado  aproximadamente
R$1.000.000.000,00. O governo Aécio resolveu devolver esse dinheiro sob a forma
de um empréstimo habitacional, que inicialmente se chamava Lares Gerais e depois
se tornou Promorar.

Resultado disso tudo: é um programa de financiamento habitacional com o nosso
dinheiro, pagamos mensalmente para que os militares comprem habitações. Por isso
se chama Promorar. Como não pode ser estendido a todos, é feito um sorteio, em
que os militares interessados se cadastram, são sorteados e recebem uma ordem
para comprar a casa. Portanto há todo um processo para aquisição da casa, e o
Promorar paga através do banco de fomento do Estado.

Cerca de 100 militares foram sorteados, receberam aval do Estado para procurar o
seu imóvel e compraram o imóvel financiado pelo Promorar. Alguns deram a entrada,
pegaram  empréstimo,  fizeram  reserva,  deram  a  sua  casa  anterior,  o  seu  carro,
pegaram um dinheiro da família, deram entrada e já se mudaram para esse imóvel.
Acontece que o BDMG está atrasado no pagamento desses financiamentos. Não faço
aqui uma discussão de mérito partidário, mas já são seis meses de atraso, deputado
João Leite, e precisamos de sua ajuda. O Promorar autorizou os militares a procurar
a casa, eles compraram a casa e se mudaram, mas o proprietário que vendeu não
recebe do BDMG. Há seis meses de atraso. Alguns proprietários, com toda a razão,
estão impacientes, dizendo que o militar não cumpriu o contrato e que querem a casa
de volta. E o cidadão que deu o carro, fez empréstimo, deu entrada, vai perder tudo o
que  deu  porque  o  BDMG  não  paga  os  contratos,  e  são  apenas  100,  cerca  de
R$2.000.000,00, R$200.000,00 é o limite máximo.

Então,  estamos com militares desesperados porque o banco não paga nem diz
quando vai pagar. Por outro lado, o proprietário, com toda a razão, vendeu e quer
receber, o militar deu sua casa, seu carro e vai perder tudo. Portanto, nosso apelo ao
governador Alberto Pinto Coelho é que faça uma intervenção. Repito, tentei falar com
ele  ontem,  deputado  João  Leite,  e  faço  a  V.  Exa.,  como  presidente  da  nossa
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Comissão de Segurança Pública,  o  mesmo apelo  de  que nos  ajude,  para que o
BDMG pague os empréstimos habitacionais.  Que acabe com o desespero dessas
famílias, que não estão ganhando nada, eles vão pagar esse financiamento.

Por último, houve uma reunião de algumas entidades da polícia para tratar da pauta
que vão entregar ao governador. O governador tem uma carta-compromisso. Todos
os  compromissos  do  governador  eleito  Pimentel  serão  assumidos  junto  à  nossa
Polícia Militar, principalmente no que diz respeito à nossa previdência. Ficou muito
bem claro, e alguns tentam articular contra porque não entendem que para mudar a
Previdência é preciso uma mudança na legislação federal.

Por  fim,  quero  agradecer  a  todos  os colegas  que nos  apoiaram,  apesar  dessa
campanha sórdida, baixa e inescrupulosa. Mas terão de nos aturar por mais quatro
anos. Não há terceiro turno eleitoral, a eleição acabou, e todos nós devemos nos unir
em prol de Minas Gerais, em prol das nossas Polícias Militar e Civil. Há necessidade
veemente  de  se  reestruturar  a  Polícia  Civil,  que  é  o  primo  pobre  da  segurança
pública.  É  preciso  reestruturar  as  delegacias,  aumentar  o  efetivo,  reestruturar  a
carreira  dos  delegados.  A pirâmide  da  Polícia  Civil  está  quadrada,  em  razão  de
decisões  judiciais,  o  perito  ganha  mais  do  que  o  delegado.  Temos  de  honrar  os
peritos, mas também os delegados. Os salários dos delegados de Minas Gerais têm
crescido como rabo de cavalo: para baixo. O delegado de Minas Gerais ganha menos
do que o delegado do Piauí,  o do Maranhão, e isso não pode acontecer.  Não há
segurança pública de qualidade se uma polícia está de um jeito e a outra está de
outro jeito. Temos os nossos colegas da agência de segurança prisional, precisamos
entrar nessa discussão agora. Para chamar os concursados, não precisamos demitir
os  contratados,  porque  temos  cadeias  sendo  transferidas  da  Polícia  Militar  e  da
própria Polícia Civil para a Seds. Ou seja, há espaço para todo o mundo.

Por fim, de uma vez por todas, é preciso acabar com essa novela da lei orgânica
dos  agentes  de  segurança  prisional.  E  o  nosso  Corpo  de  Bombeiros,  que
lamentavelmente só está presente em 55 dos 853 municípios. Temos 798 municípios
em Minas Gerais que sofrerão se houver incêndio. Há locais em que o bombeiro mais
próximo está a 300km. A segurança pública foi algo tão lembrado nas campanhas
presidenciais e estaduais, mas acabou-se a eleição.
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Agora é hora de ação. E ação só melhorará a segurança pública se melhorarmos a
estrutura dos servidores da segurança pública, a estrutura logística das polícias e do
Corpo de Bombeiros.

Presidente,  a  todos  os  nossos  colegas  que  nos  ajudaram nesta  campanha  por
todos os rincões do Estado, nosso muito obrigado. Aos nossos adversários, que não
conseguiram nos derrubar, tentem de novo daqui a quatro anos, porque vamos ficar
aqui. Aos colegas que estão chegando, desejo sucesso.

Termino  dizendo  que  nunca  ouvi  falar,  na  história  das  campanhas  das  quais
participei,  do  uso  institucional  da  Polícia  Militar  contra  o  governador.  Usaram  a
estrutura  institucional.  Tinha  coronel,  comandante  de  região,  sendo  chamado  ao
destacamento,  para  dizer  que  não  votasse  no  Pimentel  porque  acabaria  com  a
polícia. Nunca vi isso em minha vida. Usaram a estrutura institucional. Todo o mundo
tem direito  de ter  sua posição política.  Isso é  natural.  Todos têm  o  direito  de  se
manifestar,  mas  há  limites,  e  os  limites  institucionais  devem  ser  respeitados.  No
entanto, não o foram.

Repetirei aqui as palavras do governador. Para muita gente, o maior batalhão que
existirá,  a  partir  de  1º  de  janeiro,  será  o  batalhão  corredor.  Muita  gente  ou  se
aposenta ou terá de aprender o que é democracia. Não se pode admitir o uso de um
instrumento da sociedade,  chamado Polícia Militar,  e  de canais  institucionais  para
denegrir  a  pessoa de um  governador.  Tudo tem limites,  deputado Elismar  Prado.
Passaram  do  limite.  Tudo  tem  um  limite  institucional  democrático.  O  governador
chegará. Estamos discutindo os novos comandantes-gerais da PM e do Corpo de
Bombeiros. Buscaremos alguém que agregará, que melhorará a qualidade de nossa
segurança  pública,  a  fim  de  colocar  em  prática  tudo  aquilo  que  o  governador
prometeu. Queremos, daqui a quatro anos, dizer que a política de segurança pública
do governo que ganhou a eleição foi uma política que deu certo, que resolveu e,
principalmente, que respeitou os nossos servidores. Não se faz segurança pública
sem respeitar o servidor, assim como não se faz uma educação de boa qualidade
sem respeitar os professores.

Nosso agradecimento aos nossos colegas. Foi uma campanha dura, sem dinheiro.
Foi uma campanha do milhão contra o tostão, mas conseguimos ganhar a eleição.
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Primeiramente  tentaram  nos  ganhar  nas  urnas,  mas  não  conseguiram.  Depois
tentaram no tapetão, e novamente não obtiveram êxito. Estamos prontos para servir,
para  ser  servidor  do  Estado  de  Minas  Gerais  ao  lado  do  governador  Fernando
Pimentel  e  de  nosso  Vice-governador,  Antônio  Andrade,  que  é  do  PMDB.
Discutiremos qualidade.

Fico muito feliz, Elismar, porque, depois de 12 anos militando na oposição, agora
seremos governo. Vamos ver como é militar no governo, ter mais facilidade. Quanta
dificuldade enfrentamos? Éramos tratados a pão e água. Agora daremos um cursinho
para nossos colegas da situação de como é ser oposição. Vamos tratá-los com muito
carinho, com o mesmo carinho com que nos trataram. Há muito pão e muita água
guardados para distribuirmos. Nosso colega disse que eu era feliz e não sabia. Não
consigo  entender  porque todo o  mundo reclama que era  maltratado,  mas todo o
mundo era governo. É por amor, o povo é muito apaixonado!

Enfim, ao nosso governador, ao nosso vice-governador, à nossa bancada, dou os
parabéns. Nossos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia
Civil,  parabéns.  Agentes  da  segurança  prisional,  toda  carreira  de  servidores  da
segurança pública serão muito bem tratados no próximo governo, até porque terão
apoio neste parlamentar,  o único candidato,  o único representante de classe, que
ficou do lado do governador. Em agosto, ele me chamou e disse: “Júlio, só tem você,
está  todo o  mundo contra  mim, me batendo o  tempo todo e  contando mentiras”.
Disse: “Governador, ganhamos juntos ou perdemos juntos, mas vamos até o final”.
Agora me tornei, apesar de tantas pancadas por estar ao lado do governador, o único
representante de classe, ao lado do governo que ganhou, ao lado do governo que
fará a gestão nos próximos quatro anos.

Desejo a todos sucesso. Sucesso, governador. Parabéns também presidenta Dilma,
que ganhou a eleição, incluindo Minas Gerais. Teremos um governador alinhado com
a presidente da República, alinhado para trazer benefícios e para melhorar a vida do
nosso povo. A todos vocês que nos honraram com seu voto e nos trouxeram para
esta  Casa,  nosso muito-obrigado.  Responderemos  com  o  que é  importante,  sem
chorumelas,  sem  papagaiadas,  sem  mentiras,  sem  instrumentos  idiotas  na
campanha,  mas com muito trabalho,  e muito  trabalho para melhorar a segurança
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pública do povo de Minas Gerais. Esse, sim, é o nosso verdadeiro patrão. Parabéns a
todos vocês.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
O  deputado  Gustavo  Corrêa*  -  Uma  boa  tarde.  Gostaria  de  cumprimentar  o

presidente  desta  sessão,  deputado  Hely  Tarqüínio,  nosso  decano  na  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar as deputadas e os deputados
que aqui se encontram, todo o público das galerias e os telespectadores da nossa TV
Assembleia. Gosto de dizer sempre, deputado Antônio Carlos Arantes, que essa TV
foi criada pelo deputado Alencar da Silveira Jr.

Gostaria de dizer que esperei alguns dias, após as eleições de 5 de outubro, para
ocupar esta tribuna e fazer algumas observações, sobretudo algumas reflexões, que
serão de suma importância não apenas para este parlamentar como também para
todo o povo mineiro e brasileiro.

Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os parlamentares que obtiveram sucesso
nas últimas eleições, que foram vitoriosos nessa empreitada, que não foi das mais
fáceis. Tenho certeza disso. Eleição é algo muito difícil. Digo isso baseado sobretudo
na  minha.  Tenho  certeza  de  que  os  demais  colegas  parlamentares  sabem  das
dificuldades  que  enfrentamos  no  último  pleito.  Quero  cumprimentar  todos  e
agradecer,  de  forma  muito  carinhosa,  aos  mineiros  que  me  reconduziram  a  um
próximo  mandato,  para  mais  quatro  anos  de  muito  trabalho,  muita  luta  e
determinação, sobretudo honrando cada um dos votos que obtive na última eleição.
Espero corresponder a todos os desejos e a todos os sonhos. Pode parecer que não,
deputado Bosco, mas um novo mandato será para meu crescimento, sobretudo do
ponto de vista político. Os recados da urna me obrigaram a este novo mandato e me
recolocaram aqui.

Quero  publicamente  externar  que,  nos  próximos  quatro  anos,  farei  oposição ao
governo da presidenta Dilma, reeleita por uma diferença não significativa. Os eleitores
de Minas  fizeram com que eu,  nos  próximos anos,  faça  uma oposição ao futuro
governador.  Quero  que  cada  um  dos  parlamentares,  dos  meus  eleitores  e  dos
telespectadores  da  TV Assembleia  saibam  disso.  Farei  uma oposição séria,  uma
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oposição em que os projetos e as ações importantes para o Estado tenham o apoio
deste parlamentar, enfim, farei uma oposição vigilante. Fiz questão de anotar e de
guardar todos os compromissos de campanha assumidos pelo próximo governador,
Fernando  Pimentel.  Espero  que,  nos  próximos  quatro  anos,  ele  possa  realmente
realizá-los. Aí, terei a certeza de que será bom para Minas Gerais e para as futuras
gerações.

Quando  for  necessário,  este  parlamentar  ocupará  esta  tribuna,  utilizará  os
mecanismos regimentais  para  trabalhar  e  dialogar  pelo  interesse do Estado.  Não
venho hoje aqui fazer ofensas. Jamais farei críticas pessoais ao futuro governador ou
à presidenta reeleita. Espero que eles ajam com bom senso, prudência e serenidade
para enfrentar os desafios não somente de Minas Gerais, mas do Brasil. É público e
notório que a economia do nosso país não vai bem. Ontem, os recados da Bolsa de
Valores  quanto  aos  valores  das  ações  das  grandes  empresas  nacionais
demonstraram a agonia  e sobretudo a aflição  vivida  pelos  brasileiros  nos  últimos
anos.

Sei que, daqui a alguns dias e meses, deputados virão a esta tribuna para falar, de
forma irônica, do candidato Aécio Neves - não o chamarei de ex-governador ou de
senador,  mas  de  presidente  Aécio  Neves,  de  49%  dos  brasileiros.  Ele  deixou  o
governo deste estado com uma aprovação recorde de 92%. Se, no último domingo,
os mineiros não lhe deram a vitória no seu estado natal, para quem ele deu a sua
vida  e  trabalhou como ninguém nos últimos  anos,  é porque querem mudança.  A
oposição também faz parte do processo.  Como eu bem disse,  ela  será vigilante,
austera, fará o que 49% dos brasileiros demonstraram nas urnas, ou seja, vontade de
mudança, de ver o Brasil crescer; um país que não quer a sua grande empresa, a
Petrobras, envolvida numa série de denúncias de corrupção.

Espero que a presidenta da República procure a oposição para dialogar, não de
forma radical, como se comportou nos últimos anos. Tenho a certeza de que o Brasil
é muito maior do que qualquer  partido político,  do que qualquer militante da vida
pública. Por questão de ética, dignidade e lealdade, ressalto algumas ações que, na
minha  opinião,  foram  primordiais  para  que  o  Estado  de  Minas  crescesse  como
cresceu nos últimos anos. Querendo ou não querendo alguns, Minas foi o Estado que
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mais se desenvolveu nos últimos anos, sobretudo na gestão do governador Aécio
Neves e posteriormente do senador Antônio Augusto Junho Anastasia.  Se as 847
cidades mineiras possuem asfalto hoje, isso se deve ao senador Aécio Neves; se
todos os municípios mineiros têm condições de se comunicar com qualquer canto do
País  ou do mundo,  isso se deve ao governador  e hoje senador  Aécio  Neves;  se
quase todas  as  cidades  mineiras  têm hoje  um posto  de  unidade de saúde,  uma
farmácia de Minas, devemos isso ao senador Aécio Neves. Tenho certeza, deputado
Doutor  Wilson  Batista,  que,  daqui  a  alguns  anos,  as  futuras  gerações  saberão
reconhecer os avanços que Minas teve exatamente nesses anos de gestão a que me
referi.

Assim  quis  o  povo  brasileiro,  na  sua  maioria  do  Nordeste  brasileiro,  que  tem
característica  parecidíssima  com  o  Vale  do  Jequitinhonha,  região  onde  sou
amplamente votado, como também o deputado André Quintão, que sempre me dá o
prazer de encontrá-lo nas caminhadas por lá. Tenho certeza de que essa maioria que
quis a presidenta Dilma vai vigiar  também para que todas as ações prometidas e
listadas  durante  a  última  campanha  sejam  exatamente  cumpridas  e,  sobretudo,
realizadas em prol desta grande nação que é o Brasil.

Alguns querem dizer que o Brasil sai dividido dessa eleição entre Norte e Nordeste,
Sul e Sudeste, mas creio que a população brasileira é muito maior do que qualquer
uma dessas afirmações. Como disse no início da minha fala, os que militam e fazem
a vida pública sabem muito bem que devemos saber ganhar e perder. Volto a dizer,
quis uma maioria pequena que a presidenta da República fosse reeleita. Acho que o
candidato Aécio Neves foi um vitorioso, porque enfrentou uma máquina que jogou
sujo, jogou pesado, que fez afirmações inverídicas até do ponto de vista pessoal,
sobre sua pessoa. E, mesmo nessas dificuldades, ele ainda conseguiu mostrar a 49%
da  população  brasileira  que  seu  projeto,  o  projeto  de  governo  que  pretendia
implementar no país era exatamente o que ele entendia que o Brasil mais precisava.

Então, venho hoje a esta tribuna, até por dever de lealdade e dignidade. Na vida
pública aprendi, deputado Dalmo Ribeiro Silva, que o homem público tem de ter lado,
tem de saber enfrentar as adversidades. Saibam todos os senhores e as senhoras
que  hoje  nos  acompanham  que  este  parlamentar,  seguindo  a  vontade  do  povo
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mineiro e do povo brasileiro, será oposição ao futuro governo estadual e ao futuro
governo federal. Saibam os mineiros que o que for bom para Minas e para o Brasil
terão o meu apoio. No entanto, não esperem deste parlamentar que amanhã não
tenha algumas decepções inerentes à vida pública. Espero que aqueles que sempre
defenderam o governo que foi derrotado nas últimas eleições saibam e reconheçam
que  o  povo  mineiro  não  estava  satisfeito  com  aquele  governo.  Porém  devemos
manter nossas convicções de estarmos sempre do lado que, no momento, era o mais
adequado.

Evoluir e mudar faz parte da vida. Mas saibam os senhores e as senhoras que este
parlamentar,  por  dever  de  gratidão  e  de  lealdade  ao  último  governo,  derrotado,
sobretudo ao senador Aécio Neves e ao senador eleito Antonio Anastasia, será, nos
próximos anos, oposição ao futuro governador. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  colegas  deputadas  e  deputados,

imprensa, telespectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores que se encontram
nas galerias da Assembleia Legislativa, solicitei a palavra hoje para iniciar um breve
balanço sobre o resultado das eleições. É claro que é um balanço ainda incompleto, e
certamente  teremos  muito  a  debater  sobre  o  significado  das  eleições  no  País  e
também em Minas Gerais.  Mas é importante que já se inicie esse debate porque,
além do resultado das urnas, importa também compreender qual foi o recado e, a
partir  dele,  ver  como Minas se posicionará,  em particular  o governo, e também o
Brasil. Foi uma vitória da presidenta Dilma, como todos vimos, que ficou na faixa de
4% de  diferença.  Portanto  uma vitória  apertada.  Esses  4% significam 2% que  a
presidenta Dilma teve a mais que o candidato Aécio Neves. Foi uma disputa acirrada,
como têm sido as disputas no Brasil, mas com um resultado incontestável. Esse é o
primeiro  ensinamento  que  devemos  ter  do  resultado  eleitoral.  Num  procedimento
democrático,  dentro  das  regras  eleitorais  do  País,  não  cabe  questionamento.  É
importante  dizer  isso  porque alguns  setores,  vendo que o  resultado  é de eleição
acirrada,  começam  a  incentivar  o  desrespeito  ao  resultado  eleitoral,  como se  se
pudesse justificar  o  resultado  de uma eleição  democrática  com  as  diferenças  de
votos.
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Muito me impressionaram, nas redes sociais, alguns testemunhos, algumas falas
que  são incorporadas  em setores  da  mídia,  que,  aliás,  teve  o  pior  papel  nessas
eleições - comentarei sobre isso. Não generalizarei dizendo que foi toda a mídia, mas
boa parte dela teve um papel antidemocrático diante do procedimento eleitoral. Agora
incentivam  um  questionamento  do  resultado eleitoral,  em especial  enxergando  as
eleições como um mapa vermelho e azul, como se o Brasil estivesse dividido entre
essas duas cores. É um mapa mentiroso porque, em várias partes onde está azul ou
vermelho,  a  votação  foi  apertada.  Com exceção  de alguns  Estados,  as  votações
foram, em especial na parte em que o senador Aécio Neves teve maioria de votos,
em sua grande maioria, bastante apertadas. Assim como fazem cálculo, como vi nas
redes, retirando o Nordeste,  fazendo até campanha preconceituosa contra o povo
nordestino e contra os mais pobres, caberia o argumento de perguntar qual seria o
resultado das eleições sem São Paulo.

Alguém já fez esse cálculo? As eleições, sem São Paulo, dariam à presidenta Dilma
uma vitória esmagadora. Foram 56% dos votos contra 44%. Para ser mais exato,
foram 56,27% dos votos contra 43,73%, se retirássemos a votação de São Paulo.

Considerando  o  Brasil  como  um  todo,  a  vitória  da  presidenta  Dilma  foi
inquestionável. Foi uma vitória que tem um programa. Era nisso que queria entrar.
Deputado  Hely  Tarqüínio,  ninguém  no  Brasil  acredita  em  golpe  militar,  em  pré-
impeachment  da presidenta Dilma, porque ganhou apertado. Alguns vão colocando
isso,  para  alimentar  outra  disputa,  que  é  não  querer  que  a  presidenta  Dilma
implemente o seu programa, que foi vitorioso. Fico abismado de ver como é pedante
a mídia e  setores da mídia  brasileira.  Agora,  querem ditar  para  a  presidenta  um
programa que perdeu a eleição. Se você ler a página da Folha de S.Paulo que fala do
mercado, vem um recado assim: o mercado exige mudanças na política econômica e
vai listar as mudanças que o senador Aécio Neves queria fazer, mas foi derrotado. Já
começam a exigir mudanças do ministério, que façam o projeto neoliberal que perdeu
as eleições. Agora o mercado que perdeu as eleições quer ditar o rumo do Brasil.

Portanto,  é  preciso,  ao  fazer  uma  análise  do  resultado  eleitoral,  proclamar  o
verdadeiro resultado, que foi  a vitória  da presidenta Dilma e do seu programa. O
programa da presidenta pode até incorporar parte do programa que o senador Aécio
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Neves colocou em sua campanha. A Marina Silva propôs 13º salário para o Bolsa
Família. Essa é uma boa ideia e cabe no programa da Dilma. A presidenta Dilma
deveria estudar  essa proposta.  Ela  precisa  aprofundar  o programa que ganhou o
Brasil, o de mais divisão de renda, e não o de mais arroxo, não é, Elismar?

Outro projeto importante que foi colocado pelo senador Aécio Neves: modificar o
fator  previdenciário,  que  eles  próprios,  o  PSDB,  criaram,  mas  que  hoje  os
trabalhadores brasileiros sofrem com ele e não gostam dele. Esse sim cabe dentro do
programa da presidenta Dilma. Esse programa foi feito para aprofundar as mudanças.
Esse foi o programa vitorioso da presidenta Dilma. E não o de retirar direitos ao sabor
do mercado. Esse projeto perdeu as eleições e não será implementado. Não adianta
agora a mídia fazer pressão dizendo que a votação foi apertada, que a Dilma tem de
mudar seu programa. A Dilma tem de implementar seu programa naquilo em que ela
se comprometeu, que é a vontade da maioria do povo brasileiro. Não vamos inverter
na marra o resultado das eleições. Isso é muito importante.

Papel ridículo teve a revista  Veja, a Veja bandida, que soltou uma matéria sem a
menor  prova  do  que  estava  acontecendo.  Ela  imediatamente  a  transformou  em
panfletos  apócrifos,  para  serem  distribuídos  no  Brasil  inteiro  sem  nenhuma
veracidade.  Isso  é  golpe.  A  Veja tentou  dar  um  golpe  no  Brasil  às  vésperas  do
procedimento  eleitoral.  Isso  é  liberdade  de  imprensa?  Isso  não  é  liberdade  de
imprensa não, é liberdade de empresas que querem economicamente influenciar o
resultado eleitoral. Foi o que a Veja bandida fez. Isso tem de ser denunciado. Essa
revista  tem  de  provar  aquilo  que  escreve,  principalmente  à  véspera  de  um
procedimento eleitoral. Eles anteciparam uma edição e a transformaram em panfleto
para  mudar  o  resultado  da  eleição.  Isso  aconteceu  com  uma  revista  que  tem
concessão,  que recebe recursos públicos.  A revista  Veja  terá de responder  a  um
processo judicial e ao processo democrático do Brasil. Isso não é democracia. Isso
não é liberdade de imprensa.

Este assunto tem de ser discutido: regulação dos meios de comunicação, que foi
feita no mundo inteiro.  A Lei dos Meios,  da Argentina, vai  ter  de ser discutida no
Brasil. Não é a primeira vez que acontece isso aqui. O jornal Estado de Minas faz isso
em toda eleição: planta uma matéria falsa e faz panfleto dela. Em toda eleição de
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prefeitura acontece isso. Imitaram o  Estado de Minas -  aliás, sabemos muito bem
quem imitou - com a revista Veja nacionalmente. Em Minas, acontece isso sempre.

Não me espantei com a derrota do senador Aécio Neves em Minas. Eu já esperava
por isso. Agora quero ver se o deputado Gustavo Valadares vai  mesmo andar de
joelhos até Governador Valadares, pois ele fez essa promessa aqui, caso a Dilma
ganhasse as eleições no Estado de Minas Gerais.  Vamos comprar  para ele uma
joelheira.

Mas eu esperava por esse resultado. Quando o senador Aécio Neves começou a
disputar a Presidência da República, ele passou a ser conhecido em Minas Gerais.
Ele não era conhecido porque a imprensa não permita que se conhecesse o senador
Aécio Neves. Hoje ele é conhecido em Minas, por isso ele perdeu as eleições. Ele
falava que tinha 92% de aprovação em Minas, mas só se for na pesquisa da Sensus,
instituto que ele comprou para fazer pesquisa falsa. Essa é outra denúncia grave. A
parte  antidemocrática  das  eleições  não  pode  ser  esquecida,  como a  compra  de
institutos de pesquisas - Sensus e Veritá -  para enganar o povo.  Isso tem de ser
democratizado.  Isso  não  é  democracia,  isso  é  falta  de  democracia.  Tem  de  se
modificar a força do poder econômico nas campanhas. A reforma política foi vitoriosa
nas eleições e tem de ser feita. Não dá mais para continuarmos fazendo eleição no
Brasil sem um reforma política, que modifique o parlamento.

Proponho para o próximo presidente da Assembleia, que ainda não sabemos quem
vai  ser,  que incorporemos como pauta  -  até porque é uma pauta vitoriosa -  uma
ampla discussão sobre reforma política e que transformemos Minas Gerais em um
estado impulsionador desse debate. Isso é fundamental. Essas eleições mostraram
isso para o conjunto dos partidos. Independentemente do que será a reforma política,
ela tem de ser feita, tem de ser debatida. Não podemos fechar os olhos e manter as
eleições futuras sem o debate da reforma política no Brasil.

São  pontos  que  trago  de  avaliações.  São  pontos  importantes  da  vitória  da
presidenta Dilma. Primeiramente temos de aprofundar as mudanças no Brasil, e não
retroceder. A pauta neoliberal perdeu as eleições. Esse é o primeiro ponto. Não cabe
e  não  adianta  a  mídia,  com  esse  intuito  golpista,  tentar  inverter  o  resultado  do
processo eleitoral.  A Dilma ganhou as eleições. Repito, se tirarmos São Paulo do
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mapa da votação, ela deu um balaiada no Brasil. Foi 56% a 44%, tirando a parte mais
rica do Brasil.  Portanto o resultado é inquestionável.  O Brasil  ganhou as eleições.
Muitos setores do PSDB não querem aceitar, mas ela ganhou. A Dilma ganhou as
eleições e vai governar com o programa que foi eleito o programa brasileiro, com
mudanças,  pois ela prometeu que iria  mudar muitas coisas.  Mas é aprofundar as
mudanças,  e  não retroceder  o  Brasil,  como era  a  pauta  do  candidato  do  PSDB,
apoiado  por  Fernando  Henrique  Cardoso.  Não  é  voltar  o  Brasil  aos  idos  do
neoliberalismo.  Pelo  contrário,  é aprofundar  as  mudanças.  Dividir  mais  a renda é
fundamental para o Brasil. Quem votou na Dilma, votou para aprofundar a divisão de
renda, e não para concentrar a riqueza nas mãos de poucos e dos mais ricos do
Brasil. Ganhou a vontade de implementar mudanças. Esse é o primeiro ponto.

Segundo,  uma  Lei  de  Meios.  Na  dá  para  a  imprensa  ter  esse  caráter
antidemocrático, porque não é liberdade de imprensa que eles querem, é liberdade
de empresa, de ganhar dinheiro. É  Globo, é  Veja, é  Folha S.Paulo, é  Estadão, são
famílias riquíssimas comandando a imprensa. Elas comandam como empresa. Os
jornalistas lá não têm a menor liberdade. Já vi jornalistas de vários desses jornais
dizendo que têm vergonha de fazer  determinada  matéria,  pois  já  vem editada.  A
matéria  vem  editada  antidemocraticamente.  Nem  o  jornalista  tem  liberdade  de
expressão lá dentro. Eles têm de escrever aquilo que a empresa daquele jornal quer.
Isso tem de ser regulamentado, tem de haver a Lei de Meios. Uma empresa só ou
meia dúzia de famílias não podem mandar na imprensa do Brasil como um todo. Isso
é ausência de liberdade, pois  as  pessoas têm de opinar,  escutar e opinar com a
diversidade do pensamento.  Assim foi  a  lei  da internet  da  presidenta Dilma.  A lei
manteve a democratização na internet. Temos de fazer a Lei de Meios no Brasil. Ela
terá de ser feita.

André, eu dizia que temos de aprofundar os pontos sociais da presidenta Dilma,
como o fator previdenciário, o 13º salário para o Bolsa Família, a reforma agrária.
Aprofundar as reformas sociais no Brasil passa a ser pauta fundamental. É isso que
entendi das eleições no Brasil.

Não falei de Minas por falta de tempo, mas quero desejar ao governador Fernando
Pimentel um governo que se diferencie do que foi, por esses 12 anos, o governo do
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PSDB, e que traga para  Minas  Gerais  os  ares que o  Brasil  já  respirava.  Aqui,  a
derrota do PSDB também foi incontestável: perdeu no 1º turno, perdeu no 2º turno,
perdeu para o governo, perdeu para a presidência e perdeu a maioria no Plenário
legislativo do Estado. Pimentel, portanto, tem muita responsabilidade. Mas estamos
aqui para ajudar.

Minha fala não tem qualquer sentido de rancor; estou apenas pontuando questões
importantes.  Mas  agora  não podemos  permitir  que  o  resultado das  eleições  seja
invertido na marra ou que, mais uma vez, a imprensa queira impor ao povo brasileiro
o projeto que foi derrotado. Aproveito para deixar a minha repulsa à revista Veja pelo
espetáculo de falta de democracia que protagonizou; pelo exemplo grotesco do que
não  é mídia  ou  imprensa.  Sinceramente,  essa revista merece a  repulsa  do  povo
brasileiro e, em momento oportuno, vou apresentar uma moção de repúdio à atitude
da revista  Veja,  para que a democracia não seja ferida como foi  às  vésperas do
procedimento eleitoral. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão* - Presidente, deputados, deputadas, telespectadores

que  acompanham  este  pronunciamento  pela  TV  Assembleia,  representantes  da
imprensa que fazem a cobertura dos trabalhos desta Casa, subo a esta tribuna para
iniciar, como fez o deputado Rogério Correia, um processo de avaliação e balanço
dessas eleições, vinculando o seu resultado às tarefas que teremos nesta Casa nos
próximos dois meses - novembro e dezembro. Nesse período teremos uma agenda
legislativa muito ativa, e espero que prevaleçam o bom-senso e a construção coletiva
e que não realizemos, nesta Assembleia, o 3º turno das eleições.

No âmbito nacional, tivemos a reeleição da presidenta Dilma e a validação de um
projeto  nacional  transformador,  que  começou  com  o  ex-presidente  Lula.  Foi  a
validação de um projeto que colocou como prioridade a  distribuição de renda,  as
políticas públicas universais e a abertura de possibilidades para os mais pobres e
mais humildes, facultando-lhes o acesso a políticas públicas fundamentais, como a
profissionalização, o ensino superior e a moradia. Esse projeto foi referendado por
todo o País.
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Em  Minas,  o  nosso  candidato  Fernando  Pimentel,  que  obteve  uma  vitória
significativa,  em  1º  turno,  contra  os  atuais  ocupantes  do  governo  do  Estado,
certamente  terá  o  nosso apoio  e  o  apoio  desta  Assembleia  para  fazer  o  melhor
governo possível para fazer um governo que diversifique a nossa economia, que é
uma economia colonial, absolutamente refém da mineração e do café. Espero que o
nosso governador melhore muito a qualidade das políticas públicas em Minas nas
áreas da saúde, da educação e da segurança pública, tão reivindicada pelos mineiros
e mineiras.

Tenho  certeza  de  que  avançaremos  também  na  democracia  em  Minas,  com  a
adoção de um planejamento descentralizado e participativo. Espero que o próximo
plano plurianual, do governo Pimentel, 2016-2019, seja discutido em todas as regiões
de  Minas  antes  de  ser  encaminhado  a  esta  Assembleia.  E,  principalmente,  que
possamos distribuir  a  renda em Minas Gerais;  possibilitar  que regiões esquecidas
pelo poder público tenham voz e vez; que a questão da água, inclusive para consumo
humano no semiárido mineiro, no Jequitinhonha, seja de fato equacionada. No século
XXI, não podemos conviver com seres humanos que não tenham acesso à água para
consumo,  e  isso  ocorre  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais.  Então
teremos uma agenda importante a ser cumprida.

Queria até convidar os deputados e as deputadas para a realização, semana que
vem,  sob  a  coordenação  das  Comissões  de  Participação  Popular  e  Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária,  das  audiências  públicas de revisão do orçamento  -  o
orçamento do primeiro ano do governo Pimentel.

Queria também levantar uma questão muito relevante, relacionada ao orçamento do
ano que vem. Acabei de ler o parecer da Proposta de Emenda à Constituição nº 63,
que traz a impositividade ao orçamento. Lembrei aos deputados presentes que essa
impositividade ainda não foi votada no Congresso Nacional, e o ciclo orçamentário é
de regulamentação federal.  Seria temerário aprovarmos aqui  uma norma que não
siga a referência nacional. Não podemos repetir a Lei nº 100, com a impositividade. O
Supremo já suspendeu uma lei dessa natureza, do Estado de Rondônia. Além disso,
o  valor  estabelecido  nessa  PEC,  deputado  Rogério  Correia,  saltaria  as  emendas
parlamentares de R$1.500.000,00 para R$7.500.000,00, ou seja, não tivemos esse
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crescimento no orçamento, então, como multiplicar por um número tão grande o valor
dessas emendas?

E  acredito  mais.  Espero  que  o  governo  do  PT,  o  governo  dos  aliados  possa
democratizar a discussão do orçamento. O orçamento não pode ser uma espécie de
reserva  de  mercado  do  parlamentar.  Queremos  discutir  o  orçamento  com  as
lideranças regionais, com os conselhos de políticas públicas, com os prefeitos, com
as câmaras municipais,  com os movimentos sociais.  Precisamos avançar mais na
discussão  do  orçamento,  e  não  simplesmente  na  impositividade  da  emenda
parlamentar. Queremos discutir o orçamento com toda a sociedade de Minas Gerais,
fazendo o planejamento participativo.

Antes de  conceder  um aparte  ao  deputado Gustavo Valadares,  eu  não poderia
deixar de agradecer aos milhares de eleitores que confiaram em nosso trabalho, aos
47.334 eleitores que nos reconduziram para um próximo mandato nesta Casa. Tenho
muito  orgulho  de  ter  sido  reeleito,  numa  campanha  austera,  pedagógica,  que
mobilizou o País.

Essas  eleições  foram  muito  importantes  para  o  País  porque  recolocamos  na
agenda nacional o debate político com jovens, trabalhadores e com a classe média.
Então, houve debate político. A população escolheu. A presidenta Dilma foi a mais
credenciada  para  conduzir  os  avanços  e  as  melhorias  nas  políticas  públicas  em
nosso país. É inegável que há um desejo de superação de desafios e de melhorias na
mobilidade  urbana  e  na  qualidade  da  educação,  do  atendimento  à  saúde  e  das
questões vinculadas ao saneamento básico. Ainda estamos distantes do ideal, mas é
inegável que a população escolheu um caminho, o do desenvolvimento com justiça
social, o do nosso projeto, que não tem a receita neoliberal no seu cardápio, como
corte,  arrocho  e  desemprego.  Nosso  projeto  é  outro.  Esses  dois  projetos  foram
confrontados.  A população  validou  o  projeto  transformador  da  presidenta  Dilma
Rousseff, do PT e dos seus aliados.

Concordo com  o  deputado  Rogério  Correia.  Algumas  reformas  são  urgentes.  A
reforma política é uma delas.  Temos de acabar  com o financiamento privado das
campanhas. Isso é uma imposição. Não adianta discutirmos o combate à corrupção
se não formos à raiz do problema, que está no financiamento privado de campanha.
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Precisamos acabar com as coligações proporcionais e com essa figura do suplente
de senador. Além disso, fazer uma discussão séria sobre o tipo de voto. Defendo o
voto em lista e flexível, no qual a pessoa vota no partido e, dentro da lista partidária,
indica  sua  preferência  pelo  candidato,  o  que  fortalece  o  partido  e  permite  uma
oxigenação de liderança.

Precisamos repensar a questão da participação das mulheres nos parlamentos. É
preciso ampliar essa participação. Então, temos uma agenda grande a enfrentar sem
abrirmos mão das importantes iniciativas na área social, na ampliação ainda maior
das vagas para os jovens estarem na universidade e na universalização do ensino
infantil. Felizmente, o povo brasileiro foi sábio ao reeleger Dilma Rousseff presidenta
e Fernando Pimentel governador de Minas Gerais.

Concedo aparte ao nobre deputado Gustavo Valadares, que no próximo mandato,
com certeza, será um dos expoentes da oposição nesta Casa.

O deputado Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Agradeço-lhe  a  oportunidade do
aparte. Com essas suas palavras elogiosas, V. Exa. já antecipa o objetivo principal
deste meu aparte, que é apenas para já firmar um compromisso com aqueles que me
reelegeram mais uma vez para a Assembleia Legislativa, assim como foi a escolha da
população de Minas e do Brasil. Estaremos aqui na oposição ao governo estadual, ao
próximo governador do Estado. Além disso, ao governo federal, ou seja, àquela que,
de maneira surpreendente,  conseguiu levar  para a população algo que,  na minha
opinião, não conseguirá fazer. Ela está no governo há 12 anos e agora é que propõe
a mudança. Se não mudou ao longo desses 12 anos, não será nos próximos 4 que
conseguirá fazê-lo. Estaremos aqui para cobrar essas mudanças tão almejadas pela
população. Para o senhor ter uma ideia, metade da população, ou melhor, metade do
Brasil foi contra o projeto da presidenta Dilma, e a outra votou nela acreditando em
mudanças.

Então estarei aqui, esse é o meu compromisso, para cobrar que o governo mude,
que o  nosso país  mude,  que a nossa economia se  fortaleça,  que a  inflação não
cresça mais, que não entremos em recessão, caminho que já estamos trilhando a
passos  largos,  infelizmente,  por  conta  da  má condução  deste  governo  e  da  sua
política econômica. Estarei aqui para fazer essa cobrança.
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E estarei aqui para fazer uma cobrança do novo ao futuro governador, que tomará
posse no dia 1º de janeiro, daquelas que foram as suas principais bandeiras. Disse
isso em um debate na TV Assembleia há alguns dias. Darei a ele 100 dias de prazo,
contados de 1º de janeiro, para que encaminhe a esta Casa os tão sonhados projetos
de redução da tarifa da energia elétrica - uma grande bandeira do PT e deles. Darei
100 dias para que encaminhe esse projeto à Casa. E, segundo, o projeto que irá
melhorar  de  forma  substancial  o  subsídio  dos  professores  da  rede  estadual  de
ensino. Darei a ele 100 dias da minha tolerância e a partir daí cobrarei diariamente,
senão  estaremos  demonstrando  à  população  de  Minas  que  o  que  houve  foi  um
estelionato eleitoral.

Estarei  aqui.  V.  Exa.  me  conhece,  sabe  que  farei  de  forma  muito  clara,  muito
transparente  e  responsável,  mas  estarei  aqui  em  pé  para  levar  à  frente  a  voz
daqueles que são de oposição e não concordam com o Partido dos Trabalhadores.
Muito  obrigado a  V.  Exa.  pelo  sentimento  democrático.  E  assim  espero  estarmos
pelos próximos quatro anos. Parabéns pela reeleição.

O deputado André Quintão* - Obrigado, deputado Gustavo Valadares. Espero que a
oposição no ano que vem se conduza da mesma forma como a nossa oposição
pautou  sua  atuação -  sempre  em  projetos  importantes  para  o  Estado,  ajudando,
colaborando,  mas  tentando  exercer  seu  papel  de  fiscalização,  de  denúncia,  de
identificação de problemas e erros de governo.

Encerro desejando à nossa mineira,  conterrânea,  presidente  Dilma,  um próximo
governo de muita luz e energia positiva; que o seu coração valente ajude a governar
cada vez melhor o nosso país. Da mesma forma, que o nosso companheiro Fernando
Pimentel  e  o  Toninho  Andrade  possam  fazer  em  Minas  as  transformações  que
estamos fazendo em nosso país. E mais uma vez um agradecimento muito sincero a
todos os nossos apoiadores e eleitores, que vão nos permitir  ser deputados para
ajudar o Pimentel a fazer o melhor por Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.
O deputado Paulo Guedes* - Presidente, deputadas e deputados, público presente.

Saúdo de forma muito especial a todos os mineiros e mineiras que nos acompanham
pela TV Assembleia nas diversas cidades de Minas Gerais.
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Venho à tribuna para agradecer.  Agradecer  do  fundo do meu coração a toda a
população de Minas Gerais, especialmente ao Norte de Minas, que me reconduziu a
esta Casa para um terceiro mandato como o deputado mais votado da história de
Minas  Gerais.  Para  mim,  é  uma alegria  muito  grande,  e,  além  disso,  com  esse
resultado, a nossa responsabilidade aumenta muito. Só tenho a agradecer ao povo
do Norte de Minas, que tem me recebido com tanto carinho,do Jequitinhonha, do
Noroeste, daquela região onde atuamos e por onde temos rodado constantemente
todos os finais de semana. E quero agradecer por todas as nossas vitórias, as vitórias
dos nossos colegas deputados, a vitória do nosso governador Fernando Pimentel,
que teve mais de 70% dos votos na minha região do Norte de Minas.

Agradeço ainda a nossa região,  que votou  maciçamente no nosso projeto e no
senador  também,  apesar  de  ele  não ter  sido  eleito.  O  Norte  de  Minas  deu uma
votação expressiva ao Josué Alencar. Das 90 cidades de minha região, nas quais
atuamos, o Josué venceu em 83. foi uma votação muito expressiva. Em várias delas,
atingiu mais de 80% dos votos. Agradeço também, mais uma vez, ao nosso povo, o
povo do semiárido mineiro, que deu votação expressiva à presidenta Dilma nos dois
turnos.

Tenho certeza, deputado Rogério Correia, de que essa votação expressiva que a
Dilma e o Pimentel  tiveram em nossa região foi  fruto  do  trabalho  de  12 anos do
governo federal naquela região, e as pessoas reconhecem a presença desse governo
em diversos programas e obras, que estão mudando a realidade do Norte do Estado.
Por isso vim aqui agradecer, agradecer ao nosso povo, agradecer ao povo de Montes
Claros que me fez deputado majoritário da cidade. Agradeço a todo o povo do Norte
de Minas, onde fui majoritário em 35 cidades. É uma alegria muito grande representar
essa região. Tenho certeza de que essa votação expressiva que recebi nas urnas vai
nos encher de coragem e determinação para continuar lutando muito em defesa do
Norte do Estado.

Estou muito confiante. Vamos melhorar muito o nosso Estado. Minas vai caminhar
junto com o Brasil. A vitória de Dilma e de Pimentel representa, acima de tudo, uma
grande vitória para o povo de Minas Gerais. Será o projeto da união de pensamentos,
do trabalho conjunto. Tenho certeza de que todo o Estado de Minas Gerais  sairá
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ganhando. Foi esse o desejo do povo mineiro, que deu à Dilma votação expressiva
no 1º turno, o que se repetiu, aumentando ainda mais a votação no 2º turno. Tenho
certeza de que muitos projetos importantes para Minas Gerais, especialmente para
nossa região, serão viabilizados agora.

No Norte do Estado, por exemplo, temos projetos importantes, como a construção
do nosso hospital  do  trauma de Montes Claros,  prometido  há  12  anos,  mas que
nunca saiu do papel. Tenho certeza de que agora, com o apoio do nosso governador
Pimentel e da nossa presidenta Dilma, realizaremos esses projetos para melhorar a
saúde pública da região. A construção e a melhoria dos hospitais regionais resolverão
grandes  problemas  de  saúde  que  temos  no Estado.  Em minha  região,  haverá  a
construção  de  barragens,  a  conclusão  de  Berizal  e  a  de  Congonhas,  obras  de
fundamental importância para o desenvolvimento econômico do Norte do Estado e de
tantas outras regiões, que não teremos tempo para citar aqui nesta tarde, em razão
do pouco tempo hoje que temos para falar.

Resumindo minha fala nesta tarde, só tenho a agradecer. Agradeço imensamente
ao  corpo  técnico  desta  Casa,  o  trabalho  das  comissões  e  dos  servidores  desta
Assembleia,  que  têm  ajudado  não  só  este  mandato,  mas  o  mandato  de  vários
deputados que se dedicaram às suas bases,  aos seus projetos,  à defesa de sua
região.  Talvez  eu  tenha  sido  um  dos  deputados  que  mais  promoveu  audiências
públicas pelo interior de Minas. Em todas elas, tivemos apoio muito importante dos
servidores desta Casa. Quero agradecer aqui, do fundo do coração, o apoio de todos
os servidores da Assembleia, que é exemplo para todo o País. Temos a melhor Casa
Legislativa do Brasil. Quem entra aqui e não aprende é porque não quer. Estou muito
grato a esta Casa e aos servidores da Assembleia.  Deputados Rogério Correia e
André Quintão, temos uma missão muito grande pela frente. Devemos consertar as
contas de Minas Gerais, fazer um governo democrático e popular, um governo de
inclusão social, um governo que vai corrigir as distorções que existem neste estado.
Quero me colocar ao lado dos companheiros deputados, ao lado do governador eleito
e da nossa presidente Dilma para ajudar em tudo o que for possível, para podermos
melhorar, cada vez mais, a vida do povo mineiro.

Tenho convicção de que, ao escolher Pimentel como governador, o povo de Minas
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Gerais fez, sem dúvida, a melhor escolha, porque ele é experiente, preparado e tem
uma boa relação com nossa presidente eleita. Essa sintonia de projetos vai ser muito
boa para Minas Gerais. Tenho certeza de que Dilma e Pimentel vão fazer muito por
Minas e de que estaremos aqui para defender os bons projetos.

Obrigado, Minas Gerais! Obrigado, especialmente, ao meu querido Norte de Minas!
Contem sempre com este deputado, que estará presente em todos os momentos e
em todas as demandas. O deputado Paulo Guedes estará constantemente correndo
atrás e, acima de tudo, sem se esquecer da sua humildade. Muito obrigado 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
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, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que  o  Requerimento  nº  8.826/2014  seja  distribuído  à  Mesa  da  Assembleia  para
parecer,  em  razão  da  natureza da matéria,  nos  termos  do inciso  XII  do  art.  233
combinado com o art. 234 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 28 de outubro de 2014.
Hely Tarquínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Palavras do Presidente
A  presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014,  do

governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  a  revisão do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG 2012-2015, para o exercício 2015, foi publicado no Diário do
Legislativo de quinta-feira, dia 2/10/2014, e distribuído em avulso, por meio eletrônico,
às deputadas e aos deputados, em 17/10/2014. A presidência informa, ainda, que o
prazo  de  20  dias  para  apresentação  de  emendas  ao  projeto  na  Comissão  de
Fiscalização  Financeira  teve  início  no  dia  20/10/2014  e  será  encerrado  no  dia
10/11/2014.
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Palavras do Presidente
A  presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  5.497/2014,  do

governador  do  Estado,  que estima as receitas  e fixa  as  despesas do Orçamento
Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2015,  foi  publicado  no  Diário  do
Legislativo de quinta-feira, dia 2/10/2014, e distribuído em avulso, por meio eletrônico,
às deputadas e aos deputados no dia 17/10/2014. A presidência informa, ainda, que o
prazo  de  20  dias  para  apresentação  de  emendas  ao  projeto  na  Comissão  de
Fiscalização  Financeira  teve  início  no  dia  20/10/2014  e  será  encerrado  no  dia
10/11/2014.

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  8.897 e 8.900/2014,
da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  e  8.898  e  8.899/2014,  da  Comissão  de
Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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 Adelmo Carneiro Leão e
outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Lions
Clube pelos 60 anos de sua fundação em Minas Gerais, e Duarte Bechir e outros em
que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Centro  de
Integração Empresa-Escola de Minas Gerais pelos 35 anos de sua fundação.

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 29, 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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2013, EM

11/12/2013
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro
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Silva, André Quintão, Duarte Bechir, Vanderlei Miranda e Juarez Távora (substituindo
o deputado Rômulo  Veneroso,  por  indicação da liderança do BAM),  membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por
se tratar da primeira reunião da comissão. A presidência informa que a reunião se
destina a eleger o presidente e o vice-presidente.  O presidente  ad hoc registra a
candidatura aos cargos de presidente do deputado Duarte Bechir e de vice-presidente
do deputado Rômulo Veneroso. Realizada a votação, são proclamados eleitos para
presidente  o  deputado  Duarte  Bechir  e  para  vice-presidente  o  deputado  Rômulo
Veneroso. O deputado Dalmo Ribeiro Silva empossa o presidente eleito, que, por sua
vez,  designa  como  relator  o  deputado  André  Quintão.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014.
Duarte  Bechir,  presidente  -  André  Quintão  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Ulysses

Gomes.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 3/9/2014

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ulysses Gomes,
Gustavo Corrêa, Tiago Ulisses e Fabiano Tolentino (substituindo o deputado Zé Maia,
por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Ulysses Gomes, 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. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Alberto Pinto Coelho,
governador do Estado (2), publicado no Diário do Legislativo em 28/8/2014. 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 2º  turno, do Projeto de Lei  nº
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5.165/2014  na  forma  do  vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Tiago  Ulisses).
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, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os
deputados Vanderlei Miranda e Paulo Guedes (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 Paulo Guedes,
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 de redação final e proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento do ofício do Sr. Elísio Simões de Oliveira, presidente
da Câmara Municipal de Medina, solicitando ações de prevenção e de combate ao
uso de  crack e  outras  drogas no município.  Comunica também o recebimento de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (5),
(28 e 30/8/2014, 12 e 18/9/2014 e 4/10/2014), e Maria Elizabeth Vitral Amaro, chefe
de gabinete da Defensoria Pública-Geral, (9/10/2014), e dos Srs. Sérgio Ursine da
Cunha Mello, chefe de Gabinete do secretário de Defesa Social (12/9/2014), e Cel.
PM Marco Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  PMMG
(18/9/2014). O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.337/2014, em
turno único, e avoca a si  a relatoria da matéria.  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  10.650/2014,  do  deputado Vanderlei  Miranda,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da comissão em conjunto com as Comissões de Participação Popular e de
Segurança Pública para  debater,  em audiência  pública,  a proposta de  revisão do
PPAG 2012-2015 (exercício 2015), no âmbito da Rede de Defesa e Segurança, no dia
6/11/2014,  às  9h30min,  no  teatro  desta  Casa,  e,  ainda,  sejam  convidados  os
membros das Comissões de Direitos Humanos e de Saúde.

nº 10.651/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
da comissão no Município de Medina, para debater, em audiência pública, a política
de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas no município 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, 29 de outubro de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Maria Tereza Lara - Liza Prado.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,
Wander  Borges  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Carlos  Mosconi,  por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes, também, as deputadas Maria Tereza Lara, Liza Prado e Luzia Ferreira.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander Borges,
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  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 10.664/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Participação  Popular  para  debater,  em  audiência
pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, no âmbito da
Rede de Atenção à Saúde.
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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, 29 de outubro de 2014.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Arlen  Santiago  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson

Batista.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
15/10/2014

Às  14h55min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  deputadas  Liza  Prado
(substituindo o deputado Marques Abreu, por indicação da liderança do BAM) e Maria
Tereza Lara (substituindo o deputado Tadeu Martins Leite, por indicação da Liderança
do  MSC)  e  o  deputado  André  Quintão,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  a  deputada  Luzia  Ferreira.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento da deputada Maria Tereza Lara, 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.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 10.656/2014, do deputado Marques Abreu,
em que solicita seja realizada reunião conjunta com as Comissões de Participação
Popular, de Cultura e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para debater,
em audiência pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015,  no  âmbito  da  Rede  de  Identidade  Mineira,  no  dia  5/11/2014,  às  9h30min.
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, 29 de outubro de 2014.
Marques Abreu, presidente - Ulysses Gomes - Tadeu Martins Leite.
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e Maria

Tereza Lara e o deputado Duarte Bechir (substituindo o deputado Cássio Soares, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  a  deputada Luzia  Ferreira.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  a
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  matéria
constante na pauta e 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 o seguinte
requerimento:

nº  10.662/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja realizada reunião
conjunta  da  comissão,  da  Comissão  de  Participação  Popular  e  da  Comissão  de
Trabalho, da Previdência e da Ação Social,  para debater, em audiência pública, a
proposta de revisão do PPAG 2012-2015 (exercício 2015),  no âmbito da Rede de
Desenvolvimento Social e Proteção.

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, 29 de outubro de 2014.
Liza Prado, presidente - Maria Tereza Lara - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.405/2013

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública
de Formiga, com sede naquele município.

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 4.405/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Formiga, com sede naquele município, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Com esse propósito, a organização, fundamentada no art. 1º, II, art. 5º, XVII, e art.
144, caput, todos da Constituição Federal, e formatada nos parâmetros estabelecidos
na Diretriz 05/2002-CG da PMMG, ”tem por finalidade genérica fomentar e colaborar
nas atividades de prevenção e manutenção da ordem pública, a cargo da fração local
das Polícias Civil  e Militar  de Minas Gerais,  Corpo de Bombeiros, além de outras
instituições e órgãos públicos envolvidos com as questões de segurança pública e
defesa social, com vistas à maior eficiência, presteza e controle de suas ações em
prol da comunidade”.

No  que  concerne  aos  objetivos  específicos,  a  agremiação  associativa  tem  por
escopo:  constituir-se em canal  privilegiado pelo qual  as autoridades policiais  e de
órgãos do sistema de defesa social locais  auscultarão a comunidade, de modo a
contribuir  para  que  as  instituições  integrantes  do  sistema  de  segurança  pública
operem em função dos  cidadãos  e  da  comunidade;  pleitear  junto  às  autoridades
policiais e aos órgãos de defesa social  a participação do Conselho na discussão,
elaboração e execução de políticas de segurança pública, de modo a proporcionar a
consonância  dessas  políticas  com  os  legítimos  interesses  e  necessidades  da
população;  congregar  lideranças  comunitárias  da  área,  conjuntamente  com  as
autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa social, no sentido de planejar
ações integradas de segurança que resultem na melhoria da qualidade de vida da
comunidade; promover palestras, conferências e fóruns de debates, desenvolver e
implantar projetos, campanhas educativas, programas de instrução e divulgação de
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ações  e  autodefesa  das  comunidades;  desenvolver  e  implementar  sistemas  para
coleta,  análise  e  utilização  de  avaliações  dos  serviços  prestados  pelas  agências
policiais,  bem  como  reclamações  e  sugestões  do  público  em  geral;  levar  ao
conhecimento  das  agências  policiais  locais,  na  forma  definida  no  estatuto,  as
revindicações, anseios e queixas da comunidade; estreitar a relação com as unidades
policiais de comando e execução operacional, e estimular interação destas entre si,
com vistas à compreensão recíproca que visa à superação e ao saneamento conjunto
dos problemas operacionais que eventualmente estejam impedindo a eficiência do
serviço em relação à comunidade da circunscrição sob sua responsabilidade; auxiliar
as instituições do Sistema de Defesa Social na adoção de medidas práticas e sociais
que visem ao cumprimento do Estatuto  da Criança e  do  Adolescente,  bem como
adoção de medidas próprias que apoiem atividades relacionadas com a proteção do
meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Formiga, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.405/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.680/2011
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  em  análise  prevê  a

obrigatoriedade  de  existência  de  bebedouros  e  sanitários  nos  próprios  públicos
destinados ao atendimento da população.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria na forma apresentada.
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Conforme  dispõe  o  art.  173,  §  2º,  do  regimento  Interno,  o  Projeto  de  Lei  nº
1.695/2011, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, foi anexado à proposição,
pela semelhança da matéria.

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 202, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  1.680/2011  prevê  a  obrigatoriedade  da  instalação  de

bebedouros,  sanitários,  rampas  de  acesso  e  telefone  nos  próprios  públicos  onde
funcionarem  órgãos  ou  entidades  da  administração  pública  destinados  ao
atendimento da população.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, indicou a necessidade de
assegurar o direito do cidadão de dispor de condições mínimas de conforto e higiene
nas dependências de órgãos ou entidades da administração pública,  onde muitas
vezes permanece por longo tempo. Considerou que a matéria compete ao Estado e
que inexiste reserva de iniciativa para ela, não vislumbrando, pois,  impedimento à
tramitação do projeto.

Ao analisar o Projeto de Lei nº 1.695/2011, anexado à proposição, essa comissão
analisou que impor a obrigação também a lojas de grande porte atuantes no Estado,
onde haja grande fluxo de pessoas, caracteriza ofensa de autonomia conferida pela
Constituição da República aos municípios.

Compete  aos  municípios,  considerando  suas  características,  estabelecer  regras
nessa  área e  fiscalizar  seu  cumprimento.  O  município,  ao  conceder  licença  para
construir  ou  expedir  alvará  de  funcionamento,  deve  verificar  se  o  administrador
cumpriu os requisitos da lei municipal.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte relatou que a proposição
visa melhorar a qualidade de vida do consumidor e que, portanto, encontra respaldo
no Código de Defesa do Consumidor,  quando estabelece a  Política Nacional  dos
Relações de Consumo.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, o projeto especifica que deverão ser dotados
de instalação sanitária, bebedouro, rampa de acesso e telefone apenas os próprios
públicos para  atendimento  à  população que venham a ser  alugados,  reformados,
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ampliados ou construídos. Assim, não há custos imediatos para próprio público já em
uso. No futuro, lei orçamentária poderá prever custos que vierem a ocorrer, antes da
contratação ou reforma de próprios públicos para atendimento à população.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.680/2011, no 1º turno, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia,  presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Jayro  Lessa -  Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - João Vítor Xavier.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.589/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, esse projeto tem por objetivo autorizar o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Couto de Magalhães de Minas.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto  foi  baixado em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e
Gestão  -Seplag  -,  para  que  informasse  se  o  imóvel  está  afetado  ao  uso  da
administração pública ou ao uso comum do povo ou se há outro óbice à transferência
de domínio pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original.

Agora, vem o projeto a esta comissão para análise do mérito e da repercussão
financeira, nos termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, “d” e “f”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.589/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Couto de Magalhães de Minas imóvel com área de 4.292m², localizado na Rua
Demétrio  de  Souza,  680,  Bairro  Casas  Populares,  registrado  sob  a  matrícula  nº
12.335, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina. O
imóvel  destina-se  ao  funcionamento  da  Escola  Municipal  Professora  Emídia  de
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Carvalho e de posto de saúde e reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Na justificação,  o  autor  argumenta que,  em 2000,  o Estado cedeu esse bem à
administração municipal para o funcionamento da referida escola, que atende cerca
de 160 alunos do pré-escolar e da educação infantil. Desde então, o município vem
realizando ações  de reparação  do  imóvel,  mas,  ante  a  necessidade de obras  de
manutenção, da construção de um muro para garantir a segurança dos alunos e de
uma cobertura para a quadra de esportes, faz-se necessário que ele seja incorporado
ao patrimônio  do  município,  de  forma que  possa  receber  recursos  do  orçamento
municipal.  Acrescente-se  que  no  imóvel  funciona,  também,  a  Unidade  Básica  de
Saúde Geraldo Alves.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que a proposição atende à legislação
vigente, em especial ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art. 17 da Lei Federal
nº 8.666, de 1993. A Seplag, por meio da Nota Técnica nº 835/2014, manifestou-se
favoravelmente à doação pretendida, visto que, segundo a Secretaria de Estado de
Educação,  órgão  que  detém o  vínculo  do  imóvel,  esse  ato  não comprometerá  o
atendimento da demanda escolar do ensino feito pelo Estado naquela região. Além
disso,  ressaltou  o  interesse  público  da  medida.  Assim,  a  comissão  concluiu
favoravelmente ao projeto.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entende que, em vista das
razões anteriormente aduzidas, a doação do imóvel atende plenamente à questão do
mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve considerar dois aspectos. Sob o da
repercussão  da  medida  no  patrimônio  do  Estado,  a  doação  do  imóvel  de  fato
representaria uma redução de seu patrimônio. Entretanto, a repercussão do projeto
na  sociedade  compensaria  amplamente  tal  redução,  pois  a  nova  destinação
beneficiaria enormemente a população. Ademais, o imóvel estaria apenas passando
da esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, permaneceria na condição de
bem público, não havendo redução do patrimônio público. Ressalte-se, também, o
fato de  que o município já  detém a posse do imóvel  há mais  de uma década e,
provavelmente, continuará a mantê-la, independentemente da referida doação.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.589/2013 na forma

original.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator -  Ulysses Gomes -  João Vítor  Xavier -  Adalclever

Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.709/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, esse projeto tem por objetivo autorizar o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Argirita.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto  foi  baixado em  diligência  à  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e
Gestão  -Seplag  -,  para  que  informasse  se  o  imóvel  está  afetado  ao  uso  da
administração pública ou ao uso comum do povo ou se há outro óbice à transferência
de domínio pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma original.

Agora, vem o projeto a esta comissão para análise do mérito e da repercussão
financeira,  nos termos do art.  100,  c/c  o art.  102,  inciso  VII,  alíneas “d”  e “f”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Argirita  imóvel  com  área  de  300  m²,  situado  no  Largo  da  Matriz  e
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina. O imóvel
destina-se  ao  funcionamento  da  Câmara  Municipal  de  Argirita  e  reverterá  ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa
destinação

Na justificação, o autor argumenta que a doação visa atender ao interesse público,
em vista da mencionada destinação.
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A Comissão de Constituição e Justiça, após esclarecer não ter recebido a resposta
da Seplag, afirmou que a proposição atende à legislação vigente, em especial, ao art.
18 da Constituição do Estado e ao art.  17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,  em
função da destinação prevista e concluiu favoravelmente ao projeto,

A Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária  considera  procedente a
doação do imóvel, visto ele já foi agência da MinasCaixa e posteriormente, há dez
anos,  passou  a  abrigar  a  Câmara  Municipal,  atendendo,  portanto,  à  questão  do
mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve considerar dois aspectos. Quanto
ao da repercussão da medida no patrimônio do Estado, a doação do imóvel de fato
representaria  uma  redução  de  seu  patrimônio.  Entretanto,  entendemos  que  a
repercussão do projeto na sociedade compensaria essa redução. Ademais, o imóvel
estaria  apenas  passando  da  esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  ou  seja,
permaneceria  na  condição  de  bem  público,  não  havendo  redução  do  patrimônio
público. Ressalte-se, também, o fato de que o município já está de posse do imóvel
há  uma  década  e,  provavelmente,  continuará  a  mantê-la,  independentemente  da
referida doação.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.709/2013 na forma

original.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator -  Ulysses Gomes -  João Vítor  Xavier -  Adalclever

Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.820/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Braulio Braz, visa autorizar o
Poder Executivo “a reverter, por doação, ao Município de Dores do Indaiá, o imóvel
que especifica”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  tem  por  objetivo,  nos  termos  do  seu  art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo  a  doar  ao  Município  de  Dores  do  Indaiá  área  de  3.000m²,  conforme
descrição  em anexo à  lei,  a  ser  desmembrada  de imóvel  com área  de 4.071m²,
situado nas Ruas Oitava, São Paulo, Bela e Paraná, naquele município, registrado
sob o nº 8.038, a fls. 76 do Livro 3ºV, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Dores do Indaiá.

Cabe esclarecer  que a Comissão de  Constituição e  Justiça,  embora  não tenha
encontrado no projeto qualquer vício de natureza jurídica, houve por bem apresentar
o Substitutivo nº 1 com o objetivo precípuo de incluir o memorial descritivo da área a
ser doada e adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Tal substitutivo guarda a
mesma estrutura e correspondência dos dispositivos  da proposição original,  razão
pela qual a ela passaremos a nos referir.

Com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  público  de  que  deve  revestir-se  a
alienação, a proposição estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que a área a
ser doada será destinada à construção do centro administrativo do município. Por sua
vez, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver  sido  dada  tal  destinação.  Já  o  art.  3º  preceitua  que  o  município  donatário
encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento
que comprove a destinação do imóvel conforme o estabelecido.

Saliente-se que tanto o secretário da Seplag quanto o prefeito municipal de Dores
do Indaiá se manifestaram favoráveis à doação nos termos do projeto.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
público é exigência da 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, essa
norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.
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Cumpre-nos esclarecer que a proposição atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o
erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.820/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator -  Ulysses Gomes -  João Vítor  Xavier -  Adalclever

Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.872/2014

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre
a implantação do Selo Entidade Especial, conferido às entidades de atendimento às
pessoas com deficiência no Estado e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer
quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa instituir o Selo Entidade Especial, a ser conferido pelo

governo do Estado a entidades que se destaquem no atendimento às pessoas com
deficiência, com o fim de atestar a qualidade dos serviços prestados.

O Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -
traz a informação de que existem no País cerca de 45 milhões de pessoas com ao
menos uma deficiência, o que equivale a 23,9% da população total. Em Minas Gerais
são  4,4  milhões  de  pessoas  com  deficiência,  o  que  corresponde  a  22,6%  da
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população  do  Estado.  Nesse  percentual  estão  incluídas  pessoas  com  alguma
dificuldade para enxergar, ouvir, falar e se locomover.

Desde a Constituição Federal de 1988 um conjunto de normas foi editado no País,
que  beneficia  a  pessoa  com  deficiência,  a  exemplo  da  Política  Nacional  para  a
Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência,  instituída  pela  Lei  Federal  nº  7.853,  de
24/10/1989, e do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, que a regulamenta. No âmbito do
Estado,  destaca-se  a  Lei  nº  8.193,  de  13/5/1982,  que dispõe sobre  o  apoio  e  a
assistência à pessoa com deficiência, define diretrizes para a política de atendimento
e cria a Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência.

As  entidades  sociais  desempenham  importante  papel  no  atendimento  a  esse
público, atuando como parceiras do Estado na oferta de serviços, especialmente no
campo da educação e da assistência social.

A concessão de selos é uma forma de reconhecer boas práticas de empresas que
colaboram para o desenvolvimento da área social ou para a proteção ambiental. Um
exemplo dessa estratégia no âmbito federal é o selo Empresa Amiga da Criança,
instituído  pela  Fundação  Abrinq,  em  reconhecimento  às  empresas  que  assumem
compromissos  em  prol  da  criança  e  do  adolescente.  Outros  exemplos,  agora  no
âmbito  estadual,  são  o  selo  de  Responsabilidade  Empresarial,  que  identifica  e
reconhece empresas que investem no desenvolvimento econômico das regiões dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus e do Norte de Minas, e também o Selo
Jovem, concedido às entidades que se destacam no desenvolvimento de projetos
destinados à inserção do jovem na sociedade.

O selo entidade especial que se pretende instituir é destinado a entidades sociais
que se destacam pela qualidade dos serviços prestados à pessoa com deficiência. O
selo  pode,  ainda,  ser  utilizado  pelo  Estado  como  instrumento  para  estimular  a
realização dos objetivos estabelecidos na Política Estadual dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu mais
adequado inserir os comandos do projeto em análise no âmbito da Política Estadual
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio da alteração da Lei nº 13.799, de
2000,  de  modo  a  vincular  a  concessão  do  selo  à  observância  das  diretrizes  e
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prioridades dessa política. Entendeu, ainda, indispensável ficar a administração do
selo a cargo do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, conforme
proposto  pelo  autor,  garantindo-lhe  maior  legitimidade  e  controle  social.  Assim,
apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto original.

Julgamos que o projeto em análise é meritório e oportuno ao estimular as boas
práticas de atendimento à pessoa com deficiência e chamar a atenção da sociedade
para as demandas desse público.  Estamos também de acordo com as alterações
propostas pela  comissão que nos  precedeu,  por  entendermos  que o  princípio de
consolidação das leis facilita seu conhecimento pelo cidadão e consequentemente a
sua aplicação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.872/2014, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Maria Tereza Lara - Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.999/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Romel Anízio, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Caeté o imóvel que especifica.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe a este órgão colegiado emitir  parecer sobre a proposição, conforme o art.

102, VII, “d”, combinado com o art. 100, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.999/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar  ao  Município  de  Caeté  imóvel  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros
quadrados), localizado no Distrito de Roças Novas, região denominada Engenho do
Batista,  nesse município,  matriculado sob o  nº  5.160,  a  fls.  119 do Livro  3-F,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté.
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O imóvel  seria destinado à construção de uma escola municipal  e reverteria  ao
patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Na justificação, o autor esclarece que o imóvel consiste em um terreno doado ao
Estado por Dona Maria José Afonso Inácio em 4/2/1948 e aponta a necessidade de
dar  ao  terreno  ocioso  uma finalidade  útil  ao  bem  comum.  A proposição  prevê  a
utilização do imóvel para a construção de uma escola municipal que virá atender as
necessidades  dos  alunos  dos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental.  Para  tanto,  o
imóvel deve ser incorporado ao patrimônio municipal,  para que o município possa
assumir definitivamente a responsabilidade por sua manutenção e conservação.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entende que, em vista das
razões apresentadas pelo autor, a doação do imóvel traz amplos benefícios para a
sociedade.

Ademais,  o projeto em exame atende aos preceitos  legais  que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não
implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.999/2014, em 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator -  Ulysses Gomes -  João Vítor  Xavier -  Adalclever

Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.014/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei sob análise visa a autorizar o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Formiga.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Na reunião de 9/4/2014, a Comissão de Constituição e Justiça, com base no art. 31
do Regimento Interno, solicitou que o projeto fosse encaminhado ao Departamento de
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Estradas de Rodagem do Estado de Minas -  DER-MG -,  autarquia  que detém a
propriedade do bem, para que se manifestasse sobre a alienação pretendida, e ao
prefeito municipal de Formiga, para que declarasse sua anuência à doação pleiteada
e esclarecesse o tipo de usina a ser implantada no local. De posse das respostas,
apreciou  os  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal  da  matéria  e  apresentou  o
Substitutivo nº 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, II, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga

imóvel  com área de 54.822,50m²,  situado naquele  município,  registrado sob o  nº
72.255, a fls. 65 do Livro 3-AT, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Formiga.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou ter  sido o imóvel adquirido pelo
DER-MG de particulares, por meio de desapropriação, em 1975. Desse modo, para
passar ao patrimônio municipal,  deve ser doado pela autarquia, e não pelo Poder
Executivo, o que foi corrigido no Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Fundamentou  seu  parecer  no  art.  18  da  Carta  Mineira,  que  dispõe  dever  a
transferência de domínio de bens públicos para outro ente da Federação, ainda que
na  forma  de  doação,  ser  precedida  de  autorização  legislativa  e,  no  plano
infraconstitucional, no art. 17, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que, em seu art. 17,
exige, além da referida autorização, a existência de interesse público justificado e, no
§ 2º  do  art.  5º  da  Lei  federal  nº  4.320,  de  1964,  que dispõe somente  poder  ser
realizada a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro
com autorização legislativa.

O terreno objeto da doação já abrigou conjunto de britagem do DER-MG, devido à
existência de rochas no local, e, conforme relato do prefeito de Formiga, a Prefeitura
ganhou um britador.  O interesse público se  justifica,  assim,  pela  possibilidade de
produção de brita, que muito beneficiaria as estradas rurais do município.

Entendemos que a proposição atende aos preceitos  legais  que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, não acarretando despesas para o erário e
não tendo repercussão na lei orçamentária.
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Conclusão
Somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  5.014/2014  no  1º  turno,  com  o

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator -  Ulysses Gomes -  João Vítor  Xavier -  Adalclever

Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.016/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto em tela visa a autorizar o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Formiga.

O projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Na
reunião de 9/4/2014, solicitou, nos termos do art. 301 do Regimento Interno, que o
projeto fosse encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais  -  DER-MG -,  detentor do título de propriedade do bem, para que o
órgão informasse a esta Casa a situação efetiva do imóvel, e se haveria algum óbice
à  alienação  pretendida;  e  ao  prefeito  do  Município  de  Formiga,  para  que  se
manifestasse sobre a doação.

Vem,  agora,  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  nos  termos  do  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  5.016/2014  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Formiga  imóvel  com  área  de  643,10m²,  situado  naquele  município,
registrado sob o nº  54.715,  a fls.  266 do Livro 3-AG, no Cartório  de Registro de
Imóveis da Comarca de Formiga.

O parágrafo único do art. 1° do projeto dispõe que o imóvel deverá ser utilizado pela
administração pública municipal na construção de unidade administrativa.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer considerando que o projeto
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atende ao interesse público, pois o art. 2° estatui 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.

Propôs o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos, para que a autorização para a
doação seja dada não ao Poder Executivo, mas ao DER-MG, real detentor do imóvel,
que incorporou em 1965, por meio de desapropriação amigável de particulares.

Considerou atendido o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que institui normas
para licitações e contratos da administração pública, o qual,  além da exigência da
autorização  legislativa,  subordina  a  alienação  a  interesse  público  devidamente
justificado.  Considerou respeitado o  art.  18 da  Constituição do Estado,  que exige
avaliação  prévia,  autorização  legislativa  e  licitação  para  alienação  de  imóveis;
dispensado o processo licitatório quando se trata de doação.

O DER-MG posicionou-se favoravelmente à transferência de domínio por meio da
Nota Técnica de 2/05/2014. O prefeito do Município de Formiga, por meio do Ofício nº
34/2014, manifestou seu interesse na doação.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, entendemos que a proposição
não acarreta despesas para o erário.  O imóvel apenas seria transferido da esfera
estadual para a municipal, mantendo-se como patrimônio público.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.016/2014, no 1° turno, na forma do

Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator -  Ulysses Gomes -  João Vítor  Xavier -  Adalclever

Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.322/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
os imóveis que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo conferir a necessária autorização legislativa para que

o  Poder  Executivo  possa  doar  ao  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade -  ICMBio - duas glebas que fazem parte da Fazenda Serra Negra,
situada no km12 da Estrada Registro, Agulhas Negras, no Município de Itamonte,
registradas a fls.  156 e  157 do Livro 2-H do Cartório  de Registro de  Imóveis  da
Comarca de Itanhandu, sendo uma identificada pelo nº 5, com área de 276,9250ha, e
a outra pelo nº 6, com área de 56,60ha.

A entidade donatária é uma autarquia especial, criada pela Lei Federal nº 11.516,
de 2007, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que tem como função executar as
ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar,
gerir, proteger, fiscalizar e monitorar aquelas instituídas pela União, além de fomentar
e  executar  programas  de  pesquisa,  proteção,  preservação  e  conservação  da
biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades
de conservação federais.

A Comissão de Constituição e Justiça, embora não tenha encontrado no projeto
vício  de  natureza  jurídica,  houve  por  bem  apresentar  o  Substitutivo  nº  1  com  o
objetivo de adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Tal substitutivo guarda a
mesma estrutura e correspondência dos dispositivos  da proposição original,  razão
pela qual a ela passaremos a nos referir.

Com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  público  de  que  deve  revestir-se  a
alienação, a proposição estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que as áreas a
serem doadas serão destinadas à proteção de ecossistemas naturais integrantes da
Unidade de Conservação do Parque Nacional do Itatiaia. Também com esse intuito, o
art. 2º determina a reversão delas ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a
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destinação prevista, e o art. 3º preceitua que a autorização se tornará sem efeito se,
findo  o  referido  prazo,  o  ICMBio  não  houver  procedido  ao  registro  dos  imóveis.
Ademais, o art. 4º determina que esse instituto encaminhará à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão documento que comprove haver dado efetiva destinação
dos imóveis conforme previsto.

Cabe esclarecer que a autorização legislativa para a transferência de domínio de
bem público é exigência da 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,
essa  norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se  que a  proposição atende  aos  preceitos  legais  que versam  sobre  a
transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e,
portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.322/2014, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator -  Ulysses Gomes -  João Vítor  Xavier -  Adalclever

Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.875/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De  autoria  do  deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  torna
obrigatória a afixação de cartazes em todos os estabelecimentos de comercialização
de passagens aéreas no Estado, informando sobre o inteiro teor dos arts. 47 e 48 da
Resolução nº 9, de 5 de junho de 2007, da Agência Nacional de Aviação Civil.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a
esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,
combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.
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Conforme determina o § 1º  do art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a
redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposição em exame, na forma do vencido no 1º turno, tem por objetivo ampliar

a  divulgação  de  informações,  pelos  estabelecimentos  de  comercialização  de
passagens aéreas localizadas no Estado, sobre o direito do acompanhante de pessoa
com  deficiência  de  adquirir  passagens  com  tarifa  especial,  conforme  disposições
contidas no art. 48 da Resolução nº 9, de 5/6/2007, da Agência Nacional de Aviação
Civil - Anac.

O referido art. 48 estabelece que as empresas aéreas ou operadoras de aeronaves
poderão  exigir  um  acompanhante,  quando  considerarem  essencial  sua  presença,
para o passageiro com deficiência, independentemente do seu interesse, por razões
técnicas e de segurança de voo, mediante justificativa expressa e por escrito. Nesse
caso, de acordo com o § 1º desse artigo, a empresa aérea deverá oferecer para o
acompanhante da pessoa com deficiência desconto de, no mínimo, 80% da tarifa
cobrada do passageiro com deficiência.

O disposto na resolução da Anac tem por finalidade garantir a plena circulação da
pessoa com deficiência. Apesar de ser uma norma editada em 2007, ainda é pouco
divulgada, o que dificulta o acesso a esse direito. A proposição em tela, na forma do
vencido, pretende justamente dar ampla divulgação a um direito que já é assegurado
pela norma.

A matéria está em conformidade com o princípio da inclusão social expresso no
marco normativo que baliza a atenção à pessoa com deficiência. Tornar acessível a
informação, no caso em tela, é essencial para que o direito seja, de fato, exercido.
Somos, por isso, favoráveis a sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.875/2011, em 2º

turno, na forma do vencido.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Maria Tereza Lara - Vanderlei Miranda.
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PROJETO DE LEI Nº 1.875/2011
(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  divulgação  de  informações,  pelos  estabelecimentos  de
comercialização  de  passagens  aéreas  localizados  no  Estado,  sobre  o  direito  do
acompanhante de pessoa com deficiência de adquirir passagens com tarifa especial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas localizados

no  Estado  afixarão,  em  local  de  fácil  visualização  para  os  consumidores  e
funcionários, as disposições contidas no art. 48 da Resolução nº 9, de 5 junho de
2007, da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac -, que estabelece que a empresa
aérea que exigir a presença de um acompanhante para o passageiro com deficiência
deverá  oferecer  para o acompanhante desconto de,  no mínimo,  80% (oitenta  por
cento) do valor da tarifa cobrada do passageiro com deficiência.

Parágrafo único - A obrigatoriedade de divulgar as informações previstas no caput
aplica-se à venda de passagens aéreas por meio eletrônico.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de
multa, aplicada nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2014

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.600, DE 2014

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como
fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio
orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade
com o disposto no inciso V do caput do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 9º
da Lei nº 21.148, de 15 de janeiro de 2014, que autoriza a Assembleia Legislativa a
abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da
despesa nele fixada,

DELIBERA:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa no

valor  de  R$185.413,72  (cento  e  oitenta  e  cinco  mil  quatrocentos  e  treze  reais  e
setenta e dois centavos), na forma constante no Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos
provenientes  da  anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  da  Assembleia
Legislativa, na forma constante no Anexo II.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 27 de outubro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente - Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente - Hely Tarqüínio, 2º-

vice-presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  3º-vice-presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-
secretário - Neider Moreira, 2º-secretário - Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.600, de 27 de outubro de 2014)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* -  O Anexo I,  a  que se refere o art.  1º  da Deliberação da Mesa nº  2.600,  de

27/10/2014, foi publicado no Diário do Legislativo, de 31.10.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.600, de 27 de outubro de 2014)
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ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* -  O Anexo II,  a que se refere o art.  2º  da Deliberação da Mesa nº 2.600,  de

27/10/2014, foi publicado no Diário do Legislativo, de 31.10.2014.

ATAS
ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2014
Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Ofício nº 41/2014, da presidente do Tribunal de Contas - Ofícios -
2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs
5.580 a  5.582/2014 -  Comunicações:  Comunicação do deputado  Hely  Tarqüínio  -
Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Pompílio  Canavez,
Sargento  Rodrigues,  Rogério  Correia  e  Cabo  Júlio  -  Questão  de  Ordem  -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho -

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro -  Arlen Santiago - Bosco - Cabo Júlio -  Carlos Henrique - Carlos
Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa -  Hélio  Gomes -  Jayro
Lessa -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada -  Leonardo Moreira  -  Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Marques Abreu - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses
- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Neider Moreira) - Às 14h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Fábio Cherem, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIO Nº 41/2014

Da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia
do parecer prévio dessa corte sobre o Balanço Geral do Estado relativo ao exercício
de 2013, bem como de documentos referentes ao processo. (- Anexe-se à Mensagem
nº 642/2014.)

OFÍCIOS
Da Sra. Rafaelle Dolabela Teixeira Zólio, assessora jurídica da Controladoria-Geral

do  Estado,  encaminhando  o  processo  administrativo  punitivo  instaurado  contra  a
empresa Golden Distribuidora Ltda., informando que a mencionada empresa cumpriu
a  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  administração  pública
estadual e foi, por essa razão, excluída do Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual.

Do Sr. Ricardo Felix Santana, da Coordenação de Parcerias Estaduais do CNPq,
informando a celebração de termo aditivo entre esse conselho e a Fapemig. (-  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.)

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 5.580/2014
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Banco do Brasil, com sede no

Município de Muriaé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Banco do Brasil,

com sede no Município de Muriaé.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2014.
Braulio Braz
Justificação: A Associação Atlética Banco do Brasil é uma entidade civil sem fins

lucrativos, de caráter privado e autônomo, cujas atividades principais são promover o
bem-estar  dos associados e  seus familiares,  cooperar  com o  Banco do Brasil  no
cumprimento de sua missão e contribuir para o desenvolvimento da comunidade.

A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 25 de junho de
1962 e é considerada de utilidade pública, conforme Lei Municipal nº 3.406, de 6 de
dezembro de 2006, podendo firmar convênios com órgãos públicos e atividades afins.
Sua  diretoria  é  constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada
constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os
membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma
forma.

O processo que  tem  por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°
12.972, de 27/7/1998. Esperamos o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- 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 5.581/2014
Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Banda Sinfônica do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica elevada à designação de Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros
Militar  de  Minas  Gerais  e  declarada patrimônio  cultural  dos mineiros  a  Banda de
Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2014.
Cabo Júlio
Justificação:  A historia  das  bandas de música no Brasil  remonta  à  chegada da

família real ao Rio de Janeiro. Desde então este grupo musical vem, dentro e fora das
organizações militares, se firmando como fomentador de cultura e participante efetivo
da vida social de nosso povo.

Para  um  bom  mineiro  é  fácil  compreender  o  valor  sociocultural  e  artístico  das
bandas de música. A formação cultural do Estado se confunde com a historia das
centenas de bandas que alegraram coretos Minas adentro.

Todo mineiro tem uma forte ligação com banda de música. As bandas mineiras são
fonte de cultura em sua criação e preservação em sua existência.

Quantas decisões familiares, quantas famílias, quantas decisões politicas, quantas
sociedades e cidades nasceram no seio de nossas bandas?!  Seria difícil  dizer. As
bandas nos alegraram no passado e historicamente vêm se mantendo ativas na vida
social das cidades.

As cidades cresceram, se modernizaram, mas as bandas se mantêm vivas pois são
arquétipos de nossa “mineirês”.

As bandas de música representam um fenômeno importante na história das Minas
Gerais,  e  sua  existência  proporciona  acesso,  de  forma  democrática,  a  toda  a
comunidade  que  a  circunda,  dando  oportunidade  de  estudos  nas  áreas  de
instrumentos  de  sopro  e  percussão,  representando  um  caminho  certo  para  a
propagação de uma tradição que surgiu há mais de um século.

Existem  bandas  que  há  décadas  vem  proporcionando  esta  possibilidade  de
aprendizado e participando dos diversos momentos festivos, cívicos e religiosos da
comunidade. Um dos maiores referenciais dessas bandas em Minas Gerais são as
bandas  militares.  As  bandas  militares  são,  na  maioria  das  vezes,  os  grupos
profissionais mais almejados pelos músicos das bandas amadoras civis.



452
____________________________________________________________________________

Incluída  nessa  fascinante  historia,  de  forma  a  estar  sempre  presente  junto  à
sociedade  mineira,  temos  a  Banda  de Música  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de
Minas Gerais - CBMMG.

Criada no ano de 1937, a Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais  é,  desde sua formação,  a única banda do CBMMG, passando por  muitas
recolocações de corporação em face da incorporação e desincorporação do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar de Minas Gerais.

Ganhadora por várias vezes dos antigos e tradicionais festivais de bandas militares,
a Banda de Música  do  CBMMG realizou gravações nos anos de seu apogeu na
década de 60. Sua tradição musical é confirmada pelas mais de 200 solicitações para
apresentações que recebe todos os anos.

Sua importância e valor são reconhecidos por colocações da mídia e relatos dos
que  participaram de  sua  trajetória.  Atuar  junto  à  posse de governadores,  dedicar
composições a estes, estar presente nas manifestações religiosas mais importantes
da capital, ganhar festivais e cultivar grandes nomes da musica instrumental de Minas
foi o papel da Banda de Música do CBMMG no decorrer de sua história.

O memorável ex-presidente e ex-governador Itamar Franco sempre citava em seus
discursos que Minas é um Estado síntese, e podemos assim dizer que a Banda de
Música do CBMMG sintetiza muito bem o que é ser mineiro, pois em suas fileiras
temos mineiros de todos o rincões.

Indo ao encontro de seu primeiro século de existência, a Banda do CBMMG vem
ano a ano buscando a excelência em atender ao povo mineiro, fazendo música e
preservando nossa história

A participação desta banda na vida musical,  na vida social  e mesmo política de
Minas é inegável e repleta de histórias que ultrapassam sua própria função junto à
tropa militar de desfiles.

Existem  eventos  sociais  de  nossa  capital  que  são  agendados  em  função  da
participação da Banda do CBMMG. Da mais simplória atividade social e cultural de
caráter público que se realiza em nossas praças até as mais pomposas solenidades
que  se  realizam  nos  melhores  teatros  da  cidade,  lá  encontramos  a  banda  do
CBMMG.
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Não obstante o inegável valor cultural e de preservação de memória, as atividades
da banda de música têm papel  social forte,  presente e necessário,  embalando os
encontros da melhor idade, ajudando na divulgação cívica de nossos hinos e músicas
tradicionais  em  concertos  em  escolas,  animando  ações  sociais,  participando  das
campanhas de saúde, em especial das de vacinação, e abrilhantando os momentos
religiosos mais importante da sociedade demonstrando seu adjetivo laico. É nesses
momentos que encontramos a Banda de Música do CBMMG.

Como única Banda da Corporação dos Bombeiros Militares, podemos afirmar que
tudo o que já foi dito sobre suas atividades se estende por todos os rincões de Minas
a que é chamada.

O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, define em seu art. 1º o conceito
de  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional:  “Constitui  o  patrimônio  histórico  e
artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis
da história  do  Brasil,  quer  por  seu excepcional  valor  arqueológico  ou  etnográfico,
bibliográfico ou artístico.”

Desta forma vemos na Banda de Música do CBMMG um bem público que, por sua
história  e sua importância junto ao povo montanhês, se enquadra nas exigências,
prerrogativas e condições prevista no parágrafo anterior.

Vemos a necessidade de atribuir a este grupo cultural com intensa vida e serviços
prestados a posição de patrimônio histórico cultural dos mineiros, conforme preconiza
a lei. É apenas uma forma de nossa sociedade agradecer e reconhecer a dedicação e
dar  a  devida  valoração  de  forma  a  oficiosamente  reconhecer  como  efetivo  e
necessário os trabalhos realizados pela Banda do CBMMG nestes quase 90 anos.

O art. 216 da Constituição Federal assim conceitua patrimônio cultural:
“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à
identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
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III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às

manifestações artístico-culturais;
V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”
Neste  conceito  vemos  de  forma  mais  abrangente  todos  os  parâmetros  de

importância e de responsabilidade cultural e social envoltas nas atividades da Banda
do CBMMG.

No parágrafo 1º do citado artigo encontramos o que aqui estamos conclamando:
“§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá

o  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.”

Propomos então a esta distinta Casa, em reconhecimento e no exercício de nossas
responsabilidades constitucionais, o deferimento de patrimônio cultural à Banda de
Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e, considerando a sua nova
formação, sua elevação à designação de Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.582/2014
Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 17.497, de 19 de maio de 2008,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a doar  ao  Município  de  Ouro  Fino  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º -  O imóvel localizado no Município de Ouro Fino com área de 4.029,62m²

(quatro mil e vinte e nove vírgula sessenta e dois metros quadrados), a que se refere
a Lei n° 17.497, de 19 de maio de 2008, passa a destinar-se ao funcionamento de
uma agência da Previdência Social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no art. 1º.



455
____________________________________________________________________________

Art. 3º - Fica revogado o parágrafo único do art. 1º da Lei n° 17.497, de 19 de maio
de 2008.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  formalizar  a  alteração  da

destinação  dada  ao  imóvel  especificado,  que  anteriormente  seria  destinado  à
instalação  do  Departamento  Municipal  de  Obras  e  que  passa  a  destinar-se  à
instalação de agência da Previdência Social.

O  Município  de  Ouro  Fino  procedeu  à  reestruturação  das  sedes  dos  serviços
públicos municipais, centralizando o departamento de obras e serviços e transportes
em  local  distante  do  centro,  facilitando  o  acesso  de  máquinas  pesadas  sem
comprometer o tráfego no município.

A construção de uma agência da Previdência Social beneficiará toda a população
do Município de Ouro Fino e região, evitando que a população tenha que percorrer
longas distâncias para utilizar-se dos benefícios concedidos pela Previdência Social.

Ressalte-se  que  o  terreno  objeto  deste  projeto  de  lei  atende  às  exigências  do
Ministério  da  Previdência  Social,  tendo sido  apresentado à  Gerência  Regional  do
INSS, que, após avaliação técnica, aprovou a instalação da agência da Previdência
Social, havendo, aliás, recursos assegurados para sua construção.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para 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.
Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Hely Tarqüínio.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos Pimenta* -  Exmo. deputado Neider Moreira, companheiros e

companheiras  do  Parlamento,  senhoras  e  senhores,  povo  de  Minas  Gerais,  em
primeiro lugar quero agradecer, de maneira muito sincera, a votação expressiva que
tivemos  nas últimas eleições.  Foram quase 50 mil  votos,  que me deram o sexto
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mandato  consecutivo  de  deputado  estadual  para  representar  nosso  estado  e,  de
maneira muito especial, a metade de Minas de cima, que, há décadas, há eleições e
eleições,  administrações  e  administrações,  sofre  com  o  abandono  por  parte  dos
governantes.

Agora mesmo atravessamos, caro deputado Wander Borges, uma das mais difíceis
secas de toda a história de Minas Gerais, embora todos os anos o Norte e o Noroeste
de  Minas,  o  Jequitinhonha  e  o  Mucuri  sofram  com  a  seca  que  assola  a  região,
matando tudo, exceto a esperança do povo sertanejo, do povo norte-mineiro. Temos
problemas seriíssimos a enfrentar e desafios a superar, e é importante que, neste
momento político em que vivem o País e o Estado, possamos encará-los de maneira
responsável e apresentar ao menos um plano ordenado e coordenado para atender a
nossa região.

Orgulha-me muito a nossa votação. Não fomos o mais votado; não tivemos votos
sobrando. Talvez essa tenha sido uma das mais difíceis eleições de toda a minha vida
pública: nossa coligação só foi consolidar a minha vaga após apurados praticamente
85% dos votos. Mas o que me orgulha é saber que os votos que recebemos nessas
eleições foram éticos e responsáveis, dados por um trabalho muito bem prestado ao
longo  de  toda  a  minha  vida  pública.  Por  isso  agradecemos  a  cada  um  desses
eleitores. Mas, neste momento, estamos aqui mais do que para agradecer; estamos
aqui  para  renovar  a  nossa esperança e  o  nosso compromisso  de,  nos  próximos
quatro anos, fazer do nosso mandato um ponto de apoio e de partida para tentar
diminuir as graves desigualdades entre essas regiões.

É muito bom estar aqui novamente, depois do vendaval, depois do tsunami político
que  assolou  a  nossa  região.  Nunca  vi  uma  eleição  eivada  de  tanta  compra
indiscriminada de votos. Foi uma disputa difícil em função das proibições corriqueiras
do Supremo Tribunal Eleitoral, da legislação eleitoral. Mas se esqueceram do mais
importante: esqueceram-se de coibir a compra de votos. O Norte de Minas parecia
uma terra de ninguém. Qualquer candidato de outras regiões que chegasse ali com
as malas cheias de dinheiro conseguia comprar a consciência, não do eleitor, mas de
cabos  eleitorais  e  lideranças  políticas  consolidadas,  que  venderam
indiscriminadamente o voto. Mas fica em nosso peito uma pergunta que não quer
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calar, fica uma dúvida estranha na consciência dos eleitores do Norte de Minas: eles
voltarão para honrar os votos que receberam ou simplesmente os votos do Norte de
Minas foram vendidos como se vendem no mercado uma galinha ou um cacho de
bananas?

A seca  está  aí,  os  problemas  estão  aí,  o  desemprego  bate  à  nossa  porta.  Há
cidades em que as pessoas não têm água, o líquido mais precioso da vida, para
beber; cidades que estão sendo abastecidas por caminhões-pipa. Portanto é chegada
a hora da união, da consolidação desses candidatos eleitos em nossa região, que
devem trabalhar para forçar as autoridades a atender as nossas necessidades.

A saúde pública, não só no Norte de Minas, mas em toda Minas e no País, é o
caos. Falava, ainda há pouco, numa reunião que realizamos na Comissão de Saúde,
que  talvez o  desafio  mais  premente  e  mais  difícil  que  o  povo brasileiro  terá  nos
próximos  quatro  anos  seja  fazer  com  que  haja  uma  resposta  para  atender  as
necessidades da nossa população com relação à saúde pública. Criaram o programa
Mais  Médicos,  que  ficou  comprovado  que  não  deu  certo,  um  programa que não
atende a necessidade da saúde pública como um todo. Estou vendo vários médicos
presentes no Plenário. Faltou e falta respeito não só à população, à classe médica,
mas  aos  pacientes,  principalmente  aos  que  às  vezes  dormem  nas  portas  dos
hospitais; que têm parentes, filhos, esposas, esposos, familiares, amigos mortos nas
portas dos hospitais. O mais grave de tudo é que muitas vezes querem imputar ao
médico o problema que está acontecendo com a saúde pública do País. Em 35 anos
de  formado,  35  anos  de  pleno  exercício  da  medicina,  nunca  vi  uma  tomada  de
posição tão forte e determinada como a da classe médica nessas eleições. Deixou
muito claro o seu recado de que não é o Mais Médicos que resolverá o problema,
mas  simplesmente  mais  respeito  aos  pacientes,  mais  respeito  ao  cidadão,  mais
respeito às pessoas que ficam perambulando nas portas dos hospitais e muitas vezes
só conseguem o internamento mediante um boletim de ocorrência da Polícia Militar,
ou uma determinação judicial de um juiz de direito, ou uma ingerência do Ministério
Público para que possam ter acesso ao que lhes é de direito. É esse o grande desafio
que estamos vendo. Não estamos aqui fazendo nenhuma pregação ideológica contra
a presidenta que foi eleita legitimamente. Acho que cabe a qualquer um - político,
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eleitor, cidadão - o respeito ao resultado das urnas. Temos de ter esse respeito. Claro
que  há  insatisfação,  claro  que  há  argumentos  e  cobranças,  mas  não  se  pode
questionar a legitimidade da eleição. O povo escolheu. Se é do Nordeste brasileiro,
do  Norte,  do  Sul,  do  Centro-Oeste  ou  do  Sudeste,  não  importa.  A  partir  deste
momento, temos de ter uma postura de união, como todo o mundo tem dito sempre,
mas também de cobrança. Não dá mais para conviver, nos próximos quatro anos,
com o programa de saúde que hoje é ofertado ao povo brasileiro. Não dá mais para
culpar o médico, o enfermeiro, o atendente de enfermeiro pelo caos na saúde que se
instalou neste país; pelo desrespeito com os hospitais filantrópicos; pelo desrespeito
com  as  santas  casas,  que  estão  absolutamente,  literalmente,  quebradas;  pelo
desrespeito  com  aquele  cidadão  que  não  tem  poder  econômico  para  fazer  uma
cirurgia,  pagar  uma consulta  ou  um  exame,  ou  comprar  um medicamento.  Ele  é
obrigado a recorrer ao serviço público, ir para a porta de um posto de saúde, para a
porta de um hospital que atende pelo SUS. Esse cidadão, sim, merece a resposta dos
próximos governantes, seja estadual, seja federal.

Quero,  neste  momento,  no  momento  de  agradecer  esse apoio  e  essa  votação
expressiva que tivemos, dizer ao povo mineiro e brasileiro que queremos um país
acessível  a  todos  e  que  atenda  verdadeiramente  à  educação.  Só  por  meio  da
educação  de  qualidade,  do  respeito  aos  servidores  públicos  da  educação,  aos
professores  e  às  professoras  e  de  boas  escolas  é  que  ofereceremos  à  nossa
juventude oportunidade de futuro e porta aberta para concorrerem à igualdade de
condições com o filho do milionário, do rico e do trabalhador. É só a educação que
nos dá a oportunidade de a gente ser gente. É só a educação que dá oportunidade às
pessoas de vencer.

Fico feliz quando vejo um jovem estudante de uma escola pública de uma cidade do
Norte  de  Minas  -  Padre  Carvalho  -  ganhar  prêmios  e  disputa  num  concurso,  na
olimpíada de matemática, com outros estudantes de qualquer parte deste país. Por
outro  lado,  triste  quando vejo  que países  com muito  menos  posses  e  condições
econômicas do que o Brasil  ainda investem mais na educação.  Só seremos uma
grande nação e um grande povo por meio dessa educação e de oportunidades para
todos.
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Fico  feliz  quando  vejo  que  brasileiros  muitas  vezes  saem  do  anonimato  e
conseguem ganhar prêmios, como vimos por aí jovens estudantes que se dedicaram
e se doaram disputando na Europa prêmios científicos. É esse o País que queremos.
É esse o Estado que queremos.

Finalizo a minha fala dizendo que, nos próximos quatro anos, dedicaremos o nosso
mandato, ou melhor, o mandato que me foi dado pelo povo mineiro com votos de
qualidade, éticos e conscientes, para trabalhar mais pela saúde de qualidade, pela
educação para todos e pela nossa região, para que o Norte de Minas não venha com
o eterno pires nas mãos, vendo a seca assolar a região. Além disso, vendo projetos
de construção de barragens que mudariam todo o panorama social e econômico da
região engavetados no governo.

Agradeço a todos. Podem estar certos de que, nos próximos quatro anos, estarei
nesta Casa defendendo o interesse do povo de Minas e cumprindo o meu papel de
deputado estadual, votado pelo povo consciente do nosso estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  (deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Com  a  palavra,  o  deputado

Pompílio Canavez.
O  deputado  Pompílio  Canavez*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Adelmo,  deputadas,

deputados e público que nos acompanha pela TV Assembleia, venho a esta tribuna
para, primeiramente, agradecer aos eleitores do Sul de Minas e de várias regiões do
Estado que me honraram com o voto. Mesmo não tendo conseguido a reeleição, sou
eternamente  grato.  De  todo  o  coração,  agradeço  a  confiança  depositada.  A luta
continua e sempre continuará, a luta por um país melhor e mais justo e por Minas
Gerais mais fraterno e igualitário.

Parabenizo os colegas reeleitos e desejo boas-vindas aos que chegam à Casa.
Espero que realizem um trabalho importante e ajudem os irmãos mineiros a melhorar
a qualidade de vida no nosso estado. Parabenizo especialmente o deputado Adelmo,
grande companheiro do PT, meu partido, que conseguiu ser eleito deputado federal e
nos representará muito bem em Brasília. Parabéns! Com certeza foi muito merecido.

Quero também agradecer  aos mineiros a expressiva votação dada à presidenta
Dilma, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições, especialmente no
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segundo turno, especialmente nesta batalha, nesta guerra em que se transformou a
campanha presidencial no Brasil.

Como todos os mineiros e todos os brasileiros, passei horas de aflição, expectativa,
ansiedade,  até  o  anúncio  da  apuração,  quando o  resultado  foi  anunciado,  às  20
horas,  quando a apuração estava bastante adiantada,  com quase 90% das urnas
apuradas, pois até aquele momento havia informações, contrainformações e boatos.
Nós,  que  trabalhamos  tanto  e  andamos  por  este  país  inteiro  trabalhando  pela
presidenta Dilma, quando tivemos a primeira notícia da apuração, realmente foi muito
emocionante. Acredito que a maioria dos mineiros deu a vitória à presidenta Dilma, a
um projeto reconhecido no mundo inteiro, um projeto de inclusão social, de resgate
da  cidadania,  um  projeto  de  investimento  na  educação  e  na  saúde.  Eles
reconheceram na presidenta Dilma, uma mulher, ao mesmo tempo frágil e forte, a
capacidade de continuar  esse sonho.  Confesso que,  como desde jovem milito  na
política, sempre no PT, para mim, foi muito gratificante ver o resultado das urnas. No
Brasil inteiro, mesmo naquelas regiões onde não conseguimos ter maioria dos votos,
a presidenta foi muito bem votada. Estava fazendo contas hoje, e, se tirássemos os
votos de São Paulo do número total, a presidenta ainda teria mais de 56% dos votos.
É fantástico, então quero fazer esse agradecimento ao povo de Minas Gerais.

Queria agradecer  também aos mineiros  pela vitória  significativa e importante de
Fernando  Pimentel,  nosso  governador,  no  1º  turno  das  eleições.  Acompanhei
Fernando Pimentel pelo Estado inteiro, e realmente foi uma campanha maravilhosa,
uma campanha onde pudemos  ouvir  os  mineiros,  levar  palavras  de  esperança e
alento a  todos os  cantos de Minas Gerais,  a  todas as  regiões,  a várias  e  várias
cidades do Estado. Todos nós estamos muito animados.

Ontem estive com a equipe de transição do governador Pimentel, e todos estão
trabalhando. Com certeza será um governo que vai dignificar, honrar o voto recebido
dos mineiros  e,  ao lado da presidenta Dilma,  que também é mineira,  realizar  um
mandato, um governo que vai colocar Minas junto com o Brasil, realmente resgatar o
nosso estado. Por isso quero agradecer a todos.

Quero falar um pouco também sobre o que foram os quatro anos da minha atuação
na  Assembleia,  especialmente  na  questão  ambiental,  na  questão  da  água.
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Conseguimos  criar  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  que  é  presidida  pelo
deputado Almir Paraca, que, comigo, percorreu todo o Estado. Percorremos várias
regiões  do  Estado  e  visitamos  praticamente  todas  as  bacias  hidrográficas
importantes.

Quinta-feira passada,  estive em Mantena, no Leste do Estado,  antiga região do
contestado.  Com  o  Fórum  Mineiro  dos  Comitês  de  Bacias,  debatemos  muito  a
situação da água no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Naquela região fiquei
abismado, impressionado com a devastação, uma região que deve ter sido uma das
mais belas do mundo. A mata atlântica, o médio Rio Doce hoje é um deserto.

Hoje esse é o retrato do que fizemos com a natureza. Este momento, em que todos
vivemos  esta  grande  angústia  da  falta  de  chuva,  da  falta  de  água,  com  os  rios
secando, com megalópoles como São Paulo passando vexame absoluto por causa
de racionamento de água, temos de fazer uma profunda reflexão. Começou a chover,
vai chover, mas não suficiente. Temos de tomar consciência da importância de uma
mudança de comportamento, de postura, com relação ao meio ambiente e à água.

Estive em Mantena na semana passada, onde falei do desmatamento terrível, da
devastação, do deserto que se transformou não só aquela região, mas várias outras
regiões do Estado de Minas Gerais, como o Sul de Minas. Já não há mata nativa.
Falar de água é falar de árvore. Onde não existe árvore, não existe água. Onde não
há preocupação com a preservação do meio ambiente, não existirá água. O mundo
assiste  perplexo  e  até  impotente  às  consequências  que  a  natureza  apresenta,
especialmente essa seca terrível.

E virão as enchentes catastróficas, que é o outro lado da mesma moeda, ou seja, a
falta  de  uma política  decisiva  a  favor  do  meio  ambiente.  Fiz  diversas  audiências
públicas nesta Assembleia e em várias regiões de Minas, cobrando do governo do
Estado uma política pública séria para o meio ambiente e para a água; todavia o que
vimos foi o esvaziamento de todo o sistema de meio ambiente do Estado. Assistimos
ao sucateamento do Instituto de Gestão de Água de Minas Gerais, do Igam. Ele, que
faz  a  gestão  dos  recursos  hídricos,  está  totalmente  sucateado,  completamente
esvaziado  de  suas  atribuições.  E  o  que  temos  visto  é  que  tudo  isso  tem
consequências. Percebemos o assoreamento dos rios, que estão secando. Há falta
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de água em vários lugares. Dezenas de cidades de Minas Gerais já estão declarando
situação de emergência por causa da seca dos mananciais.

Isso podia ter sido evitado. É uma questão de gestão das águas, o que não foi feito
nestes 12 anos. Houve um completo esvaziamento do sistema de meio ambiente do
Estado e dos comitês de bacias. Nenhum deles teve condições de funcionar,  nem
minimamente. Estou dizendo isso, o que pode ser comprovado em cada região deste
estado. Houve falta de saneamento, por exemplo, assim como falta de seriedade no
investimento em tratamento de esgoto. Menos de 30% de nossos municípios tratam
seus  esgotos.  Muito  poucos  conseguiram  resolver  o  problema do  lixo.  Deputado
Adelmo,  quase  podemos  chamar  o  nosso  planeta,  que  foi  chamado  de  “planeta
água”, de “planeta lixo”, porque o problema do lixo é gravíssimo. A nossa sociedade
de  consumo  só  quer  produzir  mais  lixo.  Consumo  é  lixo  também.  Quanto  mais
consumo, mais lixo. Agora mesmo, no Rio Doce, depois da grande enchente do ano
passado, o que ficou de lixo, o que ficou de assoreamento! O rio ficou desfigurado,
descaracterizado. Isso não aconteceu só com o Rio Doce, mas com vários rios de
nosso estado.

Tenho uma fortíssima preocupação, que creio é de todos os mineiros. Falei sobre
isso com o governador Fernando Pimentel. Conversei sobre isso ontem na comissão
de transição.  É preciso haver  uma política para o meio ambiente séria em Minas
Gerais. É necessário fortalecer o Igam, que precisa voltar a ter suas prerrogativas de
outorga, de licenciamento, de financiamento de projetos de recuperação das matas
ciliares, dos rios e de proteção das nascentes.

Por exemplo, o Bolsa Verde, programa importante e bonito do governo do Estado,
jamais funcionou. O que é o Bolsa Verde? É um programa que se destina a recursos
financeiros para que os pequenos produtores possam cercar e proteger as nascentes
dos rios. Ele nunca funcionou, aliás, na região do Rio Doce, em que estive na semana
passada, vi que é isso que acontece. Não há nascentes. Se não há vegetação, não
há retenção da água no solo. Não quero dizer que é necessário aumentar a produção
de água,  mas, pelo menos,  deve-se segurar  mais a água no solo.  O governador
Fernando Pimentel  está verdadeiramente  preocupado com isso.  O que ele  e sua
equipe me disseram é que um dos principais desafios do governo que se inicia em
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janeiro é recuperar nosso estado, que já foi chamado de caixa-d'água do Brasil. Essa
expressão foi criada pelo grande escritor mineiro Guimarães Rosa. Hoje nosso estado
é uma caixa de esgoto. Hoje o que mandamos para os outros estados é esgoto puro.
Não há condições de os pequenos municípios tratarem os esgotos.

Temos de lembrar a Copasa novamente, porque meu tempo está se esgotando. O
que adianta ter uma companhia tão forte com ações na Bolsa de Valores se boa parte
dos mineiros não tem sequer esgoto? Boa parte dos municípios não tem nem esgoto.
Essa é uma preocupação que revelo aqui. Espero que os parlamentares desta Casa
continuem com essa preocupação. Já propus ao presidente da Casa, deputado Dinis
Pinheiro, e vou propor também ao próximo presidente transformar em permanente a
Comissão das Águas, que é uma comissão extraordinária que agora se encerra com
o  relatório  final.  Fizemos  vários  relatórios,  mas  a  sugestão  é  que  ela  seja
transformada numa comissão permanente. A água é o principal assunto no mundo
neste momento, e em Minas Gerais, mais ainda.

Peço aos parlamentares que vão permanecer nesta Casa que nos ajudem na luta
de transformar a Comissão das Águas em comissão permanente porque ela ainda é
uma  comissão  extraordinária,  provisória.  É  preciso  elaborar,  produzir  políticas
públicas, porque a que tivemos este ano voltará nos anos seguintes, de forma mais
trágica. É preciso ter responsabilidade em relação a isso.

Gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos os que depositaram confiança em
mim e dizer que a luta continua. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que nos vê  pela TV Assembleia,  visitantes  que se encontram em nossas
galerias, servidores da Assembleia, ocupo esta tribuna na tarde desta quarta-feira, dia
29/10/2014,  para,  primeiramente,  agradecer  a  Deus  a  oportunidade  da  nossa
reeleição para o quinto mandato consecutivo de deputado estadual.  Agradeço aos
meus eleitores que, mais uma vez, reconheceram meu trabalho e o trabalho de toda a
minha equipe de assessores, consolidando ainda mais nossa liderança nesta Casa
Legislativa.
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Senhores e senhoras, especialmente para o cidadão que nos acompanha pela TV
Assembleia, quero registrar que, pela primeira vez em todos estes mandatos, pude,
de  fato,  acompanhar  e  participar  efetivamente  da  campanha  presidencial.  Quero
publicamente registrar a minha indignação, o meu repúdio sobre a forma com que foi
conduzida  a  campanha da candidata  Dilma Rousseff.  Vi,  acompanhei  e  constatei
como o senador Aécio Neves foi, de forma covarde e criminosa, atacado pelas redes
sociais. Falsas notícias e mentiras foram sistematicamente divulgadas por jornalecos
apócrifos,  por  vídeos  montados  e  por  várias  outras  formas  de  comunicação  via
internet.

Enquanto  o  senador  Aécio  apresentava  suas  propostas  sérias,  concretas  e
coerentes  com  a  realidade  e  com  os  anseios  dos  brasileiros,  do  outro  lado  da
campanha uma candidata despreparada e desqualificada sequer conseguia travar um
debate à altura do cargo que disputava. Foram inúmeras as vezes que assistimos aos
debates entre os dois principais candidatos. A candidata Dilma Rousseff nada mais
fez do que gaguejar, titubear, demonstrar lapsos de memória e furtar-se a responder,
diretamente, às graves acusações sobre os vários e sucessivos desvios criminosos
do dinheiro público das estatais brasileiras.

A cruel  e  desumana  estratégia  utilizada  pela  referida  candidata  resumiu-se  na
tentativa  de  colocar  uma classe  social  contra  a  outra.  Seu  marketing  político  se
ocupou  de  incentivar  os  menos  esclarecidos  e  os  menos  favorecidos
economicamente a atacar as demais classes sociais que formam o nosso querido
Brasil.  Seu discurso de campanha fomentou o ódio e a intolerância entre aqueles
beneficiários do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e de outros programas
assistenciais contra os não beneficiários desses mesmos programas governamentais.
Esqueceu-se de dizer que sociedade alguma consegue sobreviver sem que exista
divisão de classes sociais;  omitiu  que uma classe é  diretamente dependente das
outras  classes sociais;  trabalhou e agiu durante toda a disputa política tratando-a
como uma verdadeira  disputa  de  classes  sociais.  Vejam  a  que  ponto  chegaram
durante a campanha eleitoral. Criaram um verdadeiro clima de terror e sangraram os
cofres  públicos  de  uma forma nunca vista  antes  em nosso país.  Tudo isso  para
perpetuar no poder o seu fechado grupo político.
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Eu não poderia deixar de ocupar esta tribuna para trazer aqui não apenas o meu
repúdio, mas o sentimento de 51 milhões de brasileiros conscientes e politizados, que
não vivem de esmolas sociais, que não se deixam ser enganados por aqueles que
um dia disseram que seriam os paladinos da ética, da moral e que defenderiam com
probidade a coisa pública. Registro aqui, mais uma vez, que lá fora há milhões de
brasileiros indignados, inquietos e que não mais aceitam os escândalos cotidianos da
corrupção, que não mais suportam esse discurso evasivo do não sabia de nada, não
sei o que está acontecendo. Isso enoja a todos nós, este é o sentimento das pessoas
sérias  e  honradas  deste  país!  Se  querem  continuar  com  as  safadezas,  com  as
falcatruas, com os desvios bilionários dos cofres públicos,  deixo aqui  um aviso:  a
Nação  inteira  estará  de  olhos  abertos  todos  os  dias.  Não aceitamos mais  tantos
assaltos ao patrimônio público e aos impostos pagos com o suor do trabalho de cada
brasileiro.

O escândalo do mensalão parece não ter servido de lição para os atuais ocupantes
do  Planalto.  Vários  políticos  do  alto  escalão  que  foram  condenados  e  presos
persistem em continuar a sangria da Petrobras, dos Correios e de outras estatais
brasileiras. O que mais nos deixa estarrecidos é ouvir os condenados do mensalão
dizerem que são inocentes,  que são vítimas  do Judiciário;  é  ouvir  que tiveram a
ousadia de ameaçar de morte o ex-presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa.

O Brasil exige um basta! O povo não aguenta mais ser roubado; este foi na prática
o maior recado vindo das urnas em 26/10/2014. Não vamos jamais desistir de exigir
um País sério, transparente e que respeita seu povo; não vamos mais aceitar que a
República Brasileira seja propriedade particular do partido político que ocupa o poder.
A alternância do exercício do poder é essencial para o bem comum e a paz social. O
povo brasileiro exige representação política séria, transparente, comprometida com
as causas sociais, sim!  Mas, sem utilizá-las como esmolas eleitoreiras, permitindo
assim uma moderna  roupagem do odioso voto  de  cabresto:  Bolsa  família,  Minha
Casa Minha Vida, etc.

Faço esse desabafo para deixar registrado, nos anais desta Casa Legislativa, um
sentimento que não é só meu, mas também de milhões de brasileiros inconformados
com a condução dos rumos da nossa nação. Nossa economia vem enfraquecendo
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ano a ano, o crescimento do PIB é pífio, cada vez mais retraído diante das falsas
promessas. O fantasma da inflação está batendo em nossas portas. Entre os motivos
que nos fizeram apoiar o senador Aécio Neves, posso destacar que encontramos em
sua pessoa uma sólida e combativa liderança, com larga experiência política e de
gestão pública. Afinal,  são 16 anos de mandato como deputado federal,  coroados
com a presidência da Câmara dos Deputados. Foi governador de Minas Gerais por
oito anos. Um político e gestor altamente qualificado para exercer a presidência da
nossa República.

O resultado das urnas no último domingo não diminuirá o sentimento dos brasileiros
de indignação e de revolta contra a corrupção instalada nesses últimos 12 anos de
desgoverno federal. O povo permanecerá em alerta, e tenho a absoluta convicção de
que a continuidade dos desmandos levará a população novamente a ocupar as ruas,
e  certamente  de  forma  muito  mais  contundente,  exigindo  a  saída  imediata  dos
saqueadores, dos abutres do dinheiro público.

Encerro minhas palavras fazendo este alerta e conclamando todos os brasileiros e
brasileiras: não vamos nos dispersar, este é um momento de maturidade do exercício
da nossa cidadania. O preço da nossa liberdade é a eterna vigilância.

Quero ainda, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, dizer o seguinte: quanto à reforma
política  anunciada,  à  forma  de  financiamento  de  campanha  que  hoje  algumas
pessoas defendem como pública, posso adiantar que a atual campanha da presidente
Dilma  Roussef  não  é  diferente  em  nada,  já  foi  financiada  com  dinheiro  público.
Infelizmente,  com desvios  criminosos  do dinheiro  da  Petrobras.  Caso alguns  dos
deputados e das deputadas não tenham tido a oportunidade de ouvir o depoimento
do  doleiro  Alberto  Youssef,  façam  a  gentileza  de  ouvi-lo,  tenham  um  pouco  de
paciência,  1h40min.  Se  cada  brasileiro  tivesse  tido  a  oportunidade  de  ouvir  o
depoimento desse doleiro,  certamente o  cenário  político  hoje  seria  absolutamente
diferente e não iríamos conviver com tamanha indignação e revolta. Este, sim, foi o
maior recado que as urnas deram no dia 26 de outubro.

Encerro minhas palavras, presidente, com a mais absoluta consciência de que vim
aqui na qualidade de cidadão e de parlamentar para fazer este desabafo em nome de
mais de 51 milhões de brasileiros que querem desabafar, que querem ter uma tribuna
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para fazer o mesmo que estou fazendo, mas não têm oportunidade. Fica registrado,
nos anais desta Casa, o meu desabafo. Estaremos também nesta tribuna, também
nesta  trincheira  para  acompanhar  e  continuar  denunciando  os  desmandos  e  os
escândalos.  Não existe  nenhum  cidadão brasileiro  que  queira  compactuar  com a
corrupção, salvo aqueles que estão se lambuzando e se locupletando com o dinheiro
público saqueado, roubado. Muito obrigado, presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas deputados, é compreensível

que as pessoas façam desabafos depois de uma derrota. O senador Aécio Neves
perdeu a eleição. É compreensível que o Sargento Rodrigues não se conforme com
isso. Mas vir aqui, depois da derrota, proclamar um golpe, V. Exa. está ameaçando
quem, Sargento Rodrigues? Que arrogância é essa? “Saída dos abutres do dinheiro
público.” Saída como? V. Exa. vai dar um golpe de Estado, vai tirar a presidenta, que
ganhou as eleições? Tem de respeitar o sistema democrático, Sargento Rodrigues.
Acabamos de ter uma eleição disputada. Quem disse que V. Exa. é o dono da razão
ou que V. Exa., que traiu seu partido, é o dono da razão? Seu partido apoiou a Dilma,
mas V.  Exa.,  traindo-o,  apoiou outro candidato e agora vem falar  que vai  tirar  os
outros na marra, de um jeito arrogante como estão arrogantes os tucanos, os donos
da verdade.

“Não vamos aceitar.” Ora, claro que vão aceitar. Vocês perderam a eleição, então
terão de aceitar, assim como já perdemos outras vezes e aceitamos. O que é isso?
Que espírito de 3º turno, de golpe, é esse? Pela internet estão falando de ódio. Que
ódio é esse? Vamos fazer  um balanço do que foi  o  processo eleitoral.  Até o seu
candidato falou que ia aceitar o Bolsa Família, que iria fazer. A Marina disse que iria
fazer  o  13º  do  Bolsa  Família.  Por  que  você  está  dizendo  agora  que  são  mais
conscientes e politizados? Quem falou que V. Exa. é mais consciente e politizado que
eu ou qualquer outro? Quem disse que os eleitores do senador Aécio Neves são mais
conscientes e politizados que os outros? Quem disse a V. Exa. que os ricos são mais
politizados que os pobres? Que bobagem é essa, que arrogância é essa?

Um dos motivos por que perdeu a eleição foi a arrogância. Sabe que arrogância é
essa? É a arrogância das elites brasileiras. As elites brasileiras até hoje acham que
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casa-grande e senzala ainda existem, e eles são os donos da casa-grande. Quem
vive na senzala vive de favor. O pobre vive no Brasil de favor. Quem manda no Brasil
é  a  casa  grande,  o  resto  é  a  senzala.  Eles  são  os  donos  da  razão,  são  os
conscientes,  os  politizados,  Adelmo  Carneiro  Leão.  O  resto,  na  expressão  de
Fernando Henrique, vota com o estômago. E os ricos votam com o quê? Com seu
Mercedes-Benz, com ausência de impostos, com ausência de divisão de renda.

Existem classes sociais, sim. Obviamente que os mais pobres fizeram a opção por
um governo que tem o seu programa, e não o programa do mercado. Será que não
estava em discussão a política e a ideologia durante o processo eleitoral? Claro que
sim. As opções são políticas e ideológicas e, nesse caso, fez-se uma opção. Que
indignação é essa, Sargento Rodrigues? V. Exa. está indignado com a corrupção? V.
Exa. não ficou indignado com o aeroporto do Aécio Neves? Por que V. Exa. não vai à
tribuna e fala: estou indignado por ele ter roubado dinheiro dos mineiros e construído
dois aeroportos para si próprio. Onde está a indignação de V. Exa.?

Na verdade, a indignação de V. Exa. tem lado. A indignação de V. Exa. é só com um
partido, mas o Aécio Neves pode tudo. V. Exa. está indignado com o dinheiro que ele
colocou na Rádio Arco-Iris dele e de sua irmã? Foram mais de 5 milhões que Aécio
Neves colocou em sua rádio, enriquecendo-se. Dinheiro roubado dos cofres, como V.
Exa. gosta de falar, lambuzando-se, saqueando o dinheiro público. Mas com essa V.
Exa. não ficou indignado, não é? A indignação de V. Exa. é seletiva, como é seletiva a
indignação das elites brasileiras, que é só da boca para fora. Mas, quando falamos
em  fazer  reforma  política  e  tirar  dela  o  financiamento  privado  de  campanha,  os
tucanos não deixam, porque é no mercado que eles buscam sua força.

Onde está a indignação de V. Exa. com essa revista bandida chamada Veja, que
fez panfletos apócrifos para distribuir em véspera de eleição e comprou estudo de
pesquisa, como está demonstrado aqui hoje? É engraçado como a indignação é só
de um lado. Eles são os donos da verdade. Perdem a eleição, mas agora o resultado
não pode ser aceito porque os outros são ignorantes. Os politizados são só os que
votaram  no  PSDB,  os  que  votaram  no  senador  Aécio  Neves?  Ora,  Sargento
Rodrigues, vamos fazer uma discussão séria. Sinceramente não esperava isso de V.
Exa. Tenho visto isso por aí, de indignados, entre aspas, das elites brasileiras pelo
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Facebook, pelo Twitter, fazendo esse tipo de movimento. Mas aqui, no Parlamento, vir
fazer um debate desse e dizer que não vão aceitar? Não vão aceitar o quê? Vai dar
algum golpe? Vão aceitar, sim. Foi o resultado das urnas. Vão aceitar quatro anos, e
tomara que depois  venham mais  oito  do Lula, se ele tiver  saúde.  Sabe por  quê?
Porque o Brasil  melhorou,  Sargento Rodrigues, e muito.  Esse foi  o  resultado das
urnas. O Brasil  melhorou muito, especialmente para os mais pobres, por isso eles
optaram por um governo que tenha o Bolsa Família, sim. Além disso, a presidenta
Dilma lançou o Supersimples, voltado para os microempresários.

Há também aquilo que a presidenta Dilma já colocou como combate à corrupção,
porque não houve governo que combateu a corrupção como o governo da presidenta.
Aqui  em Minas tudo foi escondido,  e o deputado Sargento Rodrigues jamais quis
saber do que aqui acontecia, dos problemas de corrupção no Estado.

V. Exa. poderia assinar a CPI do Mineirão - acho que essa V. Exa. assinou. Para a
CPI dos aeroportos falta uma assinatura. Se V. Exa. assinar, vamos ver qual foi a
maracutaia dos aeroportos. Já que V. Exa. está tão preocupado com a CPI, assine a
CPI dos aeroportos, e vamos descobrir como o governador Aécio Neves construiu
aeroporto para ele pousar com um avião dele e da família dele, no aeroporto dele, na
terra dele. É dinheiro público do Estado, roubo, como V. Exa. costuma dizer. Mas aí
não há indignação, porque o senador é rico, é das elites mineiras, mora na casa-
grande, ele pode fazer o que quiser. As elites tudo podem. O preconceito é contra os
pobres, é esse que - e é impressionante - aconteceu no Brasil.

Estou avaliando que o Brasil precisa, evidentemente, avançar em muitas coisas,
mas não se vê num debate eleitoral a economia. Ora, a economia não é a dos nossos
sonhos, mas há uma crise econômica no mundo inteiro. O Brasil não desempregou
como outras economias fizeram. A Europa está um caos no desemprego, deputado
Sargento  Rodrigues.  É  isso  que  queremos  para  o  Brasil?  Como fez  o  Fernando
Henrique  naquela  época?  O  desemprego  bateu  na  casa  de  20%;  na  juventude,
chegou  a  30%.  É  esse  o  Brasil  que  queríamos?  Não.  O  povo  disse  não,  não
queremos esse retrocesso.

O resultado, que dizem que foi apertado, é natural no sistema democrático. Mas
tirem São Paulo do mapa da votação, já que vocês gostam de falar do Nordeste.
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Sabem quanto daria, deputado Adelmo Carneiro Leão? Uma balaiada da presidenta
Dilma. Ela ganharia de 56% a 44% se fosse retirado o Estado de São Paulo, que
votou quase que maciçamente no senador Aécio Neves. A vitória não foi tão apertada
no Brasil  como um todo.  Ela teve uma vitória  que precisa ser  respeitada,  ela  foi
reeleita presidenta da República e fará um bom governo, até com a ajuda de seu
partido,  o  PDT,  que  ajudou  no  primeiro  mandato  e  ajudará  agora  a  construir  o
governo. Tomaremos outras medidas que foram propostas. É hora disso.

Aqui em Minas o candidato Aécio Neves perdeu nos dois turnos. Foi uma derrota
acachapante. Será que nem a prepotência ele retirou daquele sorriso cínico? Deveria
ter retirado aquele sorriso cínico da boca, porque ele perdeu aqui dizendo que tinha
92% de aceitação. Ele tinha era o controle da imprensa. No Estado a verdade não
podia aparecer. Assim o Aécio Neves governou Minas, V. Exa. sabe disso. Governou
Minas com o choque de gestão. Programas sociais não foram feitos, não investiu na
saúde e na educação o mínimo constitucional, o que é gravíssimo, não investiu 12%
na saúde e não investiu 25% na educação. Foram R$8.000.000,00 a menos no cofre
da saúde e R$8.000.000,00 a menos no cofre da educação. E ele está livre e solto
sem dizer para onde foi esse dinheiro.

V. Exa. viu que hoje o mensalão tucano passou de uma vara para a outra para não
ser julgado. Mais um golpe para não se julgar o mensalão tucano. V. Exa. não ficou
indignado. Deveria ficar indignado em saber como esse caso não é julgado. V. Exa.
sabia que o Aécio Neves recebeu R$110.000,00 dessa lista? V. Exa. conhece Furnas.
Mas a indignação tem lado, e depois não quer que se fale de classes sociais. Elas
existem no Brasil, e o debate é feito politicamente.

Foram muitas as melhorias que fizemos em nosso país, entre as quais, além de
algumas que V. Exa. citou jocosamente, o Bolsa Família, que, aliás, é um excelente
programa, reconhecido internacionalmente, porque divide renda. Tivemos programas
como  o  ProUni,  como  o  Pronatec,  que  colocaram  os  jovens  nas  universidades.
Antigamente os jovens pobres, negros, que eram de escola pública não tinham vagas
em faculdades e universidades. Hoje eles têm. Outro dia, deputado Adelmo Carneiro
Leão, fazendo campanha, encontrei duas meninas de idade em torno de 24, 25 anos
na metade do curso de medicina. Elas são assentadas de reforma agrária. Isso me
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deu uma alegria tão grande; me dá alegria ver que agora a filha da empregada tem
vaga nas faculdades e universidades. Antigamente, coitada da empregada. Hoje o
filho da empregada vai buscar a mãe de carro e depois vai para a faculdade. Como
diz o Lula, ela passa até um perfuminho francês e vai para a rua. Talvez a dona da
casa-grande, da elite, possa não gostar, mas isso é um avanço que o povo brasileiro
teve.

A inflação da Dilma foi mais baixa, na média, do que a do governo Lula e muito
mais  baixa  do  que  a  inflação  do  governo  do  Fernando  Henrique,  se  fizermos  a
comparação.  Em qualquer  item que se fizer comparação,  vamos ver  que o Brasil
melhorou. Será que é incompreensível que as pessoas votem porque acharam que
melhorou? Ou isso é despolitização, ou burrice, porque são pobres? Que preconceito
é esse? A elite brasileira não tem o direito de chamar os outros, na internet, de burros,
de  inconscientes  políticos,  de  quem  vota  com  o  estômago.  Eles  votaram porque
acharam que o Brasil melhorou para a imensa maioria do povo brasileiro.

Até compreendo São Paulo apresentar uma votação maior para o senador Aécio
Neves, pois ela tinha, quando Lula entrou, em torno de 65% da riqueza do País. Hoje
tem em torno de 50%, hoje há uma divisão de renda no Brasil.  Outros estados e
outras regiões passaram a ter também a distribuição da riqueza do Brasil. Talvez isso
incomode os paulistas. É preciso fazer lá um debate ideológico. Mas isso foi feito para
que o Brasil  se tornasse mais  igual.  Isso não significa que São Paulo ficou mais
pobre, significa que os estados das regiões mais pobres enriqueceram mais. Mas São
Paulo continuou enriquecendo. Agora, tinha de ser tudo concentrado em São Paulo?
Tem de ser tudo concentrado na região mais rica do País e para os mais ricos? O
Brasil precisa de justiça social. Aliás, foi a justiça social e a distribuição de renda que
fizeram com que a economia não parasse de rodar e de girar. O Lula fala de maneira
simples: os pobres salvaram o Brasil da crise. Isso é verdade, porque, à medida que
os pobres passaram a ter aumento no salário mínimo e uma renda um pouco melhor,
movimentaram a riqueza do Brasil, fazendo com que os empresários e todos também
tivessem condições melhores e não vivessem a crise econômica internacional. Isso
foi  tudo muito  debatido,  muito  visto  durante  o  procedimento  eleitoral.  As  eleições
terminaram, e é preciso respeitar o resultado das urnas.
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Outro dia vi num site - espero que o exército tome uma decisão urgentemente - um
soldado do exército com uma bala, dizendo que a baioneta está apontada para a
presidenta Dilma, que está esperando somente o som das cornetas. Agora o sistema
democrático fica sendo colocado em risco por que o resultado das urnas é contestado
por  uma  pseudoelite  que  acha  que  os  outros  são  mais  burros  que  ela?  Essa
discussão está rolando nas redes sociais, Adelmo, com muita força. Eu realmente fico
muito  triste.  Não  fico  preocupado,  porque  não  há  crime  de  golpe  no  Brasil.  A
democracia  será  respeitada,  os  partidos  de  oposição  e  de  situação  continuarão
existindo e coexistindo de forma democrática. Isso é o sistema democrático. Não dá
para tentar desqualificar uma vitória, como foi a da presidenta Dilma, da forma que
estamos vendo por aí.

Infelizmente, o debate que o Sargento Rodrigues pressupõe leva a isso. Digo a V.
Exa., a vitória da presidenta Dilma foi espetacular, porque o governo deu seu apoio
oficial  ao  Aécio  Neves.  Mas,  mesmo  assim,  a  derrota  dele  foi  muito  grande  no
primeiro e no segundo turnos. No mínimo, a arrogância deveria diminuir. Ninguém é
dono da verdade, ninguém é dono da democracia. A cada um, um voto. As pessoas
foram e votaram. A maioria escolheu determinado partido político ou a conjunção dele
para que pudéssemos continuar dirigindo nosso país. Tenho certeza de que esse
programa será o implementado.

Não podemos também fazer agora o que fazem setores da mídia, após a derrota
daquele para o qual torceram: inverter o programa de quem ganhou as eleições e
querer implantar no Brasil o programa derrotado. O programa a ser implantado é o
programa vitorioso, o de divisão de renda, o da justiça social. Não é o programa do
mercado, do arrocho, o neoliberal aplicado na Europa. Este perdeu as eleições no
Brasil e felizmente perdeu em Minas. Agora teremos em Minas um governo que, junto
ao governo federal - tenho esperança e vou trabalhar para isso -, possa fazer com
que o Estado tenha um avanço maior do que o avanço que o Brasil teve. O resultado
das urnas foi proclamado. Tudo bem fazer um desabafo, pois, afinal de contas, ainda
não chegou a missa do sétimo dia, mas temos de aceitar  o resultado, Rodrigues,
porque é o resultado da democracia, do povo brasileiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O deputado Sargento Rodrigues - Pela ordem, Sr. Presidente. Peço a palavra pelo
art. 164.

O presidente - Deputado Sargento Rodrigues, oportunamente eu lhe darei a palavra
para responder pelo art. 164 do Regimento Interno. Com a palavra, o deputado Cabo
Júlio.

O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,
prometo ser breve, até porque pretendo reforçar aqui parte da minha fala de ontem,
quando fiz  apelo  ao  governador  Alberto Pinto  Coelho  para  que venha,  a  público,
informar aos servidores públicos quando será pago o prêmio de produtividade.

Esse prêmio foi um instrumento criado pelo governo Aécio, garantindo ao servidor
outro  salário  anualmente.  Não  consigo  entender,  repito,  que  um  governo,  sem
nenhuma coloração partidária, não informe ao servidor quando ele vai receber o seu
prêmio de produtividade referente ao ano de 2013. E olha que estamos terminando o
ano de 2014! Os servidores públicos do Estado de Minas Gerais não merecem essa
indefinição, deputado Rogério Correia. Não há como se criar um projeto e vendê-lo
pela mídia como um projeto moderno, eficiente, mas não pagar o que é devido ao
servidor.  Em  cada  10  ligações  que  recebemos  -  e  temos  como  base  eleitoral
servidores públicos -, 9 fazem a mesma pergunta:  quando o governo vai pagar o
prêmio de produtividade? Ninguém sabe informar isso.

Na campanha eleitoral, vieram a público, na Rádio Itatiaia, dizendo que iam pagar
neste ano, em duas parcelas. As eleições acabaram, e dizem que não é bem assim,
que não têm dinheiro para pagar. Ora, não disseram que tinham dinheiro para tudo?
Não é o Estado da eficiência, do choque de gestão, do enxugamento da máquina
pública? Como não têm dinheiro para pagar ao servidor?

Esse  é  o  nosso  apelo.  Sabemos  que  é  muito  difícil  realmente  administrar.  Os
servidores  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  precisam  de  uma definição.  Não
consigo entender como a Lei de Responsabilidade Fiscal permite que se deixe para o
governo seguinte  o pagamento do  prêmio  de produtividade que deveria  ser  pago
neste  ano.  Esse  é  o  nosso  apelo.  Estou,  há  dois  dias,  tentando  falar  com  o
governador Alberto Pinto Coelho, esperando um retorno do gabinete dele, para saber
se há uma definição para levarmos aos servidores, mas não consigo falar com ele.
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Depois, vem a liderança do governo atual e diz que há projetos de interesse deste
governo  para  serem  votados.  Mas  não  conseguimos  uma  resposta  para  essa
questão.

Assim, conclamamos aos líderes de governo nesta Casa que venham a público, a
este  microfone,  informar  aos  servidores  públicos  que  nos  assistem  pela  TV
Assembleia  quando  eles  vão  receber  o  prêmio  de  produtividade.  O  servidor  não
inventou nada. Muito pelo contrário, deputado Adelmo Carneiro Leão, ele foi colocado
num sistema criado pelo governo como algo para proclamar a eficiência. Os setores
atingem  a  meta  de  90,25%,  de  95%,  fazem  jus  a  esse  recebimento,  mas  não
recebem o prêmio.  Perdoem-me a  expressão,  acho  isso  uma covardia.  Na outra
eleição, o prêmio foi anunciado no meio da campanha eleitoral. Não se pode fazer
isso.

O servidor público, por mais que tenha coloração partidária - alguns são filiados ao
PT, outros ao PMDB, outros a sei lá o que -, é servidor de carreira concursado. Ele
está querendo seu salário. Dizem: “Ah, mas não tem dinheiro!” Depois das eleições, a
gasolina aumenta, não tem mais dinheiro, acontece tanta coisa. Assistindo a ambos
os programas eleitorais, parecia que íamos morar no paraíso, sem problemas. Faço
esse  apelo  aqui.  Peço  aos  nossos  líderes  que  venham  nos  informar.  Deputado
Duarte, vice-líder, deputado Tiago, que ali  passou, líderes da Casa, deputado Luiz
Henrique,  venham  nos  dizer:  “O  governador  Alberto  Pinto  Coelho  informa  que  o
prêmio de produtividade a que o servidor faz jus será pago em tal data”. É isso que
queremos.

Deputado Rogério Correia, antes de conceder aparte a V.  Exa.,  quero fazer um
apelo a esta Casa. Temos de parar de empurrar com a barriga a votação do projeto
de lei do Tribunal de Justiça Militar. Vamos votá-lo. Quem quiser votar contra, vote
contra. Quem quiser votar a favor, vote a favor. Não podemos criar expectativa em
uma turma que estudou muito para passar  em um concurso  público.  Parece que
queremos dar maior ênfase aos contratados, aos nomeados por meio de políticos ou
sabe-se  lá  por  qual  instrumento.  Querem  acabar  em  Minas  Gerais  com  o  maior
instrumento que valoriza o servidor público, que é a meritocracia. A meritocracia é
passar  em  um  concurso  público.  Servidores  concursados  do  Tribunal  de  Justiça,
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podem ter  a certeza de que o presidente desta Casa assumiu compromisso com
vocês de colocar em pauta o projeto. Ele assumiu compromisso com o presidente do
Tribunal. Não estamos nomeando ninguém. Não estamos dando cargo para ninguém.
Não estamos apadrinhando ninguém. Estamos fazendo jus àqueles que estudaram e,
por seus próprios méritos, passaram em um concurso. A Assembleia Legislativa tem
obrigação moral de colocar em pauta esse projeto e votá-lo. Quem quiser vote como
quiser e use seus argumentos de convencimento.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Cabo Júlio, V. Exa. falou de
concurso  público.  Concordo  que,  se  foi  feito  concurso,  as  pessoas  têm  de  ser
chamadas.  Quero  acrescentar  mais  um  questionamento  aos  que  V.  Exa.  fez  aos
líderes  de  governo.  O  que  será  feito  com  as  70  mil  professoras,  professores,
trabalhadores da educação que foram engabelados com a Lei nº 100? Agora há uma
PEC inconstitucional - sabidamente isso não resolverá o problema -, e o governo não
chama  para  concurso  público,  não  age.  Qual  resposta  será  dada  a  esses
professores? Aliás, na época do choque de gestão, eles foram incentivados a não
fazer  concurso,  porque  o  governo  disse  que  elas  já  seriam  efetivas.  Segundo  o
Superior Tribunal Federal, essas professoras terão de ser demitidas em abril. Onde
está o concurso público? Cadê a negociação em torno do concurso público, para que
elas possam fazê-lo em condições reais e de igualdade? Que não seja um concurso
meramente acadêmico, que não leve em conta o tempo de serviço e os direitos que
adquiriram durante todo esse procedimento. Cabo Júlio, são 70 mil, pelo menos, que
estão nessa situação, mas o governo não responde e jogou as professoras no limbo.
São 70 mil pessoas desesperadas.

V. Exa. deve sempre receber e-mails, mensagens no Facebook, no Twiter, pedindo
solução, mas o governo atual finge que não vê. Quer empurrar com a barriga 70 mil,
mas, em abril, já não poderão continuar. O que o próximo governo fará?

Vamos ouvir discursos acalorados aqui dizendo que o problema é do governador
Fernando Pimentel. Já estou alertando, mas até agora, nada. O que eles falam em
relação a isso? Nada. Já pedi, já aprovei um requerimento para que fosse marcada
uma reunião  da  Comissão de Administração Publica,  convocando a  secretária  de
Educação para vir aqui dizer o que será feito na área de educação no período até
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abril. Tem de ser iniciativa do governo atual marcar o concurso. Tem de ser iniciativa
dele. Não pode ser do Pimentel. O Alberto Pinto Coelho ainda está governando. Mas,
até agora, nada de concurso. Também não foi marcada a reunião. A secretária está
convocada para vir, mas não vem.

Então, gostaria que V. Exa, incluísse entre suas indagações aos líderes do atual
governo: o que vai ser feito com essas 70 mil pessoas? O que se vai fazer por elas
sem ser a demagogia da PEC a que se referiram aqui? Para esclarecimento dos que
estão nas galerias, dizem que vão apresentar uma PEC que repete aquela que o
Supremo não aceitou, dizendo que vai efetivar de novo. Ninguém acredita nisso, pois
sabemos que não é possível  e  que isso  é  apenas para  protelar  e não tomar  as
medidas  necessárias  em  relação  ao  concurso.  Gostaria  de  levantar  esse  ponto,
porque esse é um problemão que temos, e o atual governo está brincando com a vida
dessas pessoas, em sua maioria mães de família.

O deputado Cabo Júlio* - Obrigado, deputado Rogério Correia. Como dissemos,
criou-se  em  muitos  servidores  a  expectativa,  fomentada  nas  eleições,  de  que  a
solução do problema está próxima. Gente, é o art. 37 da Constituição Federal! A não
ser que ele tenha sido revogado ontem e eu não tenha tido conhecimento. A forma de
ingresso no serviço público, a partir da Constituição de 1988, é o concurso público.
Qualquer coisa além disso é balela. Podem fazer o que quiserem, que não vai dar
certo quando chegar  ao Supremo. “Ah,  vamos criar  nova emenda à Constituição,
repetindo  o  mesmo texto!”.  Ora,  vão  repetir  o  mesmo texto  que  já  foi  declarado
inconstitucional?  Isso  é  brincar  com as  pessoas.  E  na  verdade precisamos  é  de
solução.

A campanha acabou e não tem terceiro turno. Agora, está na hora de Minas Gerais
e o Brasil  voltarem a funcionar.  Neste ano, o Brasil  parou. Primeiro, por causa da
Copa.  Nesse período tudo foi  uma maravilha!  Eu queria viver  no Brasil  da Copa,
apesar dos 7 a 1. Depois, vieram as eleições. O que queremos agora é que se tomem
providências sobre tudo aquilo que foi discutido. Que Minas Gerais volte a ser dos
mineiros, e o Brasil, dos brasileiros, para que possamos resolver problemas. Algumas
coisas são urgentes, como a questão das professoras e dos concursos públicos, não
só o do tribunal. O governador vai passar, mas o governo fica. As pessoas precisam
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ter  segurança  jurídica  ao  participar  de  um  concurso  público.  Essas  pessoas
estudaram, abriram mão do seu sábado, do seu domingo, do seu feriado e da sua
família, para participar de concursos públicos - alguns concorridíssimos, como o do
Tribunal de Justiça Militar -, foram aprovadas por mérito próprio, e agora vamos dizer
que não estamos a fim de votar? Não é possível! Sinceramente, acho que isso é um
desrespeito com qualquer servidor público que passa em um concurso por  mérito
próprio. O que vemos em alguns Poderes são cidadãos ganhando de R$16.000.00 a
R$20.000,00  sem  terem  feito  concurso  público,  mas  porque  foram  indicados  por
fulano ou sicrano. É isso o que não queremos. Na meritocracia, a pessoa pode dizer
que não dependeu de ninguém, que não dependeu de nada além do seu esforço.
“Passei  no  concurso  à  minha  custa;  não  devo  nada  a  ninguém.  Sou  técnico  de
carreira, porque estudei e passei no concurso”. É isso o que queremos.

Então, podem ter a certeza de que vamos cobrar do presidente da Casa, deputado
Dinis Pinheiro. Na presença de um representante de vocês, o presidente assumiu o
compromisso de colocar a matéria em pauta, e ela está em pauta. Ou seja, ele fez a
sua parte. Mas agora vamos cobrar também das lideranças de governo que tenham o
senso de responsabilidade de não fazer, em razão da eleição, revanchismo com o
servidor público,  que não tem nada a ver com isso.  Descontar no servidor  não é
admissível para pessoas de responsabilidade. O servidor não tem culpa; ele não tem
coloração partidária.  O que o servidor  que está aguardando a  nomeação em um
concurso  teve  foi  a  caneta.  Então,  podem  ter  a  certeza  de  que  contam  com  a
solidariedade do nosso bloco e do nosso partido, PMDB, para que possamos dar a
vocês nada além daquilo que já é do seu direito:  ser nomeados em um concurso
público para o qual vocês estudaram muito e no qual foram aprovados. Lembro que,
mais do que isso, o tribunal precisa desses servidores para caminhar. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Ulysses Gomes - Solicito o encerramento de plano da reunião, por falta
de quórum.

O deputado Sargento Rodrigues - O art. 164 é claro, presidente, e se refere ao
deputado ou partido político que tenha sido  citado em um pronunciamento e não
tenha tido oportunidade de responder. Fui chamado de arrogante, presidente!
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O presidente - Deputado Sargento Rodrigues, com a devida consulta aos técnicos,
que  são  altamente  competentes,  pelos  quais  tenho  o  maior  respeito,  tanto  que
tomarei a decisão por orientação dos técnicos, concursados, formados, preparados,
para lhe responder: não havendo quórum e havendo um pedido para encerramento
de plano,  não há nenhuma solicitação precedente,  nem que  eu queira,  para  que
possa continuar a reunião. Então, por ordem do Regimento Interno, por respeito ao
Regimento  Interno,  e  escutando  os  técnicos  que  estão  aqui  -  nem  usarei  a
prerrogativa de que eu já sabia disto, porque seria até arrogância perante V. Exa. -,
quero, com toda a humildade, dizer que os técnicos, conhecendo mais do que eu,
inclusive,  estão dizendo o seguinte, que direi  com toda a tranquilidade: se há um
pedido para encerramento de plano e não há quórum, o que compete ao presidente é
encerrar. Cabe ao deputado Sargento Rodrigues acatar o Regimento Interno desta
Casa, e o Regimento desta Casa manda que eu, presidindo esta reunião, encerre-a.

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 30, 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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2014

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os deputados André Quintão e João Leite (substituindo o deputado Fabiano Tolentino,
por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião
e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,
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. Submetido a votação, é aprovado o requerimento:
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nº 10.522/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências para a adequação do novo
espaço de leitura da Biblioteca Pública Luiz Bessa, com condições necessárias de
instalações  sanitárias,  bebedouros  e  acessibilidade  para  os  frequentadores,
principalmente  pessoas  idosas e  deficientes.  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, 30 de outubro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/8/2014

Às 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
Lessa,  Tiago  Ulisses  e  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o  deputado  Lafayette  de
Andrada, por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. 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 turno único, do Projeto de Lei nº 5.327/2014 com a Emenda nº 1
(relator:  deputado  Zé  Maia).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Jayro Lessa - Tiago Ulisses.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/9/2014
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,
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Rômulo Viegas (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da
liderança do BTR),  e  Marques  Abreu (substituindo  o  deputado  Antonio  Lerin,  por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência suspende os trabalhos. Reabertos os
trabalhos, às 15h24min, registra-se a presença dos deputados Antônio Lerin e Duarte
Bechir (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da liderança do
BTR). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
desconvoca a reunião extraordinária de 9/9/2014, às 20h30min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem - Anselmo José Domingos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.278/2011

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.278/2011, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados
- Apac -, com sede no Município de Minas Novas, 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 § 1º 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 1.278/2011
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - de Minas Novas, com sede nesse município.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac - de Minas Novas, com sede nesse município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.346/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.346/2013, de autoria do deputado Luiz Henrique, que declara
de utilidade pública a Associação Mantenedora da Guarda Mirim de Janaúba, com
sede 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.

PROJETO DE LEI Nº 4.346/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Mantenedora  da  Guarda  Mirim  de

Janaúba, com sede no Município de Janaúba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mantenedora da Guarda

Mirim de Janaúba, com sede no Município de Janaúba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.622/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.622/2013, de autoria  do deputado  Fabiano Tolentino, que
declara de utilidade pública o Círculo Orquidófilo de Itumirim, com sede no Município
de Itumirim, 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 4.622/2013
Declara de utilidade pública a entidade Círculo Orquidófilo de Itumirim, com sede no

Município de Itumirim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Círculo  Orquidófilo  de

Itumirim, com sede no Município de Itumirim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.711/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.711/2013, de autoria do deputado Neider Moreira, que declara
de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santo
Antônio do Monte - Ascasam -, 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 4.711/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Santo Antônio do Monte - Ascasam -, 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  Catadores  de

Materiais Recicláveis de Santo Antônio do Monte - Ascasam -, com sede no Município
de Santo Antônio do Monte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
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Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.748/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.748/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de
São Matias, com sede no Município de Luislândia, 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 4.748/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de São Matias, com sede no Município de Luislândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais de São Matias, com sede no Município de Luislândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.755/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.755/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes Renato Azeredo, com sede
no Município de Jaíba, 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 4.755/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes Renato Azeredo

- Aspira -, com sede no Município de Jaíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes

Renato Azeredo - Aspira -, com sede no Município de Jaíba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.884/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.884/2014, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara
de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Nações Unidas -
Amabonu -, com sede no Município de São Tiago, 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 § 1º 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 4.884/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  e  Amigos  do  Bairro

Organização das 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 de Moradores e Amigos

do Bairro Organização das Nações Unidas - Amabonu -, com sede no Município de
São Tiago.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.905/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4905/2014, de autoria da deputada Liza Prado, que declara de
utilidade pública o Grupo Teatral Amador Sol - Grutas -, com sede no Município de
Araguari, 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 § 1º 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 4.905/2014
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Teatral Amador Sol - Grutas -, com

sede no Município de Araguari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade 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 Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.136/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.136/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
declara de utilidade pública a entidade Unidos da Vila Esporte Clube, com sede no
Município de Contagem, 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 § 1º 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 5.136/2014
Declara de utilidade pública o Unidos da Vila Esporte Clube, com sede no Município

de Contagem.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Unidos da Vila Esporte Clube, com

sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.155/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.155/2014, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que
declara de utilidade pública a Associação Olympia Formiga de Inclusão Esportiva e
Formação do Atleta, 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 § 1º 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 5.155/2014
Declara de utilidade pública a Associação Olympia Formiga de Inclusão Esportiva e

Formação do Atleta, com sede no Município de Formiga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação Olympia  Formiga de

Inclusão Esportiva e Formação do Atleta, com sede no Município de Formiga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.175/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº 5.175/2014, de autoria  do deputado Rômulo Veneroso,  que
declara de utilidade pública a Associação de Bombeiros Civil de Três Marias - ABCT-
TM -, com sede no Município de Três Marias, foi aprovado em turno único, na forma
original.
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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 § 1º 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 5.175/2014
Declara de  utilidade pública  a  Associação de Bombeiros  Civil  de  Três Marias  -

ABCT-TM -, com sede no Município de Três Marias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Bombeiros Civil  de

Três Marias - ABCT-TM -, com sede no Município de Três Marias.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.178/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.178/2014, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a entidade Projeto Amigos Construindo a Esperança, com sede
no Município de Buenópolis, 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 § 1º 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 5.178/2014
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Amigos Construindo a Esperança,

com sede no Município de Buenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Amigos Construindo

a Esperança, com sede no Município de Buenópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



488
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.194/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.194/2014, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de utilidade pública o Instituto Integrar Vidas,  com sede no Município de Pará 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 § 1º 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 5.194/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Integrar Vidas, com sede no Município de

Pará de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Integrar Vidas, com sede no

Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.207/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.207/2014, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e da Região dos Bairros da
Capetinga, Anhumas, Barra, Capoeira - Ambacc -, com sede no Município de Areado,
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 § 1º 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.



489
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 5.207/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e da Região dos Bairros

da Capetinga,  Anhumas,  Barra,  Capoeira  -  Ambacc  -,  com sede no Município  de
Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a Associação dos  Moradores e  da

Região dos Bairros da Capetinga, Anhumas, Barra, Capoeira - Ambacc -, com sede
no Município de Areado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.208/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.208/2014, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  de  Queijo  Canastra  -
Aprocan -, com sede no Município de São Roque 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 § 1º 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 5.208/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Queijo  Canastra -

Aprocan -, com sede no Município de São Roque de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Queijo

Canastra - Aprocan -, com sede no Município de São Roque de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.220/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.220/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
declara de  utilidade pública  a Associação dos Moradores e Produtores Rurais  de
Grão Mogol, com sede no Município de Grão Mogol, 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 § 1º 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 5.220/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais de

Grão Mogol, com sede no Município de Grão Mogol.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e

Produtores Rurais de Grão Mogol, com sede no Município de Grão Mogol.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.227/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.227/2014, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade Carmopolitana n° 3.476, com sede
no Município de Carmópolis 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 § 1º 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 5.227/2014
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade Carmopolitana n° 3.476,

com sede no Município de Carmópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Fraternidade

Carmopolitana n° 3.476, com sede no Município de Carmópolis de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.229/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.229/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Kerygma,  com  sede  no  Município  de
Varginha, 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 § 1º 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 5.229/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Kerygma,  com  sede  no

Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Kerygma,

com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.230/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.230/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, declara de
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utilidade pública a Associação de Guardas Civis Municipais - AGCM -, com sede no
Município de Varginha, 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 § 1º 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 5.230/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Guardas Civis Municipais - AGCM -,

com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Guardas  Civis

Municipais - AGCM -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.231/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.231/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade  pública  a  Associação  Protetora  de  Animais  de  Varginha,  com  sede  no
Município de Varginha, 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 § 1º 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 5.231/2014
Declara de utilidade pública a Associação Protetora de Animais de Varginha, com

sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora de Animais de

Varginha, com sede no Município de Varginha.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.233/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.233/2014, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária e Rural de Campinas, com sede no
Município de Mato Verde, 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 § 1º 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 5.233/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Rural  de Campinas,  com

sede no Município de Mato Verde.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária  Rural  de

Campinas, com sede no Município de Mato Verde.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.246/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.246/2014, de autoria do deputado Marques Abreu, que declara
de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco - Acrob -,
com sede  no  Município  de  Ouro  Branco,  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 § 1º 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 5.246/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco -

Acrob -, 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 de Corredores de Rua de

Ouro Branco - Acrob -, com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.253/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.253/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública a Associação de Árbitros dos Esportes Amadores de Uberlândia e
Região - Assaure -,  com sede no Município de Uberlândia, 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 § 1º 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 5.253/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Árbitros dos Esportes Amadores de

Uberlândia e Região - Assaure -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Árbitros dos Esportes

Amadores de Uberlândia e Região - Assaure -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.255/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.255/2014, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa Tereza, 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 § 1º 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 5.255/2014
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Infiltrados do Santa

Tereza, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato

Infiltrados do Santa Tereza, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.258/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.258/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos - Arca -,
com sede no Município de Uberlândia, 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 § 1º 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 5.258/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos

- Arca -, com sede no Município de Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Recicladores  e

Catadores Autônomos - Arca -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.261/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.261/2014,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que
declara de utilidade pública a Associação da Criança com Distúrbios Neurológicos -
ACDN -, com sede no Município de Coronel Fabriciano, 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 § 1º 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 5.261/2014
Declara de utilidade pública a Associação da Criança com Distúrbios Neurológicos -

ACDN -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Criança com Distúrbios

Neurológicos - ACDN -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.264/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.264/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
declara de utilidade pública o Grêmio Cultural Bartolomeu de Almeida Franca, com
sede no Município de Jequitinhonha, foi aprovado em turno único, na forma original.
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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 § 1º 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 5.264/2014
Declara de utilidade pública o Grêmio Cultural Bartolomeu de Almeida Franca, com

sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Cultural  Bartolomeu  de

Almeida Franca, com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.269/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.269/2014, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara
de utilidade pública a Associação Amigos da Equoterapia Recanto do Cavalo - Aaerc
-, com sede no Município de Campo Belo, 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 § 1º 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 5.269/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Equoterapia  Recanto  do

Cavalo - Aaerc -, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Equoterapia

Recanto do Cavalo - Aaerc -, com sede no Município de Campo Belo.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.270/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.270/2014, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da
Várzea Santo Antônio e Adjacências,  com sede no Município de Itamarandiba,  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 § 1º 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 5.270/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais  da  Várzea  do  Santo  Antônio  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de
Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais da Várzea do Santo Antônio e Adjacências, com sede
no Município de Itamarandiba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.271/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.271/2014, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do
Mandiocuçu, com sede no Município de Itamarandiba, foi aprovado em turno único,
na forma original.
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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 § 1º 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 5.271/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Mandiocuçu, com sede no Município de Itamarandiba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos  Produtores  Rurais  do  Mandiocuçu,  com  sede  no  Município  de
Itamarandiba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.281/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.281/2014, de autoria do deputado Deiró Marra, que declara de
utilidade  pública  a  Liga  Patrocinense  de  Futebol,  com  sede  no  Município  de
Patrocínio, 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 § 1º 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 5.281/2014
Declara de utilidade pública a Liga Patrocinense de Futebol, com sede no Município

de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Patrocinense de Futebol, com

sede no Município de Patrocínio.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.296/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.296/2014, de autoria  do deputado Fabiano Tolentino,  que
declara  de  utilidade pública  a  Organização Comunitária  Vida  Nova,  com sede no
Município de Carmo do Cajuru, 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 § 1º 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 5.296/2014
Declara de utilidade pública a Organização Comunitária Vida Nova, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Comunitária Vida Nova,

com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Fábio Cherem, relator - Anselmo José Domingos.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 29/10/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Hely Tarqüínio, em que notifica o falecimento do ex-deputado estadual

Márcio Miranda, ocorrido em 25/10/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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