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Legislatura

12.11.2014 255



____________________________________________________________________________ 

05.11.2014 2ª Reunião Extraordinária da
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE NOVEMBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 30/10/2014
Presidência do Deputado Bosco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Bosco -  Celinho do

Sinttrocel - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - João Leite
- João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Falta de Quórum
O presidente  (deputado  Bosco)  -  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 especial de amanhã,
dia 31, às 14 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2014
Às 14h18min,  comparecem na Sala das Comissões as  deputadas Maria  Tereza

Lara (substituindo o deputado Cabo Júlio, por indicação da liderança do MSC) e Luzia
Ferreira (substituindo o deputado Fred Costa, por indicação da liderança do BTR) e o
deputado Rômulo Veneroso, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Rômulo Veneroso, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da deputada Luzia Ferreira, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar
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matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência suspende os trabalhos. Às 16h22min são reabertos os trabalhos com a
presença  dos  deputados  Rômulo  Veneroso,  Duílio  de  Castro,  Duarte  Bechir
(substituindo o deputado Fred Costa, por indicação da liderança do BTR), membros
da comissão e, ainda, do deputado Sargento Rodrigues. 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 do Projeto de Lei nº 427/2011, no 2º turno, na forma do
vencido no 1º turno com a Emenda nº1 (relator: deputado Rômulo Veneroso). 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
10.463/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública  no  Município  de  Pouso  Alegre  para  debater  a  qualidade  dos  serviços
prestados  pela  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  e  pela  empresa  de
Transporte  Coletivo  Princesa  do  Sul.  Logo  após,  é  aprovado,  em  atenção  ao
Requerimento nº 9.376/2014, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, o relatório
da audiência pública realizada pela comissão no Município de Santana do Riacho, em
30/4/2014,  que  teve  por  finalidade  debater  os  prejuízos  causados  pela  falta  de
fornecimento de energia elétrica no circuito da Serra do Cipó durante o Carnaval, o
qual  vai  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência  agradece  a  presença  de  todos,  desconvoca  a  reunião  de  hoje,  às
20h15min, convoca os membros da comissão para reunião extraordinária de amanhã,
16/7/2014, às 11 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado - Rogério Correia.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Local visitado: Município de Santana do Riacho
Apresentação

No dia 30/4/2014, foi realizada, a requerimento do deputado Sargento Rodrigues,
audiência pública no Município de Santana do Riacho, com a finalidade de debater os
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prejuízos  causados  pela  falta  de  fornecimento  de  energia  elétrica  na  região  que
abrange  o  Circuito  da  Serra  do  Cipó  durante  o  Carnaval  deste  ano  e  discutir
proposições da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Além dos deputados Duilio de Castro e Sargento Rodrigues, participaram do evento
representantes  de  vários  setores  da  sociedade  local  e  das  Centrais  Elétricas  de
Minas Gerais - Cemig.

Relato
O  deputado  Duilio  de  Castro,  na  condição  de  presidente  da  1ª  Reunião

Extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, iniciou os
trabalhos destacando a importância do debate e do investimento em infraestrutura.
Em seguida, passou a presidência para o deputado Sargento Rodrigues, uma vez
que teve que se ausentar para participar de reunião da Comissão de Constituição e
Justiça na ALMG.

O deputado Sargento Rodrigues explanou para todos os convidados a legislação
pertinente  à  matéria  objeto  da  reunião.  O  deputado  indagou  à  Cernig  o  que
efetivamente  foi  feito  e  o  que  está  sendo  feito  para  solucionar  os  problemas
apresentados  pela população da região.  Também solicitou à empresa explicações
sobre  o  procedimento  operacional  e  burocrático  para  que a  população  da região
possa ser ressarcida por queima de equipamentos eletroeletrônicos. Como existem
processos  judiciais  nesse  caso,  o  deputado  esclareceu  que  são  duas  instâncias
diferentes: o Poder Judiciário e a esfera administrativa, diretamente junto à Cemig. O
deputado informou ainda que o ressarcimento por queima de aparelhos será feito em
casos  ocorridos  há  até  cinco  anos,  devendo  ser  requerido  diretamente  à  Cemig,
mediante apresentação das contas pagas.

Após esses  esclarecimentos,  o deputado Sargento  Rodrigues  passou a  palavra
para os convidados, que apontaram os seguintes problemas da região, na ordem que
se segue:

O Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia e presidente
da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  da  OAB-MG,  dividiu  sua  fala  em  dois
momentos: como coordenador do Procon Assembleia detalhou a legislação pertinente
e como turista explanou situação ocorrida com ele, relativa à falta de energia elétrica,
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no ano de 2008; ele também questionou à Cemig se houve aumento de carga na
mesma proporção do número de relógios novos instalados pela empresa na região;

a Sra. Edina Maria de Siqueira Andrade, 1ª Tesoureira da Associação Comunitária
João Nogueira Duarte,  relacionou vários transtornos em relação à comunidade da
Serra  do  Cipó,  a  saber:  constantes  quedas  de  energia  elétrica;  queima  de
equipamentos  elétricos;  problemas  com  pagamento  por  cartão;  problemas  nos
restaurantes locais com alimentos congelados; problemas nas sorveterias; problemas
ligados  a  pessoas  doentes  da  comunidade  que  necessitam  de  aparelhos  de
respiração e precisam fazer nebulização; falta d'água, decorrente da falta de energia;
insegurança pessoal em função da escuridão; impossibilidade de ir à igreja á noite;
cobranças indevidas por parte da Cemig, urna vez que o atendimento prestado à
região  é  muito  precário;  prejuízos  diversos  em  relação  aos  turistas,  que  exigem
ressarcimento dos comerciantes locais, entre outros;

o Sr.  Júlio  César  Jerônimo Barroso,  presidente da Serra  do  Cipó Convention &
Visitors Bureaux, mencionou dois problemas, a saber: falta de energia elétrica, com
apagões constantes e repetitivos, e má qualidade da energia elétrica da Serra do
Cipó, uma vez que a qualidade e a variação de tensão causam muitos problemas;

o Sr. Roberto Azevedo, comerciante, relatou problemas com o  freezer,  desligado
por mais de 12 horas, demora da Cemig em fazer o atendimento na Serra do Cipó
após as chamadas da população, ressaltando-se que à noite não há atendimento;

a Sra. Fernanda Soares, comerciante, disse que tem inúmeros protocolos na Cemig
e na Aneel, mas até agora nenhum problema foi solucionado; informou que paga por
127 volts, mas só recebe entre 60 e 80 volts; tem vários equipamentos elétricos, mas
eles não funcionam, em função da baixa voltagem; acrescentou que nos restaurantes
e no comércio em geral, todos os proprietários de estabelecimentos são prejudicados,
e os turistas tambérn; perguntou se haverá melhoria de rede na região da Lapinha e
se a  Cemig  ressarcirá  os  moradores,  em  função  da  baixa  voltagem  e  constante
oscilação desta;

o morador  Sr.  Joaquim Chagas solicitou agilização na remoção dos postes que
estão na MG-010, além de registrar a ausência do prefeito municipal, uma vez que o
assunto  tratado  na  audiência  é  de  interesse  do  Poder  Público  Municipal.  Para
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finalizar,  o  morador  questionou  à  Cemig  sobre  os  investimentos  em  iluminação
pública na área urbana da MG-10, próxima à região da Mata da Cachoeira, uma vez
que essa área é deficitária em termos de energia elétrica;

o Sr. Sávio Santiago, comercianfe, referendou a opinião de todos em relação às
alterações de voltagem da energia elétrica local,  além de denunciar  a queima de
contatores, de resistência de apoio ao sistema solar e de vários outros equipamentos;

o Sr. Alexandre Carvalho, comerciante, informou que há duas usinas hidrelétricas
em Santana do Riacho, uma delas a Usina Coronel Américo Teixeira, que está a 5km
da Lapinha e funciona há 17 anos sem a  concessão do uso de água (irregular),
produzindo apenas 50% da capacidade energética potencial;

o Sr. Bráulio Braga, vice-presidente da Associação Amigos da Lapinha, leu ofício
enviado pela mesma associação, solicitando soluções para os problemas ocorridos
frequentemente no povoado, provenientes da qualidade na prestação dos serviços de
energia elétrica por parte da Cemig: falta de energia em feriados, no Carnaval e na
Semana  Santa  de  2014;  falta  de  energia  em  quase  todos  os  finais  de  semana;
impossibilidade  de  usar  os  meios  de  comunicação,  que  dependem  de  energia
elétrica; falta de água devido à falta  de energia; insegurança da população e dos
turistas com a falta de energia elétrica e insatisfação dos turistas. Complementou sua
fala dizendo que o prejuízo moral e financeiro é incalculável e ressaltou a ausência do
prefeito local;

a Sra. Fernanda Damasceno, comerciante e advogada, pediu desculpas em público
por não comentar com os turistas a real situação da região, pois entendeu que estaria
denegrindo o município e este precisa dos turistas, que trazem recursos financeiros
para  a  comunidade;  ressaltou  que  as  constantes  quedas  de  energia  provocaram
perdas de medicamentos,  pois  eles  precisam ser  refrigerados,  o que depende de
energia elétrica.

O Sr. Marcos Barroso de Resende, assessor da Gerência Institucional e Legislativa
da Cemig, informou que a empresa é fiscalizada pela Aneel; que a empresa investiu
muito na entrega de faturas; asseverou que todos os questionamentos sobre queima
de equipamentos, computadores, e outros, que chegaram à Cemig foram atendidos e
avaliados; com relação ao prazo de deslocamento de equipes da Cemig, afirmou que
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será verificado; acrescentou que a remoção dos postes da MG-010 será verificada e
se colocou à disposição de todos; também informou à plateia presente a forma de se
solicitar ressarcimento de queima de equipamentos eletroeletrônicos; esclareceu que
os investimentos da Cemig são de valores elevados e que há toda uma tramitação
documental,  para  aprovação  do  órgão  regulador,  dos  órgãos  ambientais  e  das
propriedades privadas envolvidas;

O Sr. Ronaldo de Oliveira Rezende, engenheiro da Cemig, representando o diretor-
presidente da empresa, fez considerações sobre os tipos de problemas, do ponto de
vista  técnico,  e  esclareceu  que  há  problemas  de  continuidade  (interrupção),  de
qualidade (questão do nível de tensão) e problemas de restabelecimento de energia
elétrica  e  que  a  Cemig  está  trabalhando  nos  três  aspectos;  acrescentou  que  a
empresa  ainda  tem  problema  sério  relativo  a  contingência  de  energia  elétrica;
esclareceu que é importante diferenciar os conceitos de consumo, carga e potência;
disse que há uma área na Cemig responsável pelo planejamento e que esta vem
realizando ações nesse sentido, mas com as dificuldades naturais de investimento no
país; informou que a alimentação da Serra do Cipó é feita através da subestação
Jaboticatubas; acrescentou que estão sendo reformados os alimentadores, cuja troca
deverá ser concluída até o final deste ano, o que vai promover uma melhoria razoável
em relação ao nível de tensão da região; acrescentou que a partir do final do mês de
maio de 2014 haverá uma melhora de resultado em relação à energia elétrica da
região; explicou que houve problemas em relação à liberação e à aprovação de obras
por parte do DER (envolvendo faixa de servidão), na construção de um alimentador-
tronco; reforçou que a melhora definitiva é para o final deste ano; salientou que o
problema na Serra da Lapinha é mais grave, pois lá só há uma linha monofásica,
quando  o  ideal  seria  uma  rede  trifásica;  informou  que  a  Cemig  está  tentando
encontrar alternativa mais rápida para região da Lapinha; complementou dizendo que
a Cemig procura cumprir o que está na Resolução n° 414 e que não faz nada que
esteja fora da legislação, mas que podem existir problemas de interpretação dessa
legislação;  esclareceu  à  Sra.  Jane  Diniz  França  de  Abreu  que  os  problemas  de
quantidade de interrupção e nível de qualidade de energia serão resolvidos até o final
deste ano e que, no caso da região da Lapinha, a Cemig instalará equipamento até o
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final  de  maio,  proporcionando  uma  melhora  considerável  no  nível  de  tensão;
acrescentou que os investimentos da Cemig na região da Lapinha são de nível de
tensão e não de continuidade e que o nível de qualidade está sendo providenciado;
explicou que toda reforma, expansão e investimento feito pela Cemig na região é para
fazer face aos picos de demanda da população; respondeu também ao Sr. Joaquim
Chagas sobre a área urbana da MG-10, próxima à região da Mata da Cachoeira,
esclarecendo que essa demanda tem que ser executada pelo Poder Executivo do
município;

A moradora Sra. Jane Diniz França Abreu, da área rural de Varginha, questionou
sobre a área rural do Município de Santana do Riacho, que foi tarifada com tarifa de
luz urbana, estando em área rural; informou também que existe processo judicial para
que seja definido até onde é área urbana e onde é área rural; a moradora esclareceu
que é produtora rural, pratica agricultura de subsistência e, no seu entendimento, sua
região é rural; acrescentou que depende da energia elétrica para muitos afazeres,
inclusive em relação à saúde.

Conclusão
A audiência pública permitiu uma visão geral sobre os prejuízos causados pela falta

de  fornecimento  de  energia  elétrica  aos  consumidores  da  região  que  abrange  o
Circuito  da  Serra  do  Cipó  e  discutiu  proposições  da  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor e do Contribuinte. Restaram também esclarecidas as repercussões da
falta de energia elétrica nessa região. O deputado Sargento Rodrigues providenciou,
junto à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, requerimentos com as
seguintes solicitações aos órgãos indicados:

envio ao presidente da Cemig, com cópia para o governador do Estado, do relatório
final da audiência pública, com os principais problemas relatados pela população;

requerimento  a  representante  do  Ministério  Público,  para  que  este  ajuíze  ação
coletiva em defesa dos direitos dos consumidores da  região do Circuito Serra  do
Cipó,  em virtude dos graves problemas apresentados nessa relação de consumo,
com cópia para o governador do Estado;

requerimento  para  encaminhamento  de  cópia  do  relatório  final  da  audiência  ao
Procon Assembleia, para promoção das ações administrativas necessárias à defesa
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dessa coletividade, além de cópias extras para a Associação Comercial da Serra do
Cipó, a Serra do Cipó Convention & Visitors Bureau, a Associação Comunitária João
Nogueira Duarte e a Associação Amigos da Lapinha;

requerimento à Cemig, para que a empresa de forma coletiva, em todos os seus
medidores  individuais  e  globais  da  região  da  Serra  do  Cipó,  certifique  se  o
fornecimento  de  energia,  da  ordem  de  127V  ou  220V,  está  sendo  cobrado  do
consumidor; e para que execute aferição desses equipamentos, dando o desconto
necessário quando for o caso;

requerimento à Cemig para que envie à Comissão de Defesa do Consumidor da
ALMG, ao Procon Assembleia, ao Ministério Público Estadual e ao governador do
Estado cópia do relatório produzido pela empresa relativo à certificação de voltagem,
bem como referente à aferição dos medidores individuais e globais da região da Serra
do Cipó;

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo,  para  que  esta  promova
investimentos  e  adequação de infraestrutura,  com vistas  a  atender  o crescimento
turístico da região que abrange o Circuito da Serra do Cipó.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2014.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.418

Declara de utilidade pública a Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral,
com sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Mineira  do  Acidente

Vascular Cerebral, com sede no Município de Lagoa Santa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.419
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Caetanópolis, com sede nesse município.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Caetanópolis, com sede nesse município.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.420
Declara de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha - Mundo Equo,

com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha -

Mundo Equo, com sede no Município de Varginha.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATA
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 5/6/2014
Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Almir  Paraca,

membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa
a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  subscrita.  A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  e  deliberar,  na  Semana
Mundial do Meio Ambiente, sobre a emissão de um alerta e um apelo aos órgãos
públicos  e  entidades  municipais,  estaduais  e  federais  encarregados  das  políticas
públicas  na  área  de  recursos  hídricos,  sobre  a  necessidade  de  um  olhar  mais
cuidadoso,  mais recursos e programas que promovam a revitalização do Rio São
Francisco  e  seus  inúmeros  afluentes,  constituindo-se  num  ato  público  em defesa
desta bacia hidrográfica, bem como a discutir  e votar proposições da comissão. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Luciana
Fonseca Salles, relações institucionais, representando o presidente da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa; e Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do
Instituto  Mineiro  de  Gestão das  Águas -  Igam; e  os  Srs.  Breno Esteves  Lasmar,
assessor de gabinete e analista ambiental do Instituto de Gestão das Águas - Igam -
representando  o  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável; Matheus Valle de Carvalho e Oliveira, assessor jurídico, representando o
diretor-geral  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG; Breno Carone, vice-
prefeito de Brumadinho e secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraopeba,  representando o presidente; Marcus Vinícius Polignano,  presidente do
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; Márcio Tadeu Pedrosa, do Comitê
Federal  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco  e  coordenador  do  Alto  São
Francisco;  e Antonio  Thomaz Matta Machado,  Projeto  Manuelzão-UFMG, que são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência,  na  qualidade  de  autor  do
requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Registra-se  a  presença  do  deputado  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado
Pompílio Canavez, por indicação da liderança do MSC). Abertos os debates, segue-
se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência recebe
cópia de  documento assinado pela  Comissão de Moradores  do  Bairro Liberdade-
Pampulha solicitando ao Ministério  Público  o  embargo da obra  de  construção da
bacia de detenção de cheias do Córrego São Francisco. A presidência retoma os
trabalhos  ordinários  da  reunião.  Registra-se  a  presença  da  deputada  Liza  Prado
(substituindo o deputado Tiago Ulisses, por indicação da liderança do BAM). 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 10.258/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, em caráter de urgência, no Município de
Miravânia,  a preservação de suas nascentes,  berço e áreas de recarga dos Rios
Japoré, Calindó, Itacarambi, Cocha, Vale do Peruaçu e Carinhanha, que banham os
Municípios de Manga, Motalvânia, Miravânia, Cônego Marinho, Itacarambi, Januária e
São  João  das  Missões  e  que,  por  extensão,  atingem  diretamente  o  Rio  São
Francisco;

nº 10.259/2014, da deputada Liza Prado e dos deputados Almir Paraca e Rogério
Correia, em que solicitam seja encaminhado à diretora-geral do Instituto Mineiro de
Gestão de Águas - Igam - pedido de informação para que envie para a Comissão
Extraordinária das Águas cópia de estudo sobre os índices de chuvas a partir  de
1977;

nº 10.260/2014, da deputada Liza Prado e dos deputados Almir Paraca e Rogério

Correia,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informação solicitando os locais

(bacias,  sub-bacias,  trechos  de  rios,  aquíferos,  etc.)  em  que  já  não  há  vazão

disponível para outorga de uso da água; os locais, entre os acima relacionados, que

estão declarados como área de conflito por uso da água, e a relação de pedidos de

área de conflito que ainda se encontram em análise; e os procedimentos que estão

sendo  adotados  pela  essa  secretaria  nos  casos  acima,  também  quando  são

solicitadas novas outorgas nessas áreas, especificando-se, ainda, quando houver, as

normas aplicadas;

nº 10.261/2014, da deputada Liza Prado e dos deputados Almir Paraca e Rogério

Correia, em que solicitam seja encaminhado à diretora-geral do Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - Igam - pedido de informação solicitando os locais (bacias, sub-

bacias,  trechos  de rios,  aquíferos,  etc.)  em  que já não há vazão disponível  para

outorga de uso da água; os locais, entre os acima relacionados, que estão declarados

como área de conflito por uso da água, e a relação de pedidos de área de conflito que

ainda se encontram em análise; e os procedimentos que estão sendo adotados pelo

Igam nos casos acima, também quando são solicitadas novas outorgas nessas áreas,

especificando-se, ainda, quando houver, as normas aplicadas;

nº 10.262/2014, da deputada Liza Prado e dos deputados Almir Paraca e Rogério

Correia, em que solicitam seja encaminhado a diretora-geral do Instituto Mineiro de

Gestão  de  Águas  pedido  de  informações  sobre  a  concessão  de  outorga  da

construção da bacia de detenção de cheias do córrego do São Francisco e sobre a

necessidade  da  participação  formal  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das

Velhas  nesse  processo  como  condição  obrigatória  para  regular  a  concessão,  se

houver, dessa outorga.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, nos termos

do edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.

Almir Paraca, presidente - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Liza Prado.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.946/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Obras de Amor - Aoda -, com sede no Município de
Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.946/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Obras de Amor - Aoda -, com sede no Município de Uberlândia.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 12, parágrafo único,
e 37 vedam a remuneração de seus dirigentes e associados; e o art. 30 determina
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, qualificada como Organização da Sociedade Civil de interesse Público -
Oscip -,  nos termos da Lei  Federal  nº  9.790,  de 1999,  e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.946/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.263/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Suzana - Amocos -,
com sede no Município de Brumadinho.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.263/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade de Suzana -  Amocos -,  com sede no
Município de Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alteração registrada em
19/8/2014),  o art.  47 determina que,  na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com finalidades não econômicas
e  título  de  utilidade  pública  federal,  estadual  ou  municipal;  e  o  art.  49  veda  a
remuneração de seus dirigentes.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.263/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente e  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Gustavo Corrêa  -

Rômulo Veneroso.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.402/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo instituir o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte de Valores.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/8/2014,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  análise  preliminar  de  seus  aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  5.402/2014  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do

Trabalhador em Transporte de Valores, a ser comemorado anualmente na primeira
segunda-feira do mês de agosto.

Em  sua  justificação,  o  autor  esclarece  que  a  data  foi  escolhida  pela  categoria
durante acordo coletivo entre as empresas e os transportadores e vigilantes de carro-
forte.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento
jurídico.

À União compete legislar sobre as matérias em que predomina o interesse nacional,
relacionadas no art.  22 da Constituição da República; e,  aos municípios, sobre os
assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, inciso I, da citada Carta.



62
____________________________________________________________________________

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.
25 da referida Constituição. É a chamada competência residual, que lhe reserva as
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa
pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados
componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa
da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.
Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa
do processo legislativo referente à proposição em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.402/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.411/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas, com sede no
Município de Itaú de Minas.

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.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.411/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas, com sede no Município de Itaú
de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  32  veda  a
remuneração de seus dirigentes;  e o art.  102 determina que,  na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere, legalmente
constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade
de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  em  seu  estatuto
constitutivo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.411/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial

de Itaú de Minas - Aceim -, com sede no Município de Itaú de Minas.”.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.416/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe visa declarar



64
____________________________________________________________________________

de utilidade pública a Associação Casa da Gente, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.416/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa da Gente, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  18  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou equivalentes; e o § 3º do art. 30 determina que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.416/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente e  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Gustavo Corrêa  -

Rômulo Veneroso.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.417/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de
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utilidade pública o Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, com sede no Município de
Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.417/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, com sede no Município de Araxá.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 4º do art. 18 e o § 2º do
art.  21  vedam a  remuneração de  seus  dirigentes;  e  o  art.  39  determina  que,  na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  instituição
congênere, legalmente constituída no Estado e qualificada como de utilidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.417/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rômulo Veneroso - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.418/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de
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utilidade pública o Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente - Tuca - Talentos Únicos
da Cidade de Araxá, com sede no Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.418/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente -  Tuca - Talentos Únicos da Cidade de
Araxá, com sede no Município de Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 25 veda a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 29 determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  instituição  com  objeto
social semelhante ao da associação dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.418/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rômulo Veneroso - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.419/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Mulheres de Chapadinha e Região, com sede no
Município de Capelinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.419/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Mulheres  de  Chapadinha  e  Região,  com  sede  no  Município  de
Capelinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a instituição
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  com  a  finalidade  de  adequar  o  nome  da
associação ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.419/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se, na ementa e no art. 1º, a expressão “e Região” após a expressão
“Chapadinha”.
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Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Rômulo Veneroso.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.421/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba, com sede no Município
de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.421/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba, com sede no Município de Araxá.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 6º e 12, § 6º, vedam
a remuneração de seus dirigentes e associados; e o § 2º do art. 20 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá ao Grande Oriente
do Brasil - GOB - de Minas Gerais.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.421/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rômulo Veneroso.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.424/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -  Consep  -  de
Pompéu, com sede no Município de Pompéu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.424/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - de Pompéu, com sede no
Município de Pompéu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 35 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidades afins; e
o art. 39 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.424/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Rômulo Veneroso - Dalmo Ribeiro Silva -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.426/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São
José, com sede no Município de Jequitinhonha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.426/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São José, com sede no Município
de Jequitinhonha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 3º do art. 30 veda a
remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou
equivalentes; e o art. 32 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro
no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.426/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Rômulo Veneroso, relator - Gustavo Corrêa - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.431/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública o Conselho Central Rio Doce - SSVP -, com sede no Município de
Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.431/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  Central  Rio  Doce  -  SSVP  -  ,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no art. 40 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou  equivalentes;  e  o  inciso  III  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
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patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  com  personalidade
jurídica, registro no Conselho Nacional de Assistência Social, sede e atividades no
Município de Governador Valadares, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome da instituição
ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.431/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, na ementa e no art. 1º, a expressão “Conselho Central Rio Doce -
SSVP”  pela  expressão  “Conselho  Central  Rio  Doce de Governador  Valadares  da
SSVP”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.434/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Comunitária do Caieiras, com sede no Município de
Vespasiano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.434/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Caieiras, com sede no Município de Vespasiano.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 13
veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  30
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
pessoa  jurídica  qualificada  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse
Público  -  Oscip  -,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  que  tenha,
preferencialmente, o mesmo objetivo social da instituição dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.434/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.435/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo de Seresta Peixe Vivo, com
sede no Município de Diamantina.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.435/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Seresteiros do Grupo de Seresta Peixe Vivo, com sede no Município
de Diamantina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  5º  veda  a
remuneração de seus associados e dirigentes; e o art. 41 determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.435/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.436/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Fazenda
Baixa Grande, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.



75
____________________________________________________________________________

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.436/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Fazenda Baixa Grande, com
sede no Município de Rio Pardo de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados; e o art. 32
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a instituição pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.436/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Rômulo Veneroso, relator - Gustavo Corrêa - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.395/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  n°  1.395/2011,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.896/2008, “cria o Gabinete de
Gestão de Crise da Epidemia de Dengue e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Este  relator  apresentou  requerimento  na  reunião  do  dia  26/11/2013,  solicitando
fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que
informasse “a esta Casa sobre as medidas de controle da proliferação de mosquitos
transmissores da dengue estabelecidas na Lei n° 19.482, de 12 de janeiro de 2011,
especialmente em relação à atuação da comissão permanente de combate a focos de
mosquitos transmissor da dengue”. A resposta a essa diligência encontra-se anexada
ao processo.

Fundamentação
A proposição em exame tem por finalidade a criação do Gabinete de Gestão de

Crise da Epidemia de Dengue,  sem aumento de despesas, com vistas a definir e
propor a estratégia e as ações a serem implementadas, com urgência, pelo Governo
do Estado e pelos municípios.

Além de criar o referido gabinete, estabelece a sua composição, as suas funções,
os princípios que regem a implementação e as ações de prevenção à dengue, as
condutas básicas a serem seguidas no desenvolvimento do tratamento dos pacientes,
além de definir procedimentos.

Em breve resumo, na justificação do projeto, a autora afirma que as medidas são
necessárias  para  dar  racionalidade  e  efetividade  à  prevenção  e  ao  combate  da
epidemia, evitando mortes, garantindo o sucesso das ações de governo, juntamente
com as ações dos municípios.

Em primeiro lugar,  é preciso  ressaltar  que o  art.  24,  inciso XII,  da  Constituição
Federal  estabelece  a  competência  concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre
defesa da saúde, o que vem confirmado no art. 10, inciso XV, alínea “m”, da Carta
Estadual.

Tal competência, contudo, possui limites traçados pela própria Constituição, uma
vez que a edição de normas está restrita à suplementação de normas federais com a
finalidade de atender às peculiaridades de cada ente federado. Apenas no caso de
inexistência  de  normas  gerais  é  que  os  estados  poderão  exercer  a  competência
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legislativa plena e até que seja editada norma federal sobre o assunto,  quando a
eficácia daquela será suspensa.

Apesar  da  competência  suplementar  do  estado  para  legislar  sobre  proteção  e
defesa da saúde, o art.  61, § 1°, II, “e”, da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Governador do Estado para a criação de órgão na estrutura do Poder
Executivo,  bem  como  para  a  definição  de  sua  composição  e  atribuições,  como
pretende a proposição. Tal entendimento é confirmado pelo Supremo Tribunal Federal
- STF:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 9.162/1995 do Estado de São Paulo.
Criação e organização do Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São
Paulo - CONSIP. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias da Administração
Pública.  4.  Matéria  de  iniciativa  privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo.  5.
Precedentes. 6. Ação julgada procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
3751.)

“(…) O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada das leis, em qualquer das
hipóteses  taxativamente  previstas  no  texto  da  Carta  Política,  traduz  situação
configuradora  de  inconstitucionalidade  formal,  insuscetível  de  produzir  qualquer
consequência  válida  de  ordem  jurídica.  A usurpação  da  prerrogativa  de  iniciar  o
processo legislativo  qualifica-se como ato  destituído  de  qualquer  eficácia  jurídica,
contaminando,  por  efeito  de  repercussão  causal  prospectiva,  a  própria  validade
constitucional  da  lei  que  dele  resulte  (…).”  (Medida  Cautelar  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade n° 2364.)

Além disso, várias das medidas que a proposição pretende implementar possuem
natureza de ação governamental. Assim, o Poder Legislativo não pode determinar a
sua implementação,  sob pena de invadir  a competência  do Executivo,  violando o
princípio da separação dos Poderes, uma vez que a este poder compete exercer a
administração por meio de atos de Estado, de governo e de administração. Dessa
forma, cabe ao governador do Estado a representação do ente político, a direção dos
seus negócios e a administração da coisa pública.

O projeto, ainda, confere status legal à matéria, que, por sua natureza, é de caráter
predominantemente  administrativo,  de  competência  do  Poder  Executivo,  pois  a
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criação de ações  e  programas  deve dar-se de  acordo com as  demandas  sociais
concretas, tendo em vista o interesse da coletividade.

O  STF,  em  inúmeros  julgados,  tem-se  pronunciado  exaustivamente  sobre  o
assunto, afirmando não estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados
os casos expressamente previstos na Constituição da República, conforme o disposto
nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º:

“(...) Reserva de administração e separação de Poderes. - O princípio constitucional
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em
matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos
administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo,
ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de
poderes,  desconstituir,  por  lei,  atos  de  caráter  administrativo  que  tenham  sido
editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições
institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária
da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento
heterodoxo  da instituição parlamentar  e  importa  em atuação  ultra  vires  do  Poder
Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que
definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.” (Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2364.)

Tendo  em  vista  a  legislação  federal  e  estadual  sobre  o  assunto,  bem  como a
repartição  de  competências  estabelecida  no  ordenamento  jurídico,  não  poderia  o
legislador  minudenciar  a  ação  administrativa,  prescrevendo  a  implementação  de
programa ou ação governamental, sob pena de invadir esfera de competência que
não lhe foi atribuída, violando o princípio da separação dos Poderes.

Outro ponto que devemos lembrar é que a proposição também acaba por invadir a
autonomia municipal, uma vez que não há supremacia dos estados em relação aos
municípios,  mas,  apenas,  repartição  de  competências  determinada  pela  própria
Constituição Federal.

Sobre  a  atuação  dos  municípios,  é  importante  destacar  que  a  Lei  Estadual  n°
19.482,  de  12  de  janeiro  de  2011,  que  “dispõe  sobre  medidas  de  controle  da
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proliferação de mosquitos transmissores da dengue e dá outras providências”, em
seu  art.  3°,  dispõe  que  o  “Estado,  em  parceria  com  os  Municípios,  realizará
campanha educativa dirigida aos responsáveis pelas atividades referidas no art. 1°,
alertando sobre os riscos de existência de criadouros de mosquito transmissor da
dengue e as suas formas de proliferação”.

Analisando a legislação estadual, ainda, verificamos que o Decreto nº 45.495, de 17
de  novembro  de  2010,  institui  o  Comitê  Gestor  Estadual  de  Políticas  de
Enfrentamento  à  Dengue,  que  tem  como finalidade  propor,  articular,  coordenar  e
avaliar  ações destinadas a reduzir  a incidência,  minimizar os efeitos e auxiliar  na
pesquisa para a busca da erradicação da dengue no Estado.

O  referido  comitê  tem  como  atribuições  coordenar  e  elaborar  diagnósticos  de
âmbito  municipal  e  estadual  para  subsidiar  as  ações  dos  órgãos  envolvidos  com
atuação nas áreas atingidas pela dengue; promover articulações para a identificação
de mecanismos que possibilitem a obtenção de recursos e demais  meios para a
execução  das  ações  do  comitê;  promover  o  intercâmbio  e  a  integração  de
informações produzidas pelos integrantes do comitê e divulgar informações sobre o
andamento de suas ações.

O Decreto nº 45.494, de 17 de novembro de 2010, por sua vez, dispõe sobre a
instituição de comissão permanente de combate a focos do mosquito transmissor da
dengue, com atuação no âmbito de órgãos e entidades públicos do Estado. Essas
comissões  têm por  objetivo  atuar  na  prevenção e  combate  a  focos  do  mosquito
transmissor da dengue em atendimento às recomendações da Secretaria de Estado
de Saúde.  Elas serão compostas por,  no mínimo,  três  servidores ou  empregados
públicos. A comissão tem como competências identificar possíveis focos do mosquito
transmissor da dengue nas instalações dos órgãos e entidades públicos e elaborar
um mapa de riscos; eliminar os focos locais; acionar o serviço de controle vetorial do
município para o tratamento nos locais onde não é possível a eliminação do foco;
participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenção
da dengue;  divulgar  informações sobre o controle da dengue entre os servidores,
capacitando-os  para  as  ações  de  controle  vetorial  e  comunicação  interpessoal;
colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa Estadual Permanente
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de Controle da Dengue e distribuir material informativo nos órgãos públicos e demais
instituições, tais como escolas, empresas públicas, hospitais e outros.

Ressaltamos  que existem ações  no Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -
PPAG - que abrangem as medidas sugeridas pela proposição. Citamos aqui a Ação
4331 -  Vigilância Ambiental  e  Controle  da  Dengue do Programa Associado 238 -
Vigilância  em  Saúde,  cuja  finalidade  é:  proporcionar  aos  territórios  sanitários  do
Estado de Minas Gerais condições para o conhecimento e a detecção de mudanças
nos  fatores  determinantes  e  condicionantes  do  meio  ambiente  que  interferem  na
saúde humana, visando a identificação das medidas de prevenção e controle dos
fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde, em
especial os relacionados à dengue.

Tal menção é de suma importância, tendo em vista que o instrumento adequado
para  a  atuação  do  Poder  Legislativo  em  sede  de  políticas  públicas  está  na
possibilidade de apresentação de emendas parlamentares à lei do PPAG, quando de
sua elaboração ou de sua revisão anual.

Por último, informamos que tal entendimento encontra-se em conformidade com a
nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde, em resposta à diligência
requerida por esta comissão.

Conclusão
Concluímos,  pois,  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do

Projeto de Lei nº 1.395/2011.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Rômulo Veneroso - Gustavo Corrêa - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.265/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
adequação da aplicação da Portaria nº 124, de 17 de julho de 2009, do Ministério dos
Esportes, às arenas esportivas municipais com capacidade para até dez mil pessoas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/8/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte, Lazer e Juventude e de Segurança
Pública, para parecer.

O  projeto  foi  baixado  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  da
Juventude.

Cumprida a diligência, compete a esta comissão pronunciar-se acerca dos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme estabelece o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece  a  obrigatoriedade de  designação  de  profissionais  para

lavrar laudos técnicos relativamente a arenas esportivas com capacidade de até dez
mil pessoas, tendo em vista as determinações estabelecidas na Portaria nº 124, de 17
de julho de 2009, do Ministério dos Esportes. Nos termos do projeto, os requisitos
mínimos  para  a  expedição  dos  laudos  serão  estabelecidos  pelas  autoridades
legalmente habilitadas, diante da capacidade das arenas esportivas locais.

Segundo o art. 2º,  os laudos técnicos serão lavrados pelas pessoas designadas
pelos Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado, bem como
pela autoridade da vigilância sanitária local, ao passo que o laudo de estabilidade
estrutural será elaborado por profissionais habilitados e cadastrados para esse fim no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  é  relevante  dizer  que  matéria  relativa  a
desporto insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente, de modo que
compete  à  União  editar  normas  gerais  sobre  o  assunto,  cabendo  aos  estados
suplementá-las, afeiçoando-as às suas peculiaridades.

No exercício dessa prerrogativa constitucional, a União editou a Lei nº 10.671, de
15/5/2003,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  de  Defesa  do  Torcedor  e  dá  outras
providências.  O  art.  23  desse  diploma  normativo  estabelece  que  a  entidade
responsável pela organização de competição apresentará ao Ministério Público dos
Estados  e  do  Distrito  Federal,  previamente  à  sua  realização,  os  laudos  técnicos
expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de
segurança dos estádios a serem utilizados no torneio.

Tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto nº 6.795, de 13/3/2009, que dispõe
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sobre o controle das condições de segurança dos estádios desportivos. Nos termos
desse decreto, os laudos técnicos, bem como suas condições de segurança, serão os
seguintes: laudo de segurança, laudo de vistoria de engenharia, laudo de prevenção
e combate de incêndio e laudo de condições sanitárias e de higiene.

O  decreto  estabelece  também  que,  na  hipótese  de  o  estádio  ser  considerado
excepcional por seu vulto, complexidade ou antecedentes ou sempre que indicado no
laudo de vistoria de engenharia, será exigida a apresentação de laudo de estabilidade
estrutural, na forma estabelecida pelo Ministério do Esporte.

Ainda  nos  termos  do  decreto,  cabe  ao  Ministério  do  Esporte  estabelecer  os
requisitos mínimos que deverão ser contemplados nesses laudos técnicos, o que foi
feito mediante a edição da Portaria nº 124, de 17/7/2009.

Cumpre dizer que esse complexo normativo aplica-se em todo o território nacional.
Isso posto, e volvendo nossa atenção para o projeto em exame, cumpre dizer que

este não tem como prosperar. Com efeito, analisemos uma a uma as disposições da
proposição.  O  art.  1º  determina  competência  e  estabelece  a  obrigatoriedade  de
designação  de  profissionais  para  lavrar  laudos  técnicos  relativamente  a  arenas
esportivas com capacidade de até 10 mil pessoas, tendo em vista as determinações
estabelecidas  na  Portaria  nº  124.  Ora,  a  Lei  10.671  não  exclui  os  estádios  com
capacidade  inferior  a  dez  mil  pessoas  da  observância  dos  requisitos  mínimos
relativos  às  condições  de  segurança  dos  estádios.  Na  verdade,  tal  lei  explicita
algumas normas que são específicas para tais estádios, como aquela constante em
seu art. 25, segundo a qual para o controle e a fiscalização do acesso do público ao
estádio com capacidade para mais de 10 mil pessoas deverá haver monitoramento
por imagem das catracas. Assim, estádios com capacidade inferior a dez mil ficam
dispensados dessa exigência.

Outro  exemplo  é  a  dispensa,  em  estádios  com  capacidade  inferior  a  dez  mil
pessoas, da exigência de que a emissão de ingressos e o acesso ao estádio se dê
por meio eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de público
e do movimento financeiro da partida (§ 2º do art. 22). Mas não há a previsão de que
tais estádios não devam atender aos requisitos mínimos de segurança estabelecidos
na normatização pertinente.
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Já o art.  2º  do  projeto  estabelece que os laudos técnicos serão lavrados pelas
pessoas designadas pelos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
do Estado, bem como pela autoridade da vigilância sanitária local, ao passo que o
laudo  de  estabilidade  estrutural  será  elaborado  por  profissionais  habilitados  e
cadastrados  para  esse  fim  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e
Agronomia de Minas Gerais. Nesse passo, tal dispositivo só faz reproduzir o que está
contido no art. 3ª e no parágrafo único da mencionada Portaria nº 124, de modo que,
nesse ponto, o projeto se ressente da ausência de inovação no ordenamento jurídico.

Por fim, o art. 3º do projeto também traz disposição de conteúdo inócuo, porquanto
estabelece  que,  na  elaboração  dos  laudos,  deve-se  observar  o  princípio  da
proporcionalidade.  Ora,  tal  princípio  há  de  informar  todos  os  atos  estatais,
independentemente de norma expressa a consagrá-lo.

Restaria apenas o art. 4º, que contém a cláusula de vigência.
Não bastassem todas as considerações expendidas, é preciso dizer que, em nota

técnica emitida pela Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude, aquele órgão
pronunciou-se contrariamente ao projeto em tela, aduzindo, em síntese, o seguinte: a
Portaria nº  124 é uma norma federal,  emanada do Ministério  dos Esportes e que
estabelece os requisitos mínimos que deverão ser contemplados nos laudos técnicos
previstos pelo Decreto nº 6.795/03, que, por sua vez, regulamenta a Lei Federal nº
10.671/03,  que  dispõe  acerca  do  Estatuto  de  Defesa  do  Torcedor.  Tal  diploma
normativo  trata,  entre  outros  assuntos,  das condições de  segurança dos estádios
desportivos.

Nos termos da referida nota técnica, a portaria é a forma de que se reveste o ato
administrativo emanado por autoridades outras que não o Chefe do Executivo e que
veicula instruções acerca da aplicação de leis,  decretos, regulamentos, estabelece
recomendações  de  caráter  geral,  individual  ou  sobre  normas  de  execução  de
serviços,  nomeações,  demissões,  punições  ou  qualquer  outra  determinação  de
competência.

Vê-se,  pois,  que  as  normas  jurídicas  estão  dispostas  de  forma escalonada,  de
modo que às disposições de grau hierárquico superior seguem-se as de menor grau
normativo, aquelas servindo de fundamento destas. Tem-se assim uma espécie de
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pirâmide normativa, nos moldes descritos por Hans Kelsen em sua obra Teoria pura
do direito.

Assim, o projeto em exame, nos termos propostos, estaria a subverter a lógica que
preside tal pirâmide normativa, pois pretende a edição de normas legais estaduais
que seriam produzidas tendo em vista as disposições de uma portaria federal, norma
esta de natureza infralegal.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.265/2011.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.764/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o Projeto de Lei nº 3.764/2013 “proíbe a
prática de frisagem em pneus por proprietários de oficinas mecânicas, autopeças,
borracharias e similares”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
A  proposição  pretende  vedar  a  prática  de  frisagem  em  pneus  usados  por

proprietários de oficinas, autopeças, borracharias e similares no Estado e estabelece
que a fiscalização e a aplicação de seu mandamento caberá ao órgão competente do
Poder Executivo. Outrossim, o projeto prevê as sanções a que deverão se submeter
aqueles que descumprirem a norma que ele veicula, a saber: multa, a ser aplicada
em dobro em caso de reincidência, sem prejuízo da incidência de outras sanções
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previstas no Código de Defesa do Consumidor.  Finalmente, a proposta estabelece
que o Poder Executivo a regulamentará no prazo de 60 dias contados da data de sua
publicação.

A prática que a proposição pretende vedar - a frisagem - consiste na remarcação,
manual  ou  por  meio de máquinas,  dos frisos  da  banda de rodagem de pneus  já
desgastados, para supostamente aumentar sua vida útil, sem contudo acrescentar-
lhes nova camada de borracha.

Firmada  essa  premissa,  é  de  se  ressaltar  que  a  livre  iniciativa  é  pilar  que
fundamenta a ordem econômica instituída pela Constituição Federal, como disposto
no  seu  art.  170.  Entretanto,  é  lícito  à  lei  fixar  condições  para  que  a  atividade
econômica se desenvolva, com o fito de harmonizar outros interesses concorrentes
que poderiam ser feridos se a livre iniciativa fosse considerada um direito absoluto.

Nesse  contexto,  a  Constituição  Federal  é  expressa  ao  atribuir  competência
concorrente  à  União  e  aos  estados  membros  para  legislar  sobre  produção  e
consumo,  conforme  o  previsto  no  seu  art.  24,  V.  E  a  atividade  econômica  de
reaproveitamento de pneus usados mediante reforma, para posterior revenda ou para
reutilização  pelo  proprietário,  indubitavelmente  enquadra-se  na  modalidade  no
conceito constitucional de produção (de bem ou de serviço).

Em se tratando de tema que diz respeito ao condomínio legislativo atribuído à União
e aos  estados  membros,  cabe aos  últimos  suplementar  a  legislação  federal  com
normas gerais sobre o tema,  na forma do disposto no art.  24,  § 2º,  da Carta da
República.

É impositivo ressaltar que, sobre a matéria, existem normas técnicas expedidas por
órgão federal que regulamentam esse ramo da atividade econômica. Com efeito, o
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  -  Inmetro  -
baixou a  Portaria  nº  227,  de  21/9/2006,  que aprovou o  Regulamento  Técnico  da
Qualidade  para  Reforma  de  Pneus  Destinados  a  Automóveis,  Camionetas,
Caminhonetes e Seus Rebocados.  O objetivo da referida norma é estabelecer  os
requisitos  técnicos  dos  pneus  reformados  destinados  a  veículos  automotores,  de
forma a propiciar-lhes adequado grau de segurança.

Essa portaria fixou, para os seus fins, o conceito de pneu reformado: “pneu usado,
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que  passou  por  um  dos  seguintes  processos  para  reutilização  de  sua  carcaça:
recapagem, recauchutagem ou remoldagem”.  Em seguida,  conceituaram-se essas
modalidades de reutilização do pneu usado nos seguintes termos:

- recapagem: processo pelo qual um pneu é reformado pela substituição de sua
banda de rodagem;

- recauchutagem: processo pelo qual um pneu é reformado pela substituição de sua
banda de rodagem e dos seus ombros;

- remoldagem: processo pelo qual um pneu é reformado pela substituição de sua
banda de rodagem, dos seus ombros e de toda a superfície de seus flancos. Esse
processo também é conhecido como recauchutagem de talão a talão.

A partir  dos conceitos veiculados pelo referido ato normativo federal,  percebe-se
que  não  se  considera  como reutilização da  carcaça  de  pneus  usados  a  simples
remarcação  das  saliências  da  banda  de  rodagem,  posto  que  essa  prática  não
resguarda a segurança, viária e pessoal, na reutilização dos pneus.

Porém,  a  mencionada  portaria  não  vedou  expressamente  a  frisagem  de  pneus
usados  como meio  para  sua reutilização.  Por  isso,  conclui-se  que compete  a  lei
estadual  fixar,  de  modo  expresso,  a  mencionada  proibição  e,  assim,  colmatar  a
lacuna deixada pelas normas gerais estabelecidas pela União para versar sobre a
matéria.

Entretanto, entendemos que a redação do projeto de lei deve ser aprimorada, razão
pela qual apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 3.764/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe a prática de frisagem de pneus usados no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a prática de frisagem de pneus usados no Estado.
Parágrafo único - Entende-se por frisagem a remarcação das saliências dispostas

nas cavidades da banda de rodagem do pneu usado.
Art. 2º - O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

sanções:
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I  -  multa,  no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência;

II - apreensão do material utilizado para a frisagem.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rômulo Veneroso - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.806/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.806/2014 determina
a afixação de placas ou cartazes informativos sobre a possibilidade de o processo de
reconhecimento de paternidade ser iniciado em qualquer cartório de registro civil.

Publicada no  Diário do Legislativo de 19 de dezembro de 2013, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça,  de Direitos Humanos e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição sob comento obriga os hospitais,  postos de saúde, ambulatórios e

cartórios de registro civil  situados no Estado a afixar cartazes informando sobre a
possibilidade de se iniciar o processo de reconhecimento de paternidade no cartório
de registro civil mais próximo da residência da mãe.

Primeiramente,  cabe-nos  esclarecer  que  esta  comissão,  em  sua  esfera  de
competência,  aprecia  a  proposição  exclusivamente  sob  o  aspecto  jurídico-
constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às
comissões de mérito, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno. Sob esse
aspecto, esta comissão constatou que o projeto em apreço não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

Temos  a  esclarecer  que  a  Lei  nº  8.560,  de  1992,  regulou  a  investigação  de
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paternidade dos filhos havidos fora do casamento. A citada lei estabelece, em seu art.
2º,  que,  em  registro  de  nascimento  de  menor  apenas  com  a  maternidade
estabelecida,  o  oficial  remeterá  ao  juiz  certidão  integral  do  registro  e  nome  e
prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada
oficiosamente a procedência da alegação. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe
sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai,
independentemente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade
que  lhe  é  atribuída.  No  caso  de  o  suposto  pai  confirmar  expressamente  a
paternidade, será lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao oficial do
registro, para a devida averbação. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias
a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao
representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes,
a ação de investigação de paternidade.

Por sua vez, o Provimento do CNJ nº 16/2012 disciplinou os procedimentos para o
reconhecimento  da  paternidade,  de  acordo  com  a  citada  Lei  nº  8.560,  de  1992,
trazendo  esclarecimentos  aos  cidadãos  sobre  como  proceder  nesses  casos,  em
respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Entendemos  que  a  medida  prevista  no  projeto  sob  comento  confere  mais
efetividade à legislação que trata do reconhecimento da paternidade, direito garantido
pelo art. 226, § 7º, da Carta Magna.

Enfatizamos,  na  oportunidade,  que  é  de  suma  importância  a  acessibilidade  ao
registro civil das pessoas naturais, uma vez que este configura, mais do que prova do
estado das pessoas, condição de cidadania.

Verifica-se,  assim,  que  há  compatibilidade  entre  o  ordenamento  jurídico  e  a
proposição  em  análise,  devendo,  portanto,  ser  a  matéria  objeto  de  apreciação  e
deliberação pelo Poder Legislativo.

Finalmente, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1, com o fito de
aprimorar a redação do projeto e prever a obrigação para as maternidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.806/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a afixação de cartaz, nos locais que menciona, sobre o procedimento

de reconhecimento de paternidade.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória, nas serventias de registro civil de pessoas naturais e nas

maternidades  localizadas  no  Estado,  a  afixação,  em  local  visível,  de  cartaz
informando que o procedimento de reconhecimento de paternidade pode se inciar no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, Presidente -  Dalmo Ribeiro Silva,  relator  -  Rômulo Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.090/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 5.090/2014 acrescenta o
inciso XIV ao art. 5º da Lei nº 15.982, de 2006, que dispõe sobre a Política Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/4/2014,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente, vem a matéria a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.090/2014 acrescenta o inciso XIV ao art. 5 da Lei nº 15.982,

de  2006,  instituindo  como  diretriz  da  Política  Estadual  de  Segurança  Alimentar
Sustentável a realização de campanhas de desestímulo à produção e ao consumo de
alimentos e bebidas com alto teor de açúcar, gorduras trans, gorduras saturadas e
sódio e com baixo valor nutritivo.

A deputada justifica a proposição em análise apresentando pesquisa realizada pelo
Ministério da Saúde na qual se observou que muitas das propagandas exibidas na TV
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envolvem alimentos  fast food,  guloseimas, sorvetes,  refrigerantes, sucos artificiais,
salgadinhos de pacote, biscoitos doces e bolos. Afirma, ainda, que “esta proposição
busca  regulamentar  de  forma  mais  abrangente  a  propaganda  de  alimentos,
estabelecendo  requisitos  gerais  a  serem  observados  em  toda  a  atividade  de
publicidade ou marketing, como a obrigatoriedade de divulgação do valor energético
dos alimentos”.

A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de
iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual
a iniciativa legislativa, nesse caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do
art. 65 do referido diploma.

Além disso, depreende-se do disposto no inciso XII do art. 24 da Constituição da
República e na alínea “m” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a
matéria  em  questão  encontra-se  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer
respeito notadamente à proteção e defesa da saúde.

Nesse diapasão, considerando que, no âmbito da legislação concorrente, compete
à União estabelecer normas gerais, cabe aos estados a suplementação das diretrizes
e  parâmetros  fixados  em  lei  federal  (§§  1º  e  2º  do  art.  24  da  Constituição  da
República).  Além  disso,  inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  estados
exercerão competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (§ 3º do
art. 24 da Constituição da República).

Nesse  contexto,  a  proposição  em  exame  estabelece  como  diretriz  da  Política
Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  a  realização  de
campanhas de desestímulo à produção e ao consumo de alimentos e bebidas com
alto teor de açúcar,  gorduras trans, gorduras saturadas e sódio e com baixo valor
nutritivo.

Em que pese a intenção do legislador,  o grande problema do projeto é que ele
insere  como  diretriz  da  Política  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional
Sustentável  matéria  que,  por  sua  natureza,  é  de  caráter  eminentemente
administrativo e que por isso está situada no campo de atuação institucional do Poder
Executivo.  Realmente,  a  instituição de campanhas oficiais,  independentemente do
seu conteúdo, deve dar-se de acordo com as demandas sociais concretas, as quais
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variam segundo as contingências e as prioridades governamentais.
Assim, não é compatível com o princípio constitucional da razoabilidade, inscrito no

art.  13  da  Carta  Política  Mineira,  vincular  por  meio  de  provimento  legislativo
campanhas  oficiais,  mesmo  porque  é  a  própria  Constituição  do  Estado  que
estabelece, no art. 11, inciso II, que compete materialmente ao Estado, entre outras
atribuições, cuidar da saúde. É esse o caso do projeto sob análise.

Feitas essas considerações, colhe-se que a proposição é medida inócua, tendo em
vista  que  estaria  obrigando  o  Poder  Executivo  a  cumprir  um  papel  que,
constitucionalmente, já se insere no âmbito de suas atribuições.

Além disso, a Lei  nº 15.982, de 2006, ao definir  as matérias que competem ao
Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  de  Minas  Gerais  -
Consea-MG -, estabeleceu em seu art. 11, inciso V, a promoção de campanhas de
educação  alimentar  e  de  formação  da  opinião  pública  sobre  o  direito  humano  à
alimentação adequada, carecendo de elemento inovador a proposição ora analisada.

Nesse sentido,  além  de  não  ser  compatível  com  o  arcabouço jurídico  o  Poder
Legislativo definir  como diretriz ao Poder Executivo a realização de campanhas, a
proposição tem por objetivo inserir medida já existente na Lei nº 15.982, de 2006, não
trazendo inovação ao ordenamento jurídico.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação
do projeto nesta Casa, a despeito de seu mais alto alcance em relação às campanhas
de proteção da saúde.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 5.090/2014.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Rômulo Veneroso - Dalmo Ribeiro Silva -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.131/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe
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autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tupaciguara  o  imóvel  que
especifica.

Publicada no Diário  do  Legislativo de 12/4/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Na reunião de 29/4/2014, esta relatoria solicitou que, nos termos do art. 301 do
Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de
Planejamento e Gestão, para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se
haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida; e ao prefeito municipal de
Tupaciguara, para que declarasse sua aquiescência à doação proposta.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.131/2014 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Tupaciguara imóvel com área de 337,50m², constituído do lote 12 da quadra 161,
localizado na Avenida Brasil, naquele município, e registrado sob o nº 12.338, a ficha
1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tupaciguara.

É importante observar que o referido imóvel foi doado ao Estado pelo Município de
Tupaciguara,  em  2007,  para  a  construção  da  sede  da  agência  fazendária  do
município, mas se encontra ocioso,  porque a construção foi feita em outro imóvel
adquirido pelo Estado. Como a doação ocorreu sem previsão de reversão do bem ao
patrimônio  municipal  no  caso  de  descumprimento  da  obrigação,  cabe  ao  Estado
retornar o imóvel ao domínio do município, por meio de doação, para que ele seja
aproveitado pela municipalidade.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de
bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser
precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e
contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida
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autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.
Atendendo a essa determinação, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina

o bem à instalação de uma agência do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
-, o que beneficiará, especialmente, os trabalhadores e idosos daquela comunidade.

Ademais,  o  art.  2º  da matéria  estabelece a  reversão do bem 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.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais  encaminhou  a  Nota  Técnica  nº  866/2014,  manifestando-se
favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de
Estado de Fazenda,  órgão detentor  do  vínculo  do  imóvel,  está  de  acordo com a
doação por não possuir projetos para a utilização do bem.

Por seu turno, o prefeito municipal de Tupaciguara, por meio do Ofício nº 59/2014,
reafirmou o interesse da administração local em obter o imóvel para a implantação da
agência do INSS.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.131/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rômulo Veneroso - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.541/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 711/2014, o projeto de lei em análise “altera 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 nº 14.445, de 26 de novembro de
2002, e nº 16.307, de 7 de agosto de 2006”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 30/10/2014, a proposição foi distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo alterar 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,  para  promover  a  adequação  no  quadro  de  organização  e  distribuição  dos
militares em face das necessidades das corporações.

O projeto não altera o número total de efetivos da PMMG - 51.669 militares - nem
do CBMMG - 7.999 militares - que, nos termos do anexo, permanece igual ao fixado
para o ano de 2010 a 2015, por meio das Leis nºs 16.678, de 2007, 19.987, de 2011,
e 20.533, de 2012.

Segundo  a  exposição  de  motivos  do  comandante-geral  da  PMMG,  anexada  à
mensagem do governador, a proposta busca “a 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 - Lei nº 5.301, de 1969, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº
125, de 14 de dezembro de 2012.

Além  disso,  o  comandante-geral  da  PMMG  assevera  que  “não  haverá  custos
financeiros, tendo em vista que os gastos já foram projetados quando da tramitação
da Lei Complementar nº 125, de 2012, que, entre outros, modificou os dispositivos da
Lei nº 5.301, de 1969, referentes à promoção dos militares estaduais.

Por sua vez, a exposição de motivos do comandante-geral do CBMMG, também
destaca a necessidade de alteração da distribuição do efetivo do CBMMG, bem como
afirma que a proposta “não contempla qualquer acréscimo em valores absolutos do
efetivo já aprovado”.

No que  se  refere  aos  aspectos  jurídicos,  constitucionais  e  legais,  a  proposição
atende  aos  pressupostos  constitucionais  sobre  a  iniciativa  para  a  deflagração  do
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processo legislativo: o art. 66, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual atribui ao
governador  do  Estado  competência  privativa  para  a  fixação  e  a  modificação dos
efetivos da  Polícia  Militar  e  do Corpo de Bombeiros  Militar  e atribui  a esta  Casa
Legislativa competência para deliberar sobre a matéria, nos termos do art. 61, inciso
VIII, da referida Carta.

Conclusão
Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.541/2014.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.541/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 711/2014, o projeto de lei em análise “altera 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 nº 14.445, de 26 de novembro de 2002
e nº 16.307, de 7 de agosto de 2006”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 30/10/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber
parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de mérito.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo alterar 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 -
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até  o  ano  de  2015,  para  promover  a  adequação  no  quadro  de  organização  e
distribuição dos militares em face das necessidades das corporações.

O projeto não altera o número total de efetivos da PMMG - 51.669 militares - nem
do CBMMG -  7.999 militares  -  que,  nos termos do anexo,  permaneceria  igual  ao
fixado para o período de 2010 a 2015, por meio das Leis nºs 16.678, de 2007, 19.987,
de 2011, e 20.533, de 2012.

De  acordo  com  a  exposição  de  motivos  do  comandante-geral  da  PMMG,  que
acompanha a mensagem do governador, a medida tem por finalidade “a 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  -  Lei  nº  5.301,  de  1969,  com as  alterações
trazidas pela Lei Complementar nº 125, de 14 de dezembro de 2012.

O comandante-geral da PMMG ainda afirma que “não haverá custos financeiros,
tendo  em  vista  que  os  gastos  já  foram  projetados  quando  da  tramitação  da  Lei
Complementar nº 125, de 2012, que, entre outros, modificou os dispositivos da Lei nº
5.301, de 1969, referentes à promoção dos militares estaduais.

Por sua vez, a exposição de motivos do comandante-geral do CBMMG, também
destaca a necessidade de alteração da distribuição do efetivo do CBMMG, bem como
afirma que a proposta “não contempla qualquer acréscimo em valores absolutos do
efetivo já aprovado”.

Em relação aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar,
ressaltamos que as atividades exercidas pela Polícia e pelo Corpo de Bombeiros
Militar têm caráter essencial, diretamente ligado à área de segurança pública, defesa
social e vigilância.

Conforme o art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de determinados órgãos,
entre os quais estão as polícias militares e corpos de bombeiros militares. De acordo
com o §7° do mesmo artigo, “a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de
suas atividades”.
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A proposta  também  se  encontra  de  acordo  com  os  princípios  constitucionais
vigentes que regem a administração pública.

Com intuito de realizar adequações de técnica legislativa apresentamos, ao final do
parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.541/2014, na

forma do Substitutivo nº 1 a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera 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.

Art. 1° - Os Anexos I e II da Lei nº 20.533, de 13 de dezembro de 2012, passam a
vigorar com as alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(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 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
2.2 - Efetivo previsto por postos do QOC-PM
* - O total do efetivo previsto por postos do QOC-PM foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
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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 1º.11.2014.
2.5 - Efetivo previsto por postos do QOCPL
* -  O total  do efetivo previsto por postos do QOCPL foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
2.7 - Efetivo previsto por graduação do QPE-PM
* - O total do efetivo previsto por graduação do QPE-PM foi publicado no Diário do

Legislativo, de 1º.11.2014.
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 do CBMMG

1 - Total do efetivo previsto do CBMMG por quadro
* - O total do efetivo previsto do CBMMG por quadro foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
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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 1º.11.2014.
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 1º.11.2014.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Almir Paraca - Inácio Franco - Antônio Carlos

Arantes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/11/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio e Adelmo Carneiro Leão
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Ofício nº 42/2014 (encaminhando o Projeto de Lei nº 5.583/2014),
da presidente do Tribunal de Contas - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.584 a 5.586/2014 - Requerimentos nºs 8.901 a
8.910/2014  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  1  a  12/2014  -  Comunicações:
Comunicações dos deputados Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva - Registro de
Presença -  Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Gustavo Valadares, João
Leite, Sargento Rodrigues e Rogério Correia; Questão de Ordem - Inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair  Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca -
André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino - Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João
Vítor  Xavier  -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Rogério
Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
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Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

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 da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado João Leite, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“OFÍCIO Nº 42/2014*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente
Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 65,

caput,  da  Constituição  Estadual,  projeto  de  lei,  acompanhado  de  exposição  de
motivos, sobre a instituição do Fundo do Tribunal  de Contas do Estado de Minas
Gerais - FUNCONTAS-TCEMG.

Sob a ótica do princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 13,  caput,  da
Constituição Estadual, mostra-se relevante a instituição do FUNCONTAS-TCEMG, na
medida em que conferirá maior autonomia ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais no gerenciamento de recursos próprios, a serem destinados à valorização e
ao aperfeiçoamento das atividades de controle externo.

Atenciosamente,
Conselheira Adriene Andrade, presidente.

Exposição de Motivos
A minuta do projeto de lei que ora se encaminha tem o objetivo de criar o Fundo do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  FUNCONTAS-TCEMG.  Vale
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ressaltar que a criação de fundos com propósitos específicos é prática comum nos
tribunais  de  contas  brasileiros  -  São  Paulo,  Goiás,  Pernambuco,  Alagoas,  Mato
Grosso, entre outros - como também nos Poderes Legislativo e Judiciário:

- o art. 165, § 9°, inciso  II,  in fine,  da Constituição Cidadã dispõe que cabe à lei
complementar estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos;

- a Lei nº 4.320 (Lei de Finanças Públicas), de 17 de março de 1964, recepcionada
pela Carta Magna, determina, em seu art. 56, o princípio da unicidade de tesouraria,
também denominado caixa único, impondo a existência de uma só conta, salvo se
houver uma lei determinando que sejam destinadas a um órgão ou entidade, ou ainda
a um fundo orçamentário; e

-  o  art.  71  do  mesmo  diploma  esclarece:  fundo  é  o  produto  de  receitas
especificadas que, por lei,  se vinculam à realização de determinados objetivos ou
serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Verifica-se  que  o  fundo  é  caracterizado  pela  imprescindibilidade  do  elemento
financeiro  (existência  de  recursos);  vinculação  legal  de  finalidade  (destinação
específica); e admissibilidade de gestão peculiar (tratamento jurídico especial).

De fato, é instrumento jurídico-contábil  de gestão financeira, criado e gerido por
órgãos  e  entidades  públicas,  que  visa  à  realização  de  objetivos  específicos,
notadamente de cunho político, econômico, social ou meramente administrativo, bem
como à manutenção e desenvolvimento de serviços ou órgãos públicos que exigem
tratamento diverso do aplicável às atividades estatais ordinárias. A toda evidência,
justamente por se tratar de gestão especializada, foi que a Lei de Finanças Públicas
permitiu a adoção de normas peculiares de aplicação.

Nesse sentido, Afonso Gomes Aguiar anota que a lei facultou o estabelecimento de
procedimentos de execução mais maleáveis do que aqueles destinados à aplicação
para os atos da gestão orçamentaria, financeira, patrimonial e operacional, em geral.

O fundo não possui natureza jurídica de órgão público, nem tampouco de entidade,
apenas  vincula-se  a  determinada  estrutura.  Trata-se  de  um  aporte  de  recursos
financeiros  reservados  para  o  suprimento  de  determinadas  demandas.  Ademais,
desprovido de personalidade jurídica, não tem capacidade de celebrar contratos ou
de se fazer  representar.  Possuindo certa margem de autonomia, notadamente em
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relação  a  formas  especiais  de  arrecadação,  caracteriza-se  como  instrumento
permissivo de arrecadação de receitas extraordinárias visando a um fim específico.

Entre as  diversas receitas  que comporão o  fundo,  faz-se  necessário  esclarecer
sobre os recursos provenientes de serviços de auditoria prestados pelo Tribunal, a
exemplo  de  outros  Tribunais  de  Contas  brasileiros,  na  execução  de  contratos  e
convênios  firmados  por  seus  jurisdicionados  com  organismos  nacionais  e
internacionais  de  fomento;  tal  receita  se  justifica  em  razão,  principalmente,  do
dispêndio do Tribunal com adaptação estrutural e capacitação de servidores, pelo fato
de  a  auditagem  referida  compreender  rotinas  de  trabalho  diversas  daquelas
efetuadas  pelo  Tribunal  no  cumprimento  de  sua  missão  institucional,  além  de  se
apresentar como alternativa mais econômica para as Unidades auditadas.

A interpretação hodierna da Constituição Cidadã deixa evidenciado o regime próprio
dos Tribunais de Contas brasileiros, do qual avulta a plena autonomia administrativa e
financeira assegurada a essas Casas. Contudo, as Cortes permanecem dependentes
financeiramente dos Poderes Executivo e Legislativo na elaboração e na aprovação
do seu orçamento, respectivamente.

Tendo em vista as dificuldades decorrentes dessa realidade, propõe-se este projeto
de lei, pugnando pela criação do Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais  -  FUNCONTAS-TCEMG,  com  o  objetivo  precípuo  de  dotar  de  recursos
financeiros  esta  Casa  de  maneira  a  permitir  a  sua  modernização  e  a  plena
capacitação de seus servidores.

Com essa medida,  pretende-se  implantar  mecanismos eficazes para  propiciar  o
fortalecimento da necessária independência do controle externo, de forma a permitir
ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  a gestão de receitas próprias,
desonerando-o da burocracia  na busca de recursos para realização de melhorias
tanto de processos de gestão e demais atividades correlatas quanto de investimentos
em novas tecnologias para a modernização das ações desta Corte.

Vale dizer que a criação de fundo abre alternativas novas na busca de recursos
financeiros  a  este  Tribunal,  revertendo-os  para  a  otimização  da  infraestrutura  e
melhoria das ações de controle externo.

É  cediço  que  as  instituições  públicas  devem  primar  pela  excelência,  sendo
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imperativa, nesse passo, a modernização e o aumento de eficiência, adotando-se os
mais avançados instrumentos de trabalho, por meio de recursos tanto humanos, bem
qualificados e aperfeiçoados, quanto técnicos.

Com efeito, a medida ora apresentada contribuirá sobremaneira para que o Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais possa assegurar, a seus jurisdicionados e a
todo o povo mineiro, prestação de serviços com maior qualidade.

PROJETO DE LEI Nº 5.583/2014
Institui o Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - FUNCONTAS-

TCEMG.
Art. 1° - Fica instituído o Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

doravante  chamado  FUNCONTAS-TCEMG,  que  tem  por  finalidade  assegurar,  em
caráter complementar, recursos para implantação, expansão e aperfeiçoamento das
ações de competência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Os recursos do FUNCONTAS-TCEMG serão utilizados para o custeio das
seguintes despesas:

I - ampliação e modernização técnico-administrativa;
II - aquisição de serviços, materiais e produtos necessários ao desenvolvimento das

atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
III - aquisição de bens móveis e imóveis;
IV  - construção, ampliação e reforma de prédios próprios e de imóveis utilizados

pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
V -  capacitação e treinamento,  visando à qualificação e ao aperfeiçoamento de

pessoal, bem como à segurança e melhoria das condições de trabalho;
VI  -  desenvolvimento  de  programas  para  difusão  de  conhecimentos  aos

jurisdicionados e ao pessoal de unidades que atuam em colaboração ou parceria com
o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nas ações de controle externo;

VII - programas de divulgação institucional;
VIII  -  realização  de  concursos  públicos  para  cargos  do  quadro  de  pessoal  do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; e
IX  - outras despesas de capital e correntes que se enquadrem nas finalidades do

FUNCONTAS-TCEMG.
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Parágrafo único - Fica vedada a destinação de recursos do FUNCONTAS-TCEMG
para despesas com pessoal.

Art. 3° - Constituem receitas do FUNCONTAS-TCEMG:
I - produto da arrecadação das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais aos seus jurisdicionados, nos termos da legislação em vigor;
II  - recursos provenientes de inscrição em concurso público para o provimento de

cargos dos quadros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
III - recursos provenientes de inscrição em seminários, cursos, simpósios, palestras

e  congêneres,  presenciais  ou  à  distância,  realizados  no  todo  ou  em  parte  pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

IV  -  recursos decorrentes de  reposição de custos  da  parte dos  servidores com
segundas vias de crachás, documentos de identificação e similares;

V  -  recursos  provenientes  de  contrato  ou  convênio,  celebrado  com  instituição
financeira, cujo objeto contemple a movimentação das disponibilidades de caixa do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o pagamento de seu quadro de
servidores ou de fornecedores, limitados a até 5% (cinco por cento) do seu montante;

VI - recursos provenientes de contratos, convênios, acordos e outros instrumentos
congêneres firmados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

VII  -  valores cobrados pela reposição dos custos com reprodução,  com ou sem
autenticação, de editais, procedimentos administrativos, peças processuais, trabalhos
técnicos e científicos e serviços similares;

VIII  -  valores  provenientes  de  serviços  de  auditoria  prestada  pelo  Tribunal  de
Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  na  execução  de  ajustes  firmados  pelos
jurisdicionados com organismos nacionais e internacionais de fomento;

IX  -  valores  decorrentes  do  custo  de  processamento  de  empréstimo  em
consignação na folha de pagamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais;

X  -  valores  resultantes  de  alienação,  locação  ou  autorização,  permissão  ou
concessão de uso de bens móveis ou imóveis constantes do patrimônio do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais;

XI  -  valores  referentes  a  ressarcimento  de  bens  e  materiais  segurados,  em
decorrência de indenizações de seguradoras;
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XII - valores recebidos com a disponibilização de publicações institucionais;
XIII  - valores recebidos com a prestação de serviços educacionais pela Escola de

Contas e Capacitação Professor  Pedro Aleixo inclusive com a disponibilização de
material por ela produzido;

XIV  -  indenizações,  restituições,  descontos  e  quaisquer  multas  decorrentes  de
contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais;

XV - doações, patrocínios, legados e outras contribuições;
XVI  -  numerário  advindo  de  distribuição  de  material  cobrada  de  terceiros  em

eventos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
XVII  -  resultado  da  aplicação  financeira  das  disponibilidades  de  caixa  do

FUNCONTAS-TCEMG;
XVIII - quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas.
§ 1° - As receitas especificadas neste artigo serão utilizadas para o pagamento de

despesas inerentes aos objetivos do FUNCONTAS-TCEMG.
§ 2° - O saldo financeiro positivo, apurado em balanço do FUNCONTAS-TCEMG,

será transferido para o exercício seguinte.
Art.  4°  -  Os  recursos  do  FUNCONTAS-TCEMG serão  movimentados  em  conta

corrente específica.
Art.  5°  -  A prestação de contas  anual  do  FUNCONTAS-TCEMG integrará  a  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  posterior  apreciação  da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 6° - Compete ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a fixação das
diretrizes operacionais do FUNCONTAS-TCEMG e a sua gestão.

§  1°  -  O  ordenador  de  despesas  do  FUNCONTAS-TCEMG  é  o  Presidente  do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que poderá delegar o exercício dessa
competência mediante portaria.

§ 2° - O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais promoverá a transparência
dos demonstrativos da gestão do FUNCONTAS-TCEMG, nos termos da legislação
em vigor.

Art.  7°  -  Os  bens  adquiridos  com  recursos  do  FUNCONTAS-TCEMG  serão
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incorporados ao patrimônio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 8° - A gestão do FUNCONTAS-TCEMG sujeita-se, no que couber, ao disposto

na  Lei  Federal  nº  4.320,  de  17  de  março  de  1964  e  às  normas  brasileiras  de
contabilidade aplicadas ao setor público.

Art. 9° - Na hipótese de extinção do FUNCONTAS-TCEMG, seu patrimônio será
revertido em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, observado o art.
18 da Lei Complementar Estadual nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  10  -  O  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  editará  os  atos
normativos necessários à regulamentação desta Lei.

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor no dia 1° de janeiro do exercício seguinte ao de
sua publicação.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.584/2014

Declara de utilidade pública a Associação Centro de Convivência Espaço da Família
- Accef -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Centro de Convivência

Espaço da Família - Accef -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2014.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Centro de Convivência Espaço da Família - Accef -, com

sede  no  Município  de  Ipatinga,  é  uma entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos, de caráter filantrópico, que tem como objetivo promover, divulgar e realizar
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projetos  socioeducativos,  econômicos  e  culturais  para  crianças  e  adolescentes,
através de programas específicos para cada área de atuação, visando à promoção da
vida  individual  e  coletiva  dos  assistidos  e  de  suas  famílias.  A  documentação
apresentada atende aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.585/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Cidade de São João do

Manteninha - Acosjm -, com sede no Município de São João do Manteninha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Cidade de

São  João  do  Manteninha  -  Acosjm  -,  com  sede  no  Município  de  São  João  do
Manteninha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2014.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Comunitária da Cidade de São João do Manteninha -

Acosjm  -  é  uma entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
filantrópico, que tem como objetivos desenvolver projetos de capacitação profissional
nas  áreas  educacional,  assistencial,  cultural,  ambiental  e  esportiva,  através  de
programas e projetos de geração de emprego e renda, além de outros programas
específicos  para cada área de atuação,  visando à  promoção da vida  individual  e
coletiva dos assistidos e de suas famílias. A documentação apresentada atende aos
requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.586/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  de

Conceição de Itaguá, com sede no Município de Brumadinho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade de Conceição de Itaguá, com sede no Município de Brumadinho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2014.
Luzia Ferreira
Justificação:  O projeto  de  lei  em epigrafe tem por  objetivo  declarar  de utilidade

pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Conceição de Itaguá.
A referida associação é uma entidade social sem fins lucrativos e com duração por

tempo indeterminado,  que não remunera seus  diretores e  que tem por  finalidade
trabalhar  voluntariamente  e  coordenadamente  para  o  desenvolvimento  integral  da
comunidade  de  Conceição  de  Itaguá,  além  de  levantar,  discutir  e  procurar  o
encaminhamento de solução dos problemas da comunidade e promover a integração
e o bem-estar  dos moradores da comunidade através de atividades assistenciais,
promocionais, culturais e recreativas.

Considerando  a  missão  e  os  objetivos  da  Associação  dos  Moradores  da
Comunidade de Conceição de Itaguá, solicito o apoio dos meus nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  8.901/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Presidente do Ipsemg pedido de informações sobre a não inclusão da radioterapia
conformacional  como procedimento  para  tratamento  de  pacientes  com  câncer  de
próstata. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  8.902/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  apoio  ao  movimento  dos  cirurgiões-dentistas  pela  aprovação  da
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Proposta  de  Emenda à  Constituição nº  74/2011,  que cria  a  carreira  de  cirurgião-
dentista de Estado.

Nº 8.903/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os empresários homenageados pelo evento Mérito Empresarial
2014,  realizado  pela  Federação  das  Associações  Comerciais  e  Empresariais  do
Estado de Minas  Gerais,  os  quais  foram indicados  pelas  associações  comerciais
mineiras. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 8.904/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 16ª CIA PM
IND, pela atuação na ocorrência,  em 9/9/2014,  em Conceição do Rio Verde,  que
resultou na apreensão de drogas.

Nº 8.905/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam, pela atuação na ocorrência, em 17/10/2014, em Belo Horizonte, que resultou
na  apreensão  de  um  menor,  bem  como  de  248  invólucros  contendo  substância
análoga ao crack.

Nº 8.906/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 129ª CIA
PM, na 162ª CIA PM e na 244ª CIA ENS TREIN, pela atuação na ocorrência, em
2/9/2014, em Poços de Caldas, que resultou na apreensão de 579 pedras de crack e
armas brancas e na prisão de suspeitos.

Nº 8.907/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 200ª Cia
PM TM, pela atuação na ocorrência, em 26/8/2014, em Uberlândia, que resultou na
apreensão  de  um  menor,  bem  como de  drogas,  munição,  quantia  em  dinheiro  e
balança de precisão e na prisão de três pessoas.

Nº 8.908/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 142ª CIA
PM,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/9/2014,  em  Divinópolis,  que  resultou  na
apreensão de um adolescente, bem como de 20 pedras de substância semelhante ao
crack.
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Nº 8.909/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  e  civis  que  menciona,  lotados
respectivamente na 59ª Cia PM e na 6ª Delegacia de Polícia Civil, pela atuação, em
22/8/2014, em Passa Tempo, na operação Cidade Limpa, que resultou na apreensão
de armas de fogo, papelote de cocaína, materiais pornográficos e munição.

Nº 8.910/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 223ª Cia
PM e 17ª CIA M ESP, pela atuação na ocorrência, em 10/9/2014, em Pouso Alegre,
que  resultou  na  apreensão  de  400  microtubos  (pinos)  contendo  substância
semelhante a cocaína e 2000 microtubos vazios e na prisão em flagrante do suspeito.
(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja o Projeto de

Lei nº 4.859/2014 distribuído à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Nº 2/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Concebra,

empresa  responsável  pelas  obra  de  duplicação  da  BR-153  e  pela  cobrança  do
pedágio nessa rodovia próximo à cidade de Prata, pedido de providências para iniciar
as obras rapidamente, uma vez que se trata do trecho mais movimentado da rodovia,
onde acontecem os mais graves acidentes da região.

Nº 3/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à presidente
da  República  e  ao  Ministério  do  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  a
autorização de concurso público com vistas a suprir as mais de 800 vagas para o
cargo de auditor fiscal do trabalho.

Nº 4/2014, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de informações referentes ao atraso
no repasse de recursos do programa escola integrada, desenvolvido nesse município,
para as entidades conveniadas.

Nº 5/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à PUC Minas
e à coordenação do curso de direito da Praça da Liberdade pedido de providências
com vistas a sanar a dificuldade de acesso das pessoas com deficiência ao prédio da
PUC Minas - Praça da Liberdade.
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Nº 6/2014, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura Municipal de Ipaba pedido de informações sobre as ações que têm sido
implementadas pela municipalidade com vistas à regularização fundiária dos imóveis
desse município.

Nº 7/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Triunfo
Participações S.A. pedido de providências para que se iniciem as obras da Rodovia
BR-153 o mais breve possível.

Nº 8/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam encaminhados
à Associação Mineira de Municípios pedido de providências para que os municípios
mineiros  contemplem,  em  seus  planos  diretores,  áreas  para  os  acampamentos
ciganos,  nos  termos da recomendação contida  no Programa Nacional  de  Direitos
Humanos (PNDH-3), Eixo Orientador III, Objetivo Estratégico III, alínea "k", bem como
as notas taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária dessa comissão.

Nº 9/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais pedido de informações sobre a
possibilidade  de  aumento  de  efetivo  da  Polícia  Federal  na  região  do  Triângulo
Mineiro.

Nº  10/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Departamento  de  Vigilância  em  Saúde  Ambiental  e  Saúde  do  Trabalhador  do
Ministério da Saúde pedido de informações sobre os dados de adoecimentos dos
trabalhadores  rurais,  relacionados  ao  uso  de  agrotóxico  em  Minas  Gerais,
especificando-se os dados relativos à região Sul de Minas.

Nº  11/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil pedido de providências com vistas à
instalação de redutores  de  velocidade para  promover  a  segurança do  tráfego de
veículos na BR-262, nos quilômetros 509, no Município de Luz, e 588, no Município
de Campos Altos.

Nº 12/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Timóteo pedido de informações sobre
todas as  licenças  ambientais  concedidas  a empresas sediadas no Setor  7  desse
município.
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Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Sávio

Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva.
Registro de Presença

O presidente - Quero aproveitar e saudar todos os mineiros e mineiras que aqui se
encontram, professores, professoras, agentes penitenciários, mineiros que têm dado
sua contribuição para o bem-estar de Minas Gerais. Reafirmo nosso compromisso de
muito trabalho, de muito cuidado e de muito zelo para com as demandas dos bravos
servidores  da  educação  e  evidentemente,  da  mesma maneira,  com  os  valorosos
guerreiros, representados pelos agentes penitenciários. Um grande abraço. Os dois
projetos encontram-se na pauta, a PEC e o projeto de autoria do deputado Sargento
Rodrigues.  Há nove vetos  para serem apreciados inicialmente.  Esta é a Casa do
diálogo,  do debate. Ainda estamos ultimando todos os entendimentos necessários
para promovermos aqui a votação de uma pauta rica, significativa para Minas Gerais,
que  possa  sintetizar  a  harmonia  e  o  espírito  pacificador  desta  Casa.  Portanto,
reafirmo aqui, como presidente desta Casa, o nosso compromisso forte, forte para
valer, com as demandas dos senhores e das senhoras.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares* - Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.

Gostaria  de iniciar  minhas palavras cumprimentando os nossos cidadãos que nos
acompanham  das  galerias  desta  Casa,  em  especial  os  nossos  professores,  os
servidores  da  educação,  todos  empenhados  com  a  aprovação  da  PEC  nº  69.
Cumprimento também os agentes penitenciários aqui presentes, todos trabalhando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.170/2013, de autoria do nosso colega Sargento
Rodrigues.

Na  verdade,  Sr.  Presidente,  não  poderia  ser  diferente.  Como  primeiro
pronunciamento  após  as  eleições,  inicio  as  minhas  palavras  agradecendo  aos
mineiros  e  às  mineiras  por  me  reconduzirem  para  mais  um  mandato  aqui,  na
Assembleia  Legislativa.  Tenham  as  senhoras  e  os  senhores  a  certeza  de  que  o
trabalho  continuará  pautado  na  seriedade,  na  honestidade,  na  transparência  dos



115
____________________________________________________________________________

meus atos,  nas  minhas  ações e,  acima de tudo,  no  interesse de fazer  deste um
estado mais  vigoroso,  mais  igual  e que continue sendo referência não só para  o
Brasil, mas para o mundo inteiro.

Sr. Presidente, trouxe um assunto a esta Casa, uma análise que fiz ao longo dos
últimos dias a respeito dos resultados, em especial da última eleição presidencial,
mas,  antes  de  entrar  nesse  assunto,  gostaria  aqui  de  deixar  clara  a  minha
solidariedade e o meu trabalho a favor da aprovação da PEC nº 69. Nós, deputados
do PSDB e da base do atual governo, o PSDB, temos trabalhado de forma incansável
para que essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada nesta Assembleia
Legislativa. Faço aqui um convite aos deputados do Partido dos Trabalhadores do
futuro governador do Estado. Já se passaram quase 30 dias das eleições do último
dia 5 de outubro, quando ele se elegeu governador do Estado, mas até hoje ele não
deu uma palavra, nenhuma manifestação que fosse, a favor ou contrária,  sobre a
nossa PEC, a essa proposta que vem para resolver um problema de quase 90 mil
servidores no Estado de Minas Gerais. Eles trabalharam, dedicaram boa parte de sua
vida para poder melhorar a educação neste estado, mas agora se encontram numa
situação complicada, difícil, sem saber qual rumo seguir, qual caminho percorrer. Fica
aqui um convite ao futuro governador do Estado para que assuma uma posição, que
saia dessa sua inércia, que o seu partido abandone a inércia, que não se omita num
momento e numa questão tão importante que diz respeito a uma grande parcela de
mineiros e mineiras que dedicaram boa parte de sua vida à educação. Fica aqui o
meu convite ao novo futuro governador para que ele se pronuncie e esteja do nosso
lado,  para  que  libere  a  sua  bancada,  que  até  agora  não  esteve  conosco  nesta
caminhada, que adentre o Plenário, que nos ajude a votar os nove vetos que têm
trancando a pauta e que cheguemos à PEC nº 69, a fim de aprová-la em 1º e 2º
turnos.

Da  mesma  maneira,  fica  aqui  uma  palavra  de  solidariedade  aos  agentes
penitenciários,  no  que  diz  respeito  a  esse  projeto  de  lei  de  autoria  do  deputado
Sargento Rodrigues, o qual tem a solidariedade e o apoio de todos os parlamentares
do partido que hoje governa o Estado de Minas Gerais e que governou ao longo dos
últimos 12 anos, o PSDB.
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Sabemos que, no caso especial dos agentes penitenciários, há pessoas que foram
afastadas do serviço. Esse assunto está sendo conversado junto ao governo e já está
sendo resolvido. O presidente da Comissão da Segurança Pública, deputado João
Leite,  os  deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Sargento  Rodrigues  estiveram  em
reunião  no  palácio  do  governo.  Inúmeros  deputados  lá  estiveram  mostrando  ao
governo  do  Estado  a  importância  do  trabalho  dessas  senhoras  e  senhores.  Eles
prestam excepcional serviço, que hoje é imprescindível para que todos nós, mineiros,
tenhamos esse sentimento de segurança. Hipotecamos a solidariedade do PSDB aos
agentes penitenciários e ao Projeto de Lei nº 4.170.

O principal assunto que me traz à tribuna hoje é o resultado das últimas eleições
presidenciais.  Algumas  conclusões  ficaram  muito  óbvias  aos  olhos  de  todos  os
brasileiros. O Brasil está dividido: 51% a favor do atual governo, 48%, quase 49%
estão contrários. Esses 49% deixaram um recado muito claro nas últimas eleições.
Todos estão mobilizados e prontos a voltar às ruas se as melhorias reivindicadas nas
manifestações do ano passado não vierem de maneira efetiva e prática no início do
próximo governo. Os desafios da nova e atual presidenta da República são muitos.
Infelizmente não acredito que ela terá capacidade de conduzi-los a uma solução.

Comecemos pela reforma política. A nova presidenta já enfrenta uma guerra muito
complicada  dentro  do  Congresso  Nacional,  dentro  da  Câmara  Federal,  até  com
partidos aliados ao seu governo, no que diz respeito à nova composição da Mesa. Se
começou com a composição da Mesa, imaginem quando formos tratar da reforma
política; quando formos tratar de uma reforma tão urgente e importante para o Brasil
como a  reforma  tributária;  quando  formos  tratar  de  situações  importantíssimas  e
imprescindíveis  a  todo  Brasil,  principalmente  a  nós,  mineiros,  em  relação  aos
investimentos  em  infraestrutura:  metrô,  BR-381,  anel  rodoviário.  Será  que  a
presidenta  terá capacidade de resolver  o problema da inflação que bate  à  nossa
porta?

Hoje  tivemos  notícias  de  que  a  Petrobras  está  reivindicando  um  aumento
substancial no valor do combustível, da gasolina. Sabíamos disso antes das eleições,
mas não saiu no período eleitoral para que o atual governo não fosse prejudicado.
Temos  certeza  de que,  não  no final  deste  ano,  mas  no  início  do  outro,  teremos
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aumento da energia elétrica. Fica claro o que já disse aos quatro cantos desde que
me reelegi deputado - nas últimas eleições - e que o novo governador se elegeu.

Nós, do PSDB, deputado Lafayette de Andrada, daremos um prazo de 100 dias
contados do dia 1º de janeiro próximo para que ele traga a esta Casa duas de suas
principais  ações:  primeiramente,  baixar  a  alíquota  de  ICMS  que  incide  sobre  a
energia elétrica em Minas Gerais. Diz o eleito, o futuro governador do Estado, que é
dos maiores encargos tributários  do  Brasil  no  que diz respeito  à  energia elétrica.
Daremos a ele prazo de 100 dias para que traga a esta Casa proposta de diminuição
do ICMS que incide sobre a energia elétrica. Senhoras e senhores, saibam que em
abril próximo a Cemig terá aumento em sua tarifa de energia. A única maneira para
que isso não venha a doer no seu bolso, no bolso de todos os consumidores, é fazer
o que disse o futuro governador ao longo de toda a sua campanha: que baixaria o
principal tributo estadual que incide sobre a energia, o ICMS. Daremos a ele 100 dias
para que prepare proposta e traga a esta Casa para ela ser discutida e aprimorada
por nós, parlamentares.

Da mesma forma, apesar de não achar justo - já que, nos últimos 12 anos, ele e
seus  nobres  colegas  do  PT fizeram uma oposição  muito  firme ao atual  valor  do
subsídio  dos  servidores  da  educação,  em especial  -,  daremos  a  ele  100 dias,  o
mesmo prazo, para que encaminhe a esta Casa um reajuste que seja substancial e
interessante para os servidores da educação e demais servidores do Estado. Serão
100  dias  para  que  ele  possa  cumprir  os  seus  dois  principais  compromissos  de
campanha. E para que ele não se esqueça de quantos dias faltam para que finde
esse prazo, esses 100 dias serão apresentados em contagem regressiva em um blog
que faremos a partir do próximo dia 1º de janeiro. É este o prazo para que o futuro
governador  encaminhe  para  esta  Casa os  dois  tão  sonhados  projetos  que  foram
levados por ele aos quatro cantos de Minas Gerais como se fossem duas situações já
definidas e resolvidas pelo PT.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, serei
muito breve, para não tomar o seu tempo. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo
pela reeleição, ressaltando que V. Exa. sempre foi um valente deputado nesta Casa.

Mas quero fazer eco à parte do seu discurso em que V. Exa. conclama os pares a
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votarmos a PEC nº 69 e a lei que trata dos agentes penitenciários. É fundamental
que, antes que se encerrem os trabalhos, esta Casa vote essas duas medidas, para
que se faça justiça. Repito: é um ato de justiça que a Assembleia Legislativa fará ao
votar  a  PEC nº  69  e  o  projeto  de  lei  que  trata  dos  agentes  penitenciários.  Nós,
deputados, reeleitos ou não, temos esse dever com o povo mineiro, sobretudo com
essas duas categorias. Portanto, quero apenas parabenizar V. Exa. por suas palavras
e também conclamar os amigos para votarmos a PEC nº 69 e o projeto de lei dos
agentes penitenciários. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* - Agradeço ao deputado Lafayette de Andrada o
aparte que engrandece este pronunciamento. Os 3 minutos que me restam não são o
bastante para tratar do assunto que era o principal neste dia, mas voltarei a esta
tribuna para fazê-lo. Mas quero aproveitar esse tempo para me dirigir às senhoras e
aos senhores que ficaram espantados até certo ponto com o resultado da eleição
presidencial  em Minas Gerais.  Depois  do estudo que fiz,  posso dizer  com toda a
certeza às  senhoras  e  aos senhores  que perdemos as eleições presidenciais  em
Minas não para um partido, um governo ou uma candidata, mas para um cartão: o
Bolsa Família.  Perdemos essa eleição para aqueles  que,  de maneira equivocada,
tinham o temor  de  que,  se  eleito  um novo presidente,  ele  acabaria com o  Bolsa
Família. Não perdemos para a presidenta; não perdemos para o seu discurso, até
porque ela discursa muito mal.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Foi terrorismo, deputado.
O deputado Gustavo Valadares* - Perdemos para o terrorismo; perdemos para uma

política baixa e suja. Vejam as senhoras e os senhores: no Estado de Minas Gerais,
que tem 4.120.000 beneficiários do Bolsa Família, a presidenta da República obteve
5.900.000 votos, ou seja, de 5.900.000 eleitores que caminharam com a presidenta
nas últimas eleições, 4.120.000 recebem o Bolsa Família. Perdemos as eleições para
um  cartão;  perdemos  as  eleições  para  o  terrorismo.  Pagaremos,  todos  nós
brasileiros, por um terrorismo implementado por aqueles que não têm um projeto de
governo ou de país, mas um projeto de partido político, um projeto de perpetuação no
poder. É apenas isso.

Farei essa análise de maneira clara, mais tranquila e profunda, quando dispuser de
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15 minutos para isso, mas quero deixar claro que o que foi feito em Minas foi feito no
Brasil.

Se em Minas perdemos as eleições, isso foi porque nós, mineiros, temos, no nosso
Estado,  realidades  muito  parecidas,  se  não idênticas,  às  que encontramos  Brasil
afora, de regiões completamente heterogêneas, diferentes. Um Sul de Minas mais
desenvolvido, mais rico, contra um Jequitinhonha, um Norte de Minas, que evoluiu
muito ao longo dos últimos anos, mas ainda precisa de um olhar carinhoso e mais
atento  por  parte  do  poder  público,  seja  ele  estadual,  seja  ele  federal.  Por  isso
perdemos as eleições em Minas, porque vivemos a realidade do Brasil  em Minas
Gerais.

Mostrarei,  de forma clara, que, Brasil afora, o brasileiro vai perder, ao longo dos
próximos quatro anos, por conta de um cartão, por conta de uma pequena parcela
repassada a esses muitos brasileiros. E que fique aqui claro a esses brasileiros que
acreditaram nessa campanha terrorista do PT. Tenham as senhoras e os senhores -
vou terminar, presidente - a certeza de que ao PT e a este governo não interessa que
vocês melhorem, não interessa o desenvolvimento de cadas um de vocês. Sabem por
quê? Quanto maior a dependência destes para o poder público federal, maior será a
força que eles terão, eleição entra, eleição sai.  É por isso que precisamos criar e
levar, aos quatro cantos de Minas e do Brasil,  um discurso de independência, um
discurso verdadeiro, de propostas e objetivos, para fazer deste um país mais justo e
igual para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, a quem eu queria

render minhas homenagens pela maneira tão digna, especialmente tão sensível, em
relação a nossa população, à maioria da população de Minas Gerais, uma população
carente,  especialmente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  dos  direitos  fundamentais  da
pessoa  humana.  Ao  saudá-lo,  também  quero  saudar  os  meus  companheiros,
deputados  aqui  presentes,  e  todos  os que  nos acompanham. Quero  saudar  meu
companheirão Fábio, de Monte Carmelo, que está com o Fabiano. Amigos queridos
de  Monte  Carmelo  levem  para  nossa  igreja  e  toda  aquela  comunidade  o  nosso
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carinho, o nosso respeito. E quero saudar, de forma muito especial aqui, nesta tarde,
as  trabalhadoras  e  os  trabalhadores  que  aguardam,  como direito  fundamental,  a
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 69.

É direito dessas trabalhadoras, é direito desses trabalhadores, que votemos, que
aprovemos  um  direito  sagrado  desses  trabalhadores  e  dessas  trabalhadoras:  a
aposentadoria.  É  o  reconhecimento  do  Estado  de  um  direito  fundamental  das
trabalhadoras e dos trabalhadores. Não há negociação em relação a essa questão,
não negociamos com direitos fundamentais da trabalhadora e do trabalhador.

Quero  aqui  também  saudar  o  Mário  de  Assis,  aqui  presente,  presidente  da
federação dos pais.  Ele é um lutador que reconhece o papel  fundamental  dessas
trabalhadoras e desses trabalhadores e apoia esses pais, essa luta dos trabalhadores
e das  trabalhadoras.  Quero  saudar  também a nossa  APPMG,  por  meio  da  Profª
Joana D'arc, que tem apoiado permanentemente esse movimento.

Caríssimo  Mário,  professoras,  professores,  auxiliares  de  serviço,  as  que  fazem
aquela alimentação gostosa na escola, trabalhadoras, vemos que neste momento há
um  partido,  que  se  chama  Partido  dos  Trabalhadores,  contra  o  trabalhador  e  a
trabalhadora.

Não aceitamos. Isso é uma traição com a trabalhadora e o trabalhador. É preciso ter
uma resposta, e a resposta que saudamos é a presença de vocês aqui. Um partido
que põe no governo federal 22 mil cargos de confiança recrutados sem concurso,
mas  quer  cobrar  das  nossas  cantineiras  a  realização  de  concurso  público.  Não
aceitamos.

Um partido que aparelha e põe a companheirada toda... Está vindo aí Pimentel.
Esse  homem  governou  Belo  Horizonte,  trabalhadoras  e  trabalhadores,  com  65
secretarias.  Querem cobrar  de  vocês  que façam concurso público.  No entanto,  a
companheirada está toda empregada sem concurso público.

Vão até à cantina para verem que são 25 anos fazendo a alimentação escolar, ao
pátio para limpá-lo e varrê-lo e à escola dar aula para jovens e crianças que gritam o
tempo todo. Querem concurso público? A resposta é o trabalho de vocês por tantos
anos. É inaceitável que se negue a vocês o direito à aposentadoria.

A Constituição brasileira, no seu art. 1º, diz que a República Federativa do Brasil,
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formada  pela  união  indissociável  de  estados  e  municípios  e  do  Distrito  Federal,
constitui-se  em  Estado  Democrático  de  Direito  e  tem  como  fundamento:  “III  -  a
dignidade da pessoa humana”. Vamos resistir, trabalhadoras. Vamos resistir ao PT,
que quer pôr vocês nas ruas.

Vamos às ruas para defender vocês. É preciso ficar aqui e exigir a presença dos
deputados para cumprirem a Constituição da República, porque aquele que disse que
é inconstitucional - o juiz Dias Toffoli, advogado do PT - nem fez concurso público,
mas o PT o pôs lá.

Agora querem que vocês façam concurso público. É o farisaísmo. Lembram o que
Jesus  avisou  sobre  os  fariseus?  “Eles  impõem  pesados  fardos  para  as  pessoas
carregarem, mas os fariseus nem com o dedo querem mover esse fardo”. Eles não
querem fazer concurso público. O Sr. Toffoli foi para lá sem concurso público, mas a
cantineira tem de fazê-lo. Depois de trabalhar 25 anos, o que ela tem de provar mais?

Depois vou para o art. 7º da nossa Constituição, no seu inciso XXIV, que diz o
seguinte: “São direitos das trabalhadoras urbanas e rurais, além de outros que visem
à  melhoria  da  sua  condição  social:  XXIV  -  aposentadoria”.  Essa  é  uma  palavra
simples.  Todo  trabalhador  brasileiro  e  toda  trabalhadora  brasileira  têm  direito  à
aposentadoria. Querem tirar isso de vocês. Não podemos permitir. Vamos resistir e
lutar. É direito de vocês a aposentadoria.

Não é possível que o PT venha a retirar  da trabalhadora e do trabalhador esse
direito. O deputado Antônio Carlos Arantes, autor da PEC nº 69, signatário, tem a
palavra.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Muito obrigado, deputado João
Leite. Mais uma vez, quero manifestar minha solidariedade, compreensão, parceria e
fé em que venceremos esse grande obstáculo. Não é difícil vencê-lo. Só depende do
voto.

O nosso voto vocês têm, o voto da base, do PSDB, do PP, de vários partidos que
apoiam o governo Anastasia, apoiaram Aécio e apoiam Alberto. Estamos com vocês.
Não tenham dúvidas de que o nosso voto vocês terão. É fácil, porque, com o voto do
PT e do PMDB, está resolvido. É só entrarem nesta sala, nesta Casa, e teclarem o
voto  “sim”.  A  mudança  na  Constituição,  desde  que  haja  maioria,  é  legal.  As
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Constituições foram feitas para serem aperfeiçoadas. Não precisam ser um objeto
estático, podem ser mudadas, desde que sejam usados os instrumentos legais.

O que estamos propondo aqui, deputado João Leite, você que é o grande líder do
PSDB, é uma mudança legal na Constituição. Não é para beneficiar ninguém, não,
gente. É para reparar um erro, uma injustiça com esses trabalhadores que deram
suor, sangue e lágrimas; deram o melhor de si para cuidar de criança, algo tão nobre.
Agora  está  nas  nossas  mãos.  Então  espero  que  o  PT  seja  um  partido  dos
trabalhadores,  e  não  um  partido  da  traição.  Não  é  possível  que  vá  trair  os
trabalhadores.  Então  espero  que  tenhamos  apoio  e  que  vençamos  esse  grande
obstáculo.

No nosso entendimento, o que o PT mais queria era usar esses instrumentos para
desgastar o nosso candidato a presidente, Aécio Neves. Conseguiram. É uma pena,
mas conseguiram. Agora passaram-se as eleições. Agora é hora de reconhecer e
fazer justiça social com essas pessoas que tanto precisam. Muito obrigado, deputado
João Leite.

O deputado João Leite*  -  Agora quero pedir  licença a todos os trabalhadoras e
trabalhadores que acompanham a tramitação da PEC nº 69 para fazer, com muita
alegria, o registro da presença dos agentes penitenciários nas galerias da Assembleia
Legislativa.

Quero dizer, em nome do meu partido, em nome da base do governador Alberto
Pinto Coelho, que foi a base dos governos Anastasia e Aécio Neves, que, em 2003,
iniciou uma transformação no Estado: concluir um sonho que tínhamos desde a CPI
que investigou a fuga de Fernando Beira-Mar pela porta da frente de uma das nossas
unidades,  em  1997.  Nasceram  dessa  CPI,  no  relatório  final  do  deputado  Ivair
Nogueira - eu era o presidente, o deputado Durval Ângelo, o vice-presidente, e era
membro o deputado João Batista de Oliveira, que já não se encontra entre nós, 10
novas legislações, organizando o sistema penitenciário do Estado. E uma delas dava
um prazo para o governo transferir todos os presos que estavam com a Polícia Civil
para a guarda da Secretaria de Administração Prisional.

Queria responder a essa pessoa que permanentemente grita que quer que votemos
que, como onde você trabalha tem um regimento, a Assembleia Legislativa também
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tem.  Cada  coisa  é  no  seu  momento.  Agora  é  o  momento  dos  discursos,  não
acontecerá nada diferente neste momento, e isso tem de ser obedecido. Depois deste
momento,  vamos  ter  os  requerimentos.  Logo  depois  entraremos  na  votação.
Precisaremos de quórum para a votação.

Quero  dizer  que,  a  partir  de  2003,  tivemos  uma mudança.  Hoje  mais  de  150
instituições penais estão sob a guarda dos nossos agentes penitenciários. Hoje pela
manhã, eu e o deputado Sargento Rodrigues, tivemos contato com eles. Sei que o
deputado Durval Ângelo também conversou com eles pela manhã. Conversamos com
os que vieram de Unaí. O pessoal da penitenciária de Unaí também está aqui.

Vieram aqui pela luta deles, todos preocupados com as demissões. Tanto eu quanto
os deputados Sargento Rodrigues e Lafayette de Andrada fizemos contato com o
governo e estamos num entendimento avançado para suspendermos as demissões e
cessarmos possíveis demissões, porque, efetivamente, o governo, o Estado de Minas
Gerais,  a  sociedade  e  a  população  de  Minas  Gerais  precisam  da  presença  não
apenas  de vocês,  mas  daqueles  que fizeram concurso  público  e  vão  assumir  as
vagas existentes. As vagas dos concursados estão lá para serem preenchidas. As
vagas  que  vocês  estão  preenchendo  não  estão  à  disposição,  vocês  as  estão
preenchendo, e queremos que vocês permaneçam nelas.

Por isso contem com nosso apoio. Ao apoiarmos vocês, estamos apoiando para
além de vocês,  porque sabemos o papel  fundamental  que desempenham não na
guarda dos presos, mas na guarda da população, tanto que estão lá nos muros das
penitenciárias guardando a população, evitando fugas e confrontos da população com
criminosos que estão cumprindo pena nas nossas unidades penais.

Portanto, queria a atenção de todos, pois conversei com o presidente, o deputado
Dinis Pinheiro, que também, assim como toda a Assembleia, apoia essa causa de
vocês.  Repito que não é uma causa de vocês,  mas uma causa da população de
Minas  Gerais.  Além  da  PEC  nº  69,  há  o  projeto  de  lei  do  deputado  Sargento
Rodrigues que dá possibilidade de extensão dos contatos, o que faria com que o
governo tivesse condições de manter todos. Queremos então, e é bom que estejam
aqui... Vi que o Ronam e seus líderes os chamaram para estarem aqui na quinta-feira.
Funciona  assim  mesmo,  não é  gente? Funciona com  a  presença.  Se vocês  não
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estivessem lá,  os  presos fugiriam. Como vocês estão presentes,  eles  não fogem.
Como vocês estão presentes aqui, temos de ir para a votação para fazer justiça aos
nossos agentes penitenciários e fazer justiça às trabalhadoras e aos trabalhadores.

Estão  aqui  também  as  concursadas  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  cuja  causa
apoiamos.  Conversamos com o deputado Sargento  Rodrigues e vamos apoiar  as
causas  de  vocês.  Parabéns,  trabalhadoras  e  trabalhadores,  pela  presença  nesta
Casa, que é de vocês, o Parlamento mineiro, a Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a palavra,  o  deputado  Sargento

Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, deputadas e deputados, público

que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia  e  que  nos  acompanha  das  galerias,
especialmente os agentes penitenciários e socioeducativos atentos à tramitação do
PL nº  4.170,  e  também  nossos  servidores  da  educação,  que  nos  acompanham
atentamente pedindo a esta Casa a aprovação da PEC nº 69. Quero deixar claro que
o PL nº 4.170, de que tive oportunidade de ser autor, vem, nada mais, nada menos,
corrigir  uma  injustiça  no  tocante  aos  agentes  penitenciários  e  socioeducativos
contratados. É bom deixar claro que a proposta que apresentamos visa permitir ao
governo do Estado contratar ou renovar o contrato de pessoas que estão há 6, 8, 10,
14 anos cumprindo bem suas funções, pessoas experientes, e que a administração
pública tem apenas a ganhar com a renovação do seu contrato. O que nós tentamos
a todo momento, e continuamos a fazer no intuito de convencer o governo, é dizer
que não se pode pegar a experiência de 8, 10, 12 anos de uma pessoa qualificada,
que está trabalhando de forma disciplinada, e simplesmente demitir e contratar uma
pessoa novata para o mesmo cargo. Essa é a tônica desse projeto, principalmente
aproveitando os anos trabalhados como pontos para prova de título para o próximo
concurso.  Então fica  o  apelo  a  todos  os  deputados  desta  Casa:  aprovarmos  um
projeto que facilite e permita melhor forma de o governo conduzir o problema, seja o
governo atual,  seja o próximo governo.  Não há estratégia  de  minimizar  problema
deste governo.
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Por  outro  lado,  quero  falar  da  minha  satisfação  de  estar  no  Plenário  para
acompanhar, votar e dizer “sim” à PEC nº 69. Diferentemente da posição de alguns
deputados, entendemos que o maior bem que podemos tratar, seja no aspecto social,
seja no político, no econômico ou no jurídico, é a dignidade da pessoa humana. A
PEC nº 69 trata da dignidade da pessoa humana, mas principalmente de mais de 70
mil trabalhadores da educação do nosso estado. Portanto, estarei presente todos os
dias até o encerramento no último dia do Plenário, para contribuir,  apoiar,  pedir  à
minha bancada e trabalhar pelo convencimento político para que outros deputados
aprovem essas duas matérias.

Outro ponto, presidente,  é que, mesmo pedindo a palavra pelo art.  164 ao meu
ilustre colega Adelmo Carneiro Leão, não nos foi permitido responder ao deputado
Rogério  Correia  na  quarta-feira  passada.  Mas,  de  forma  muito  educada  e  gentil,
avisei ao deputado Rogério Correia que na próxima terça-feira eu estaria no Plenário
para  lhe  responder,  como  um  colega  parlamentar  por  quem  sempre  tive  muito
respeito e admiração,  e ele sabe disso.  Mas eu não poderia  deixar  de  rebater  e
contrapor alguns pontos expostos pelo deputado Rogério Correia na quarta-feira, em
que, mesmo pedindo e sendo citado pessoalmente, não tive condições porque não
permitiram a minha réplica em relação à fala do deputado Rogério Correia.

Não tenho problema nenhum de assinar pedido de CPI, deputado Rogério Correia,
até porque V. Exa. sempre acompanhou a atuação independente deste deputado.

Gostaria até de deixar um pouquinho a modéstia de lado. Talvez eu seja o deputado
da base com a maior capacidade de exercer o mandato com independência nesta
Casa, ao longo destes 12 anos.  Nunca deixei de assinar nenhum pedido de CPI.
Falo, deputado Dilzon, “independência” porque assinei todos os pedidos de CPI, e o
deputado Rogério Correia sabe disso.

Entendo o seguinte: se o aspecto é corrupção, não importa a coloração partidária.
Corrupção é  nojenta  no  PSDB, no PDT, que é o meu partido,  no  PT,  no PMDB.
Corrupção  é  nojenta  e  ela  deve  ser  expurgada  de  qualquer  partido.  É  isso  que
interessa para o conjunto da sociedade. Não precisamos sair aqui em defesa ferrenha
de companheiros envolvidos em corrupção. Companheiros que estão envolvidos em
corrupção devem prestar esclarecimentos, primeiro, à sociedade, principalmente se
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for parlamentar. Parlamentar tem o dever de fiscalizar dinheiro público. Ele tem dever,
não é favor, é atribuição constitucional que ele tem. Muito menos há de se promiscuir
com a corrupção.

Portanto, se o delator,  no caso da Petrobras, vem a público e coloca um rol de
partidos e de parlamentares, que estes respondam na forma da lei. Não serei eu a
impedir - se algum deputado do PDT estiver envolvido, que ele seja investigado a
fundo. E, de preferência, seja colocado na rua, obviamente depois de dados a ele o
amplo direito de defesa e o contraditório, como qualquer um deve ter, mas tem de ser
posto na rua se ficar provado seu envolvimento.

Porque  aqui  em  Minas  Gerais  posso  citar  dois  casos  a  V.  Exa.  em  que  este
deputado não teve a coragem de fazer a defesa de nenhum parlamentar do partido,
pelo contrário.  Um ex-deputado desta Casa, chamado Paulo César,  ex-prefeito  de
Nova Serrana, tem um prontuário criminal de dar inveja a muitos bandidos aí fora.
Não tive nenhum problema em ir a Brasília pelo menos dez vezes e pedir a expulsão
dele. Contrariando os interesses do meu partido em Brasília, pedi a expulsão dele. Da
mesma forma, deputado Rogério Correia, ocorreu com o Sr.  Manoel Costa, nesse
mesmo governo, no governo do PSDB. Esse moço foi acusado de ter  transferido
imóveis de terras devolutas para seu nome, e foi este deputado que foi lá ao partido e
pediu a sua expulsão. Graças a Deus, ele desapareceu e nunca mais colocou os pés
no PDT.

Quero  deixar  claro,  deputado  Rogério  Correia,  que  a  corrupção  enoja  qualquer
brasileiro.  Ela  não  pode  ser  defendida  aqui  por  ninguém.  Estive  avaliando  o
depoimento do doleiro Alberto Youssef. Em relação ao mensalão, R$153.000.000,00
foram  desviados  criminosamente.  O  mensalão  fica  muito  pequeno  perto  dos
R$10.000.000.000,00  da  Petrobras.  Aliás,  teremos  deputados  federais  que  serão
citados na lista dos desvios da Petrobras, do envolvimento com o doleiro. Quatro
deputados federais por Minas Gerais, um do PP, três do PT que serão citados. Não
vou mencionar o nome deles aqui. Vou esperar a imprensa citar seus nomes, o que
vai vir a público. Mas esse tipo de procedimento não podemos aceitar.

Quero dizer, colega deputado Rogério Correia, que, quando ocupei a tribuna, fiz um
desabafo  enquanto  cidadão,  enquanto  eleitor.  Agora  venho  à  tribuna  porque  sou
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parlamentar e tenho a tribuna à minha disposição, portanto fiz esse desabafo. Quero
deixar claro ao deputado Rogério Correia que, em relação ao que ele chamou de
mensalão  mineiro  de  1998,  eu  não  tenho  nenhum  problema  para  tratar  desse
assunto, nenhum; pelo contrário, quero que o Sr. Eduardo Azeredo seja condenado
também caso fique comprovado o desvio de dinheiro público.

Não sou deputado do PSDB, deputado Rogério Correia,  sou deputado do PDT,
mas, mesmo assim, não vou compactuar com nenhum desvio de conduta que venha
do PDT, do PSDB ou do PT. Não vou. Se o cidadão teve a coragem de se promiscuir,
de se envolver em corrupção, que ele resolva para lá, que responda para lá. Não
venha envolver o nome do parlamento, quer o estadual, que o federal.

É  vergonhoso  para  todos  nós,  deputados.  Quando  pertencíamos  àquela  sigla,
acabamos sofrendo por tabela por causa da irresponsabilidade das pessoas que não
tiveram uma conduta ilibada. Se divulgarmos a lista de deputados que receberam
dinheiro  do  mensalão  de  1998,  ficaremos  sem  entender,  porque  nesse  chamado
mensalão tucano apareceram 20 deputados do PT. Portanto, não mexeremos nessa
lista, que está aqui comigo. O Rogério a conhece, pois ele também a possui.

Deputado Rogério Correia, vimos aqui para dizer-lhe que eu não sou arrogante,
como V.  Exa.  afirmou.  Eu não sou arrogante.  Até  porque,  se V.  Exa.  se lembrar,
quando  o  PSDB  apresentou  um  pedido  de  cassação  nesta  Casa,  fui  o  primeiro
deputado da base do governo a ocupar a tribuna e dizer que não concordava, que
isso não tinha cabimento e a se posicionar  contrariamente para defender  V.  Exa.
Talvez o senhor não se lembre dessa minha posição. Mas quero deixar claro que as
pessoas têm o mesmo nojo, sejam do PSDB, do PT, do PMDB ou do PDT.

Deputado Wander Borges, V. Exa. está no PSB e nem por isso tem de passar a
mão na cabeça de um colega de partido se ele estiver envolvido em corrupção. V.
Exa. tem de ser o primeiro a rejeitar essa atitude. A repulsa tem de ser de todos nós.
Agora  eu  tenho  a  coragem,  deputado  Rogério  Correia,  de  pedir  a  expulsão  de
membros do PDT. Se V. Exa. quiser, passo-lhe cópias do pedido de expulsão que
estão guardadas em nosso gabinete.  Qualquer  um de nós,  filiados,  pode pedir  a
expulsão de outro filiado que não tenha cumprido o estatuto do partido. Até porque o
PDT presume isso nos seus quadros.
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Em relação a trair  o meu partido, que apoiou a Dilma, sei disso, eu não o trai.
Apenas tive a coragem de posicionar-me contrariamente. Não tenho de ser vaquinha
de presépio  e  cumprir  as  ordens  do comando nacional  do  partido  só porque  ele
entende que tem de apoiá-la. Eu penso diferente, faço parte de um novo pensamento
político. Se amanhã o meu partido estiver envolvido com denúncia de recebimento de
dinheiro de corrupção na Petrobras, V. Exa. terá por parte deste deputado a iniciativa
de  um  documento  dirigido  à  presidência  nacional  pedindo  a  expulsão  dos  seus
membros. É assim que ajudamos o Brasil. O País precisa ser ajudado por quem tem
a coragem de dizer não à corrupção.

Quero dizer  ainda a V.  Exa. que o desabafo que fiz na quarta-feira da semana
passada não me impede de adotar a mesma postura que sempre adotei. Se amanhã
algum delator disser que no governo do PSDB de Minas Gerais, nesses 12 anos, há
indícios suficientes para instaurar CPI, V. Exa. não precisará ter dúvida: eu estarei
aqui para ajudá-lo a instaurá-la para apurar corrupção. CPI não deveria passar por
deputado da base de governo ou de oposição. Se é corrupção, a melhor base a ser
ouvida é a da sociedade. É ela que nos paga para construirmos um parlamento sério,
transparente,  propositivo,  mas, acima de tudo, que defenda os seus interesses. E
defender interesse da sociedade é principalmente dizer não à corrupção. Os desvios
da Petrobras causaram nojo não apenas a mim, mas sim a mais de 51 milhões de
brasileiros.

Desculpe-me,  colega  Wander  Borges,  mas  precisava  concluir  o  meu
posicionamento, até porque o ilustre deputado Rogério Correia poderá fazer o uso da
palavra, diferente de mim, que não tive a oportunidade na semana passada.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O  deputado  Rogério  Correia*  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  deputado  Hely

Tarqüínio, deputados, deputadas, servidores do sistema prisional da educação que
estão aqui  na Assembleia Legislativa,  companheiros e companheiras da imprensa
também aqui presentes.

Sr. Presidente, hoje não vou adentrar o assunto do deputado Sargento Rodrigues,
sobre corrupção, porque pretendo tratar de outros assuntos. Mas concordo com V.
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Exa., deputado, que não pode haver nenhum refresco em nada que diz respeito à
corrupção, seja no Brasil, no Estado ou nos municípios. Tudo deve ser apurado e foi
exatamente  isso  que  fizemos  em  número  muito  maior  durante  os  governos  do
presidente Lula e da presidenta Dilma do que era feito anteriormente, onde tínhamos
o engavetador geral da República, que nada apurava. Via de regra, foi o que se fez
em Minas Gerais, onde nenhuma CPI pôde ser aqui apreciada e formada porque o
governo do Estado sufocou todas as CPIs. Nesse sentido, novamente convido não só
o deputado Sargento Rodrigues, mas todos os deputados da base do governo que
querem combater a corrupção a assinar conosco a CPI dos aeroportos, em que é
sabido e público que o senador Aécio Neves construiu dois aeroportos com recursos
públicos de Minas Gerais em terreno da família do próprio governador, hoje senador.
Portanto, se o deputado quiser assinar, estamos com a CPI dos aeroportos. Acho que
é uma denúncia grave de corrupção que precisa ser apurada.

Com certeza no ano que vem ainda iremos ver o que está acontecendo na Cemig,
onde a Andrade Gutierrez manda e desmanda e há sérios indícios  de corrupção.
Como teremos de ver também os recursos que não foram alocados na saúde e na
educação,  algo  em  torno  de  R$8.000.000.000,00  que  não  entraram  na  saúde  e
R$8.000.000.000,00, na educação. O governo atual terá que um dia responder na
Justiça, no Ministério Público e, espero, na Assembleia Legislativa através de uma
CPI. V. Exa. será também instado a assinar, conhecendo o posicionamento de V. Exa.
de não passar a mão na cabeça de ninguém, em caso de um processo de corrupção.
Então já fica aqui o convite a V. Exa. para que assine essas CPIs que irão averiguar a
corrupção no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente...
O presidente (deputado Hely Tarqüinio) - Gostaria de solicitar silêncio das galerias,

pois o deputado precisa fazer o seu pronunciamento.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, se forem jogar objetos no momento

que este deputado for falar não terei condições para tal. As vaias não me incomodam,
mas agressão não, não é, presidente? Gostaria que a segurança verificasse quem
está jogando objetos aqui.

O presidente -  Solicito  às  pessoas  da galeria  que ouçam o pronunciamento  do
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deputado, para o bom andamento do nosso Plenário. Solicito silêncio, mais uma vez.
O deputado Rogério Correia* - Presidente, não posso continuar falando... Foi ele

quem jogou o material.  Ele é quem está me agredindo verbalmente e jogando as
coisas.

O presidente - Deputado Rogério Correia, quero pedir ao senhor principalmente, em
nome de todos, que tenhamos uma consciência sem emoção. Vamos ouvir, ainda que
sejamos contrários ao pronunciamento dos deputados. Peço disciplina ao público. Do
contrário,  vamos  esvaziar  as  galerias,  não  respeitando  a  democracia.  Peço
encarecidamente silêncio, temos de continuar os trabalhos, atendendo ao Regimento
Interno, que os disciplinam.

Com a palavra, o deputado Rogério Correia para continuar seu pronunciamento.
Não vamos permitir baderna aqui dentro. Não interessa o lado que estão, precisamos
agir de forma pacífica.

Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Pediria apenas a V. Exa. que voltasse ao meu tempo

inicial.
O presidente - Estamos descontando o tempo.
O deputado Rogério Correia* - Pediria a V. Exa. que identificasse quem atirou o

objeto em mim, porque não me incomodo com a vaia, mas não admito que atirem
objetos. Peço que a segurança identifique o responsável em atirar objetos em mim.
Dessa maneira não dá, não dá para falar com as pessoas arremessando objetos.

Gostaria que V. Exa. pedisse à segurança que identifique a pessoa que arremessou
o objeto, pois ele deve ser apreendido para que não atire mais objetos em quem fala.
Realmente  não  tenho  condições  de  falar  se  uma  pessoa  estiver  arremessando
objetos. Então peço a V. Exa. que deixe os outros falarem, mas retire da galeria a
pessoa que está arremessando objeto em mim.

O presidente - Deputado Rogério Correia, vou solicitar à segurança que identifique
a pessoa que atirou o objeto. Não vamos permitir  que as emoções dominem este
Plenário.  Pedimos consciência a todos que aqui  estão como cidadão,  para que a
democracia possa acontecer.  Este Plenário é democrático e trabalha sob a luz do
Regimento Interno.
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Peço aos senhores, encarecidamente, que ouçam o deputado. Ouvimos o deputado
João  Leite  o  tempo  todo,  e  ninguém  o  perturbou.  Então  agora  vamos  ouvir  o
deputado Rogério Correia, para o bom andamento dos nossos trabalhos e para que a
democracia possa prevalecer aqui.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, presidente. Quero reiniciar a minha fala
dirigindo-me  aos  agentes  penitenciários  que  estão  aqui  conosco.  Anteriormente,
antes do período eleitoral, havia me dirigido a eles, apoiando o projeto apresentado
pelo deputado Sargento Rodrigues, que pode ser uma solução. Aliás, conversei hoje
com pessoas da comissão de transição,  que veem com bons olhos,  Rodrigues,  o
projeto que V. Exa. apresentou em relação aos agentes penitenciários.

Gostaria  de  fazer  uma  ressalva,  dizendo  que  a  demissão  dos  agentes
penitenciários não depende em nada de aprovação de lei - já disse isso a ele -, basta
que o governo não os demita. Isso é importante dizer. Se não houver demissão do
governo, os agentes penitenciários continuarão onde estão. Não é preciso lei nem
nada. Aliás, havia um acordo de que os servidores não seriam demitidos e que os
efetivos seriam chamados para ocupar outras vagas que não as deles, pois há um
déficit  muito  grande no serviço  penitenciário  em Minas  Gerais.  Não há nenhuma
justificativa para a demissão deles, que está sendo feita incorretamente pelo governo.

Isso  precisa  ser  denunciado.  Estão  demitindo  porque  querem  demitir.  Não  há
nenhuma lei, nada que os force a isso; pelo contrário, era para não haver demissão.
Se está havendo, a culpa é do governo.

Então  sou  solidário  a  vocês.  É  importante  ficar  claro  que  não  é  para  haver
demissão.  Se está,  é um absurdo.  O  atual  governo não está correspondendo ao
compromisso que fez de que não demitiria. Então, repito, se isso está acontecendo, é
culpa  e  responsabilidade do  atual  governo.  Esse é  o  primeiro  ponto,  o  que  não
significa que não possamos aprovar a lei do deputado Sargento Rodrigues, à qual,
repito,  sou  favorável.  Mas  a  demissão  não  está  sendo  feita  só  em  relação  aos
agentes  penitenciários  não.  O  problema  é  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  está
quebrado. Aécio e o tucanos quebraram Minas. É verdade! Os tucanos não gostam
de ouvir, mas Aécio quebrou Minas Gerais. Foi um dos motivos pelos quais perdeu a
eleição. Digo-lhes ainda que não são só os agentes penitenciários que estão sendo
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mandados  embora.  Já  há  uma lista,  também  com a  MGS,  em que se  propõe a
demissão de quase 50 mil trabalhadores, agora no final do governo. É a lista que o
PSDB está fazendo para a demissão. Então fiquem atentos.

Vamos, sim, aprovar essa lei do deputado Sargento Rodrigues, da qual vou falar
depois, mas a demissão de vocês não tem nada a ver com a não aprovação da lei.
Essa demissão é  porque o  governo agora  quer  demiti-los.  Poderia  não demitir  e
apenas convocar os concursados.

Concedo aparte ao deputado Cabo Júlio para que ele possa explicar melhor essa
situação.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - É apenas para fazer um apelo, porque essa
questão dos agentes e do próprio servidor não pode ser uma questão partidarizada.
Caso  contrário,  chegaremos  à  conclusão  de  que  vamos  trazer  para  a  área  de
segurança pública uma discussão política nacional e local. Esse é o primeiro ponto
que precisamos despartidarizar, pois segurança pública é para todos.

O segundo ponto é um apelo para o nosso governo que vai entrar e para o que aí
está.  Criou-se uma ideia e  tentou-se jogar  principalmente  os  agentes  contratados
contra os concursados. Vendeu-se a ideia de que, para chamar os que passaram no
concurso e fizeram jus a isso, teríamos de demitir  os contratados para dar a vaga
para os concursados. Isso não é uma verdade. Precisamos esclarecer isso de uma
vez por todas. Temos, em ordem cronológica, um cronograma de cadeias que ainda
estão  nas  mãos  da  Polícias  Civil  e  Militar  e  que  estão  sendo  passadas  para  a
Secretaria de Defesa Social.  Se não temos agentes sequer hoje para a realidade
atual, quanto mais para receber as cadeias que estão sendo repassadas para a Seds.

Logo, de uma forma muito clara e despartidarizada, temos de acabar com esse
conflito e dizer que temos como chamar os concursados que passaram no concurso
sem que, com isso, tenhamos de tirar o emprego dos contratados. É possível fazer
isso, em função das cadeias que estão no cronograma a ser repassadas. Precisamos
liberar  policiais  civis  para  irem  para  a  investigação;  precisamos  liberar  policiais
militares que estão nas cadeias para fazerem policiamento. Aí, sim, poderíamos fazer
isso.

Por  outro  lado,  precisamos  deixar  claro  aqui  que  as  demissões  que  estão
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acontecendo estão ocorrendo no governo atual. Isso é fato. Por que as demissões
não ocorreram antes da eleição? Foi para não dar repercussão. Ora, precisamos ter
um pouco de responsabilidade e não brincar com os serviços alheios em razão do
resultado de uma eleição!

Então precisamos buscar  uma solução.  É  preciso um compromisso do governo
atual no sentido de cessar as demissões. Vamos buscar a construção do PMDB com
o PT, e, uma vez respeitada a decisão de que não haverá a demissão dos agentes
contratados,  no  nosso  governo  vamos  pedir  ao  governo  eleito  que  também  não
demita. Essa é uma construção madura, sem aproveitar para fazer politicagem em
cima do trabalho dos outros.

Então, como nosso líder, deputado Rogério Correia, se o governo voltar atrás em
relação  às  demissões,  vamos  até  o  governador  Pimentel  para  que  mantenha  o
emprego das pessoas que perderam o emprego. Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Cabo Júlio. Acho que foi isso
também que o deputado Sargento Rodrigues havia me dito quando me apresentou o
projeto, ao qual lhe disse que era favorável.

É  aproveitar  os  concursados  -  precisamos,  pois  há  um  déficit  de  agentes
penitenciários - e, ao mesmo tempo, permanecer com aqueles que foram treinados,
trabalham e têm experiência no local. É juntar as duas coisas: aproveitar aqueles que
já estão e chamar os concursados para os cargos de que ainda necessitamos. Com
isso a conclusão que faço é a mesma do deputado Cabo Júlio. Não havia nenhuma
necessidade de demissões agora. Estão demitindo alguns,  sem que outros sejam
chamados. Isso foi o que os servidores me disseram. Estão sendo demitidos, mesmo
sem que outros  tenham entrado no lugar.  Isso mostra que não está correto fazer
essas demissões.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* -  Deputado Rogério Correia,  serei
breve.

É preciso ter cautela. Quando a Lei nº 18.185, de 2009, foi votada há seis anos,
falava em contrato de três e mais três. Neste momento o governo está com o facão
no pescoço. Os contratos estão vencendo, daí a necessidade de aprovar o PL nº
4.170. Isso vai permitir a renovação do contrato por mais tempo e também permitirá...
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Aí todos nós convergimos. Quando não havia lei, havia agentes penitenciários com
10,  12 anos de serviço.  Hoje  há  agentes  penitenciários  com 10,  14,  18  anos de
serviço. Estive com eles na parte da manhã. Mas, se a lei não for alterada, o governo
de Fernando Pimentel  terá  enorme dificuldade  de  tratar  o  assunto,  pois  a  lei  vai
impedi-lo de fazer renovação. Esse é o motivo por que temos de tratar esse assunto
com serenidade. Peço a V.  Exa. que peça ao seu partido ajuda na aprovação da
matéria para que o próprio Fernando Pimentel não venha a ter o mesmo problema
que o atual governo está enfrentando em relação a esse cargo.

O deputado Rogério Correia* - Deputado Sargento Rodrigues, vou fazer apenas um
reparo.  No  caso  do  atual  governo,  ele  está  demitindo  servidores  que  ainda  não
completaram o tempo - foi o que me disseram. Ele está demitindo pessoas que não
completaram... A lei diz que são dois anos?

São três mais três. Há alguns que não completaram os seis anos, mas estão sendo
demitidos. Só vão completar os seis anos em agosto. Portanto não há necessidade
de demissão agora - é isso que quis dizer. Foi o que me falaram. Depois podemos
conversar  com  eles.  Não  há  necessidade  de  demitir  agora,  pois  eles  não
completaram os seis anos. Isso poderia ocorrer no ano que vem. O governo pode
cessar as demissões e não demitir mais, pois há tempo. Estamos favoráveis. Estou
favorável e vou trabalhar para que o projeto de lei seja aprovado. Já disse isso a V.
Exa. diversas vezes.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)*  -  Também estamos trabalhando e
pedindo ao governo que não demita mais e readmita aqueles que foram demitidos.

O deputado Rogério Correia* - Mas V. Exa. há de convir que não havia necessidade
de demissão.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Não havia e não há.
O deputado Rogério Correia* - O governo está demitindo não porque esgotou o

prazo da lei, mas porque ele quis demitir. Vou avisar que ele vai demitir mais. Há uma
lista enorme da MGS. Sou obrigado a dizer isso para as pessoas terem consciência:
o governo está demitindo para enxugar a máquina, pois o quadro no Estado está
caótico. É preciso dizer isso para as pessoas. Por isso está fazendo demissão. Não é
porque esgotou o prazo da lei nem porque vai chamar outros. Ele não está chamando
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outros e está demitindo. Gostaria que os agentes tivessem consciência do que está
ocorrendo, até para não serem enganados. Não há motivo nenhum para demissão.
Esse era o primeiro assunto que gostaria de tratar.

Presidente,  quero  falar  da  PEC  nº  69,  mas  tenho  40  segundos  para  falar  do
assunto. Falei isso antes da eleição, quando as galerias estavam cheias, muitos não
gostaram, mas fui muito sincero. A PEC nº 69 não é solução para nada. Vai ter de
haver  outra  solução.  Se essa PEC fosse aprovada,  seria  um absurdo,  pois  seria
aprovar uma emenda constitucional em que se descarta o concurso público. Isso não
pode ultrapassar a regra da Constituição Federal em Minas.

Mas, mesmo que esse absurdo acontecesse, os trabalhadores que estão nessa
situação não ganhariam um dia sequer para minimizar a sua angústia.

O presidente - Deputado Rogério Correia, vou lhe conceder 1 minuto para terminar.
O  deputado  Rogério  Correia*  -  Já  termino.  Mas  quero  explicar  por  que  não:

qualquer  que  seja  o  governador,  ele  ouvirá  da  Advocacia-Geral  do  Estado  e  da
Procuradoria que ele não pode acatar essa PEC pois tem de acatar o que o Supremo
já decidiu a respeito da questão. Portanto, o governador não poderá permanecer com
as pessoas efetivadas se a PEC nº 69 for aprovada. Então, essa não é a solução.

Estou e estamos todos empenhados em discutir uma solução, que pode até seguir
o  caminho  sugerido  pelo  deputado  Sargento  Rodrigues  para  tratar  dos  agentes
penitenciários. Essa é uma hipótese a ser discutida, sim, pois daria às pessoas a
garantia ao menos de permanecer trabalhando em abril e mesmo posteriormente, até
que prestassem um concurso, que deve ser um concurso digno. Ou seja, o prazo
seria estendido sem a necessidade de abrirmos novo processo de designação para
aqueles da extinta Lei nº 100. Essa é uma possibilidade que pode ser trabalhada
legalmente.

Mas  eu  disse  muito  claramente  aos  professores  que  seria  muito  melhor
procurarmos uma saída do que abraçarmos uma demagogia, que é exatamente esta:
a de achar que vamos aprovar algo que o governador terá de fazer, quando ele não
pode fazê-lo porque o Supremo já decidiu que o concurso público é uma necessidade
para o ingresso... Escutem: o PT votou na Lei nº 100. À época, eu não estava aqui.

Termino em 30 segundos, presidente. Como o Supremo disse que a Lei nº 100 é
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inconstitucional, não podemos fazer uma nova lei para substituí-la. Que possa efetivá-
los, não. O que está em jogo nesse caso não é a lei em si. O Supremo julgou a causa
do concurso. Então, essa causa já foi discutida.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, terminamos essa fase da reunião, e não
há  consenso  em  relação  a  nossa  pauta.  Também  não  temos  quórum  para  a
continuação da reunião. Então, eu pediria a V. Exa...

O deputado Bonifácio Mourão - E V. Exa. não me permitiu um aparte, deputado
Rogério Correia?

O  deputado  Rogério  Correia  -  Não  permiti  por  absoluta  falta  de  tempo.  Mas,
presidente, pediria a V. Exa. que encerrasse de plano...

O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - A presidência verifica, de plano, a
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente
A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  22.287,  uma  vez  que
permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 55ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 31/10/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - 1º Painel:

Composição  da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Professor
Wanderley  Chieppe  Felipe  -  Palavras  do  Deputado  André  Quintão  -  Palavras  do
Presidente  -  2º  Painel:  Composição da Mesa -  Sessão do Parlamento  Jovem de
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Minas  2014:  Apresentação  dos  Relatórios  Aprovados  nos  Grupos  de  Trabalho  -
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Leitura das Propostas e Pedidos
de Destaque - Votação das Propostas Não Destacadas - Apresentação e Votação dos
Destaques - Discussão e Votação de Novas Propostas - Entrega do Documento Final
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Dinis Pinheiro - André Quintão - Rogério Correia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com  a  palavra  o  2º-secretário  para  proceder  à  leitura  das  atas  das  reuniões
anteriores.

Atas
- O deputado Rogério Correia, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  da  sessão  plenária  final  do
Parlamento Jovem de Minas 2014, projeto resultante da parceria entre a Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais,  a  PUC Minas  e  câmaras  municipais.  Nesta  sessão,
estudantes  do  ensino  médio  dos  municípios  participantes  discutirão  e  votarão
propostas elaboradas por eles sobre o tema "Envelhecimento e qualidade de vida",
cujo resultado será entregue à  Comissão de Participação Popular  da  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.

1º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. deputado André
Quintão,  presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular  desta  Casa;  e  prof.
Wanderley Chieppe Felipe, pró-reitor de Extensão da PUC Minas, representando o
reitor, dom Joaquim Giovani Mol Guimarães; as Exmas. Sras. Maria Salomé da Cruz
Sampaio, coordenadora do Parlamento Jovem de Minas no Município de Capelinha,
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representando as câmaras municipais parceiras; e Ruth Schmitz de Castro, gerente-
geral  da  Escola  do  Legislativo,  representando  a  coordenação  estadual  da
Assembleia; e o Exmo. Sr. Alexandre Eustáquio Teixeira, coordenador do Núcleo de
Políticas  Sociais  e  Urbanas  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  da  PUC  Minas,
representando a coordenação estadual da PUC Minas.

Participam  desta  edição  do  Parlamento  Jovem  de  Minas  representantes  dos
seguintes municípios: Belo Horizonte, Capelinha, Carandaí, Carvalhópolis, Conceição
das Alagoas, Contagem, Espera Feliz, Itabira, Iturama, João Monlevade, Juiz de Fora,
Leopoldina, Matias Barbosa, Monte Sião, Montes Claros, Nova Serrana, Ouro Preto,
Poços  de  Caldas,  Pouso  Alegre,  Santa  Rita  de  Caldas,  Santos  Dumont,  São
Sebastião do Paraíso, Uberaba, Uberlândia, Viçosa, Visconde do Rio Branco e Betim.

Execução do Hino Nacional
O locutor -Convidamos todos para ouvir o Hino Nacional, que será executado pelo

Coral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Professor Wanderley Chieppe Felippe
Na pessoa do deputado Dinis Pinheiro,  presidente desta  Casa,  cumprimento os

demais representantes da Assembleia, de modo especial o deputado André Quintão,
nosso companheiro de longa data junto ao Parlamento Jovem. Cumprimento também
os professores da PUC aqui presentes: Manoel de Almeida Neto, coordenador do
curso de Ciências Sociais; Anna Cristina Pegoraro, coordenadora do programa PUC
Mais Idade; e Alexandre Teixeira, coordenador do Parlamento Jovem Estadual pela
PUC.

Cumprimento todos os  professores,  representantes das câmaras municipais  das
cidades nominadas, todos os estudantes aqui presentes, participantes do Parlamento
Jovem, e, de modo especial, todos vocês que estão aqui representando os demais
estudantes.  A todos  os  presentes  trago  a  saudação  do  nosso  reitor,  D.  Joaquim
Giovani Mol Guimarães, que manda os cumprimentos, um abraço a todos e os votos
de que este projeto e, de modo especial, esta plenária, deem uma contribuição efetiva
ao  aprimoramento  das  nossas  políticas  públicas,  das  nossas  leis  e  da  nossa
democracia.
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Com muita satisfação, aceito o convite e venho participar, em nome da Pró-Reitoria
de Extensão e da reitoria  da universidade,  uma vez que este é um projeto muito
especial para nós da PUC Minas. A parceria com a Assembleia Legislativa muito nos
honra,  parceria  que  foi  se  estendendo  a  todos  as  câmaras  dos  municípios  que
aderiram. A Profa. Ruth já me deu a notícia de que, no próximo ano, teremos mais
municípios participando deste projeto, devendo chegar em torno de 40. Quer dizer, a
adesão vai aumentando pouco a pouco. O início aconteceu somente aqui, em Belo
Horizonte, mas depois, com o Parlamento Jovem estadual, outros municípios foram
aderindo ao projeto. Então é um projeto muito especial para nós.

Num tempo em que a democracia está sempre em discussão, ela é uma conquista,
mas precisa de vigilância e participação permanentes de toda a população. É uma
conquista a ser feita a cada dia. Democracia não se ganha; democracia se conquista.
E  vocês  estão  contribuindo  para  isso  de  uma forma muito  decisiva.  São  poucos
jovens do nosso país que fazem o que vocês fizeram: aderir a um projeto desses,
gastar  horas,  dias  e  meses  estudando,  discutindo,  debatendo,  trazendo  ideias  e
formulando propostas. Infelizmente são poucos os jovens do nosso país que fazem
isso hoje. Não só jovens, mas poucos adultos se dedicam à política.

É  claro  que  elegemos  os  nossos  representantes.  Acabamos  de  votar  em  uma
eleição  e  elegemos  os  nossos  representantes,  que  se  ocupam,  durante  seus
mandatos,  da política. Mas todos nós também precisamos nos ocupar  da política.
Todos nós somos seres políticos. No grego, política vem da palavra pólis, como vocês
já sabem - não é isso?  Pólis, a cidade. Então vocês são participantes da vida das
cidades,  do  Estado,  do  País,  enfim,  do  planeta.  Temos  muitas  lutas  nas  nossas
cidades, no nosso estado, no nosso país, e temos de nos unir, pensar juntos, propor
soluções  e  acompanhar  o  processo  legislativo,  os  processos  do  Judiciário  e  do
Executivo. Temos de acompanhar  os três Poderes permanentemente.  É o que se
chama de democracia participativa.

A PUC Minas se sente muito orgulhosa de poder contribuir para esse processo,
através do Parlamento Jovem. Tomara que ele tenha vida longa. Espero que tenha,
porque, cada vez mais, jovens vão participando e tornando-se adultos participantes
da vida política e da construção do nosso país. Agradeço a todos vocês e desejo uma
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ótima tarde de trabalhos neste Plenário da Assembleia Legislativa, que - posso dizer,
deputado Dinis Pinheiro - é nossa casa também. Muito obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão
Boa  tarde  a  todos,  cumprimento  o  nosso  presidente  da  Assembleia  Legislativa,

deputado Dinis Pinheiro, que na sua passagem como presidente desta Casa nesses
últimos anos vai deixar registrada a marca da participação popular, da abertura da
Assembleia Legislativa aos diversos movimentos. Acompanho como cidadão e já há
três mandatos como deputado os trabalhos da Assembleia Legislativa. Posso dizer
que nessas duas últimas legislaturas,  tivemos,  principalmente sob a condução do
deputado Dinis Pinheiro, uma abertura extraordinária da Assembleia para eventos e
projetos dessa natureza.

Quero cumprimentar todo o quadro de professores e monitores da PUC e demais
universidades  parceiras  de  Viçosa,  da  Ufop,  da  Unimontes,  na  pessoa  do  Sr.
Wanderley Chieppe Felippe, pró-reitor de extensão da PUC; na pessoa da Sra. Maria
Salomé  da  Cruz  Sampaio,  cumprimento  todas  as  câmaras  municipais,  pois  ela
coordena  o  Parlamento  Jovem  por  meio  da  Câmara  Municipal  de  Capelinha;  na
pessoa da Ruth Schmitz de Castro, cumprimento todos os funcionários não só da
Assembleia Legislativa, da Escola do Legislativo, mas também das demais câmaras
municipais  e os  parceiros deste projeto;  da mesma maneira, cumprimento o Prof.
Alexandre Eustáquio Teixeira, da PUC Minas.

O mais importante é o trabalho de vocês,  dando sequência a alguns meses de
debates, por isso os cumprimento com muita alegria. Esta é a 11ª edição do projeto
Parlamento  Jovem.  Ele  começou  na  Assembleia  com  a  criação da  Comissão  de
Participação  Popular.  Tive  a  honra,  Deus  me  permitiu  essa  oportunidade,  de
acompanhar  todas  as  11  edições  do  Parlamento  Jovem.  A gênese  dele  foi  um
encontro  muito  importante  de  um desejo  da  PUC,  da  recém-criada Comissão  de
Participação Popular e da experiência acumulada da Escola do Legislativo. Dessa
síntese de ideias, desejos e convicções do protagonismo juvenil, surgiu o Parlamento
Jovem.  Quando revisito  cada edição do Parlamento  Jovem,  desde a  primeira  em
2004,  percebemos  que  o  projeto  foi  aprofundado,  aperfeiçoado,  interiorizado,  foi
envolvendo  novos  parceiros.  O  projeto  Parlamento  Jovem  já  é  objeto  de  livro,
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monografias, estudos, premiações nacionais e internacionais.  O mais importante é
que o Parlamento Jovem traz resultados na formação para a cidadania de jovens,
mas traz também resultados.

Menciono  sempre  dois  aspectos  importantes.  Por  volta  de  2005,  2006,  uma
sugestão do Parlamento Jovem foi transformada em emenda ao Plano Plurianual, ao
orçamento  do  Estado.  Em  um  período  em  que  a  alimentação  escolar  não  era
universalizada para o ensino médio público, tivemos uma proposta do Parlamento
Jovem beneficiando o ensino médio das regiões mais pobres de Minas com o valor
de recurso.

A  Comissão  de  Participação  Popular,  dentro  da  lei,  da  pertinência  jurídica,
transforma as propostas e sugestões do Parlamento Jovem em requerimentos ao
poder  público,  ou  em  emendas  ao  orçamento,  ou  em  alterações  de  leis  -  como
exemplo,  citamos uma conquista que foi  a  alteração na composição do Conselho
Estadual da Juventude -, ou na profusão e cessão de espaços para funcionamento de
grêmios estudantis em escolas de ensino médio. Hoje, pela imprensa, mencionava-se
que  o  sucesso  do  Parlamento  Jovem  primeiro  é  a  parceria,  pois  envolve  vários
parceiros, escolas públicas e privadas de níveis médio e superior, câmaras municipais
e várias outras instituições.

O segundo motivo do sucesso é o protagonismo juvenil. Ele não é um projeto para
os jovens, mas um projeto construído com os jovens. A temática é escolhida pelos
próprios  jovens,  não  pelo  presidente  da  Assembleia,  não  pelo  deputado  André
Quintão. Os temas são discutidos. As propostas aqui trazidas são de um processo
cumulativo e, nesta última etapa, em alguns casos, de polo regional ou diretamente
dos municípios, com eleição de representantes. Os temas são definidos por vocês,
com a conclusão aqui em Belo Horizonte. O protagonismo é importante, assim como
a qualidade do espaço de participação. É uma participação em que as pessoas se
dedicam, em que os conteúdos também são mais atrativos.

O quarto motivo é a participação que pode trazer  resultados.  O deputado Dinis
Pinheiro  certamente  falará  sobre  a  temática  deste  ano,  porque  ele  foi  um  dos
protagonistas responsáveis por trazer essa temática para a agenda do Legislativo,
essa  questão  do  envelhecimento  com  qualidade.  Na  condição  de  presidente  da
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Comissão de Participação Popular, fico muito feliz e tenho a responsabilidade, ainda
neste ano, nesta legislatura em que a Assembleia é presidida pelo deputado Dinis
Pinheiro,  de  aprovar,  nesta  comissão,  sob  as  formas  variadas  que  a  atividade
legislativa nos permite, que o Regimento nos permite, o encaminhamento de cada
proposta do Parlamento Jovem.

Concluo dizendo que as manifestações de junho de 2013, que a inquietude cidadã
da juventude, manifesta também neste ano, foi muito importante para a democracia.
Não acredito naqueles que dizem que a juventude de hoje é despolitizada, que ela
não quer saber de política. Acho que são as próprias instituições políticas que têm de
criar  formas mais atrativas,  interessantes e sintonizadas com essas gerações que
querem participar,  mas dentro de sua realidade, dentro desse tempo geracional  e
dessa  sociedade.  Portanto,  o  Parlamento  Jovem  também  vai  se  reciclando,
renovando-se, aperfeiçoando-se. Parabenizo todos vocês, que são sujeitos maiores
deste  processo,  assim  como  todas  as  entidades  parceiras,  que  integram  o
Parlamento  Jovem.  Vida  longa  ao  Parlamento  Jovem!  Espero  que  o  Parlamento
Jovem siga também envelhecendo, mas sempre com qualidade e com renovação.
Além  disso,  sempre  com  expansão  e  ampliação  para  outras  regiões  e  outros
municípios de Minas Gerais, para que esse protagonismo juvenil se torne realidade
em cada município mineiro, rompendo com práticas políticas tradicionais, clientelistas
e atrasadas. Queremos a forte participação da juventude, com qualidade. Esta talvez
seja a maior contribuição do Parlamento Jovem. Muito obrigado e parabéns a todos
vocês.

Palavras do Presidente
Vida longa ao Parlamento  Jovem, vida longa à sociedade.  É isso que estamos

buscando, não é, André? Aliás, nosso sonho é que entre os objetivos do milênio seja
abraçada  esta  causa  que  vocês  estão  abraçando  com muito  carinho,  com  muito
afinco: cuidar do nosso povo, cuidar do idoso, com fraternidade, com respeito, com
decência, dando a ele uma estrutura maravilhosa, dando a ele uma boa saúde, uma
educação de qualidade, uma integração abençoada, para que ele possa, realmente,
viver  em total  plenitude.  É isso que me entusiasma. Certamente,  é isso que está
movendo cada um de vocês. Quero parabenizá-los por essa vontade de servir, por
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essa capacidade de colaborar. Não dá para construir um bom futuro, não dá para
construir uma sociedade mais humana, mais cristã, se não houver a participação de
vocês,  jovens  idealistas,  muitas  vezes  atrevidos.  Jovens  que têm garra,  que  têm
sonho. Essa é a beleza da vida de cada um de vocês. É fundamental que possamos
fazer essa junção, amiga Ruth, da experiência dos mais vividos, com esse ímpeto
sonhador,  com essa determinação,  com essa garra, com essa bravura,  com essa
inquietude de vocês jovens.

Quando cheguei ao Parlamento de Minas, na condição de deputado, eu tinha a
idade desse rapazinho aqui. É verdade. Em 1994 eu estava com vinte e poucos anos,
quase da sua idade, não é mesmo? Eu era muito jovem. Estou exercendo o mandato
pela quinta vez, já estou me despedindo, depois de 20 anos. Tenho um sobrinho, que
é o prefeito mais jovem de Minas Gerais. Ele foi eleito com 21 anos. Por aí vocês
podem ver que minha família, desde o nascimento, abraça a vida pública, com essa
capacidade sonhadora de cada um de vocês.

Este é de verdade, deputado André Quintão, um dos momentos mais belos desta
Casa  de  vocês,  desta  Casa  do  povo.  Vocês  podem  acreditar  que  esta  Casa
transforma,  que  esta  Casa  é  do  bem  e  da  ética.  Esta  Casa  é  do  trabalho,  da
cidadania. Ela é nobre, até porque a vida pública tem de ser obrigatoriamente nobre e
dignificante, para melhorar a vida das pessoas. Se ela não melhorar, será pequenina,
será vil, será sem valor.

Vocês estão vindo aqui para dar as mãos e os corações a cada um de nós, a Minas,
ao  povo  brasileiro,  à  nossa  sociedade.  Quero  reverenciá-los,  até  porque  tantos
desafios  serão  encontrados  a  nossa  frente.  Só  dessa  maneira,  com  essa
participação, com esse espírito de luta invejável de cada um de vocês, realmente
vamos  construir  um  mundo  melhor.  Esta  Assembleia,  a  cada  dia  mais,  tem  se
aproximado de Minas, do seu povo, da sua gente, do mais simples, do mais carente,
do mais pobre, do jovem, da criança, do moço, da moça, do idoso e também de todos
os setores da sociedade.

O deputado André  Quintão,  este grande parlamentar,  tem trabalhado com tanto
brilhantismo. Ele é um dos deputados mais brilhantes desta Casa. Relembramos aqui
quando a juventude, Prof. Wanderley, saiu às ruas, há um ano e meio, levando sua
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bravura,  seu  incondicional  amor  ao  povo  brasileiro,  frustado  com  o  serviço  de
qualidade não à altura de seu merecimento. Muitos vieram nos indagar:  “O que a
Assembleia de Minas está fazendo?”. E eu dizia com muita transparência: “A voz
desta juventude é a voz da Assembleia”. O que esta juventude está fazendo, o que o
povo  brasileiro  está  fazendo é  o  que  a  Assembleia  de  Minas  está  fazendo,  com
cabeça erguida, com altruísmo e com altivez. Naquele momento, a Assembleia de
Minas já estava andando por Minas e pelo Brasil afora, falando da necessidade de
redesenhar a saúde pública, até porque a saúde pública no Brasil hoje não está bem.

Muitos talvez não saibam, mas o Brasil  investe menos na saúde que os países
africanos. Essa é a dura realidade. Temos de percorrer uma caminhada longa para
identificar e abraçar uma educação de qualidade como a de tantos outros países.
Assim já o fizeram, e o Brasil há de continuar percorrendo essa estrada de forma
lenta,  devagar,  haverá  de  esperar  por  mais  de  100  anos  para  atingir  um  país
verdadeiramente desenvolvido. É por isso que o Brasil, que Minas Gerais e que todos
nós temos a sorte de contar com esse patriotismo, com essa inteligência e com o
saber de cada um de vocês. A Assembleia de Minas está sempre sintonizada, está
buscando, cada dia mais, uma relação mais íntima com o mineiro.

Naquele momento, conforme eu disse, quando o povo saía às ruas, a Assembleia
de Minas já estava sintonizada com o pensamento e com sonho dos mineiros - e o
André  sempre  nos  ajudando  com  muita  maestria  -  e  se  distanciava  de  certos
benefícios que não eram benquistos aos olhos dos mineiros. A Assembleia de Minas
foi a primeira a acabar com o 14º e 15º salários dos deputados. A Assembleia de
Minas foi a primeira a acabar com o pagamento de auxílio-moradia e das sessões
extraordinárias  aos deputados.  Por  que isso? Esta Casa é de vocês.  Nós somos
empregados de vocês, da nossa sociedade. Temos de ser zelosos, éticos e decentes.
Esta é a vida pública saudável. Esta é a instituição virtuosa que muda a vida do nosso
povo.

Relembro que, quando assumi a presidência desta Assembleia - e o André, mais
uma vez,  protagonista  dos  momentos  históricos  desta  Casa  -,  nossa  luta,  nosso
sonho era  acabar  com  a  pobreza  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  integrá-lo  mais,
reduzindo suas desigualdades e diferenças, fazendo com que o Estado fosse uma
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única Minas dando oportunidades a todos os mineiros. Realizamos, então, um grande
encontro, o grande seminário A Erradicação da Miséria. Fizemos, salvo engano, 11
encontros  e  o  último,  o  conclusivo,  o  12º,  foi  um  dos  momentos  mais  belos
certamente para a Assembleia como também para mim, André. Aquela última plenária
neste solo vermelho e sagrado da Casa do povo, pessoas muito humildes,  muito
modestas, muitas vezes sem vez e voz aqui se encontravam trazendo seu trabalho,
sua participação, sua luta, mas, acima de tudo, naquele instante, recordo como se
fosse hoje,  trazendo lágrimas porque estavam acreditando na sua Casa, estavam
acreditando na decência desta Casa, a Assembleia de Minas. Não existe nada melhor
e mais gratificante do que isso.

Portanto, expresso aqui a minha admiração profunda a cada um de vocês. Este
programa denominado Parlamento Jovem é um dos momentos mais auspiciosos da
Assembleia. Acreditem. Confiem na Assembleia. Confiem na política que realmente é
um dos instrumentos mais belos, mas tem de ser exercido de forma digna. É esse
instrumento  que  transforma,  melhora  e  haverá  de  semear  a  paz,  alegria,
prosperidade, acima de tudo, aquilo que seus pais, suas famílias, os professores, os
vereadores, as lideranças, a PUC, enfim, todos nós perseguimos incansavelmente: a
justiça social.

Quando se fala em tratar do idoso, em envelhecer com qualidade, relembro uma
parceria  extraordinária  com  o  mundo  acadêmico,  especificamente  com a  PUC,  a
instituição,  a  celebração  do  Observatório  Mineiro  da  Pessoa  Idosa,  que  está
acompanhando  a  qualidade  de  vida  dos  nossos  idosos,  das  nossas  cidades,
verificando as deficiências, os avanços, as conquistas e se qualificando cada dia mais
para  apresentar  às  casas  legislativas  e  ao  Executivo  boas  ideias  que  possam
traduzir-se em políticas  públicas  transformadoras.  Portanto,  quero  abraçar  a  PUC
com enorme orgulho, alegria e gratidão e parabenizá-la por acreditar na Assembleia,
por estar sempre comungando com nossos sonhos e ideais. É muito bom estar ao
lado de vocês.

André, relembro também que no ano passado conseguimos quebrar um tabu. É
difícil  até  de  descrevê-lo.  Depois  de  15  anos  de  uma  legislação  aprovada,
conseguimos tirar do papel a Lei do Passe Livre para o idoso, das pessoas acima de
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65 anos, no transporte rodoviário intermunicipal. Ou seja, o idoso acima de 65 anos
que está lá em Capelinha tem o direito de vir a BH gratuitamente. Para quem estiver
em Carandaí e quiser ir a Carvalhópolis, também acontecerá da mesma maneira. São
dois  assentos  para  os  idosos e  pessoas  com deficiência.  Olhem que bela  luta  e
conquista. Estamos levando alegria e cidadania aos nossos idosos.

Enfim, são momentos como este que vão nos marcando, enchendo-nos de estímulo
e alento para que a gente continue fazendo o bem. Que a gente possa deixar um
legado para quem vier depois, legado que possa inspirar outros, por menor e mais
modesto que seja.

Portanto, quero, com a voz do coração, agradecer a cada de um de vocês, aos
funcionários da Assembleia e, mais uma vez, reverenciar o Prof. Wanderley Felipe.
Obrigado. Transmita meu abraço a D. Joaquim Giovani, reitor da PUC.

Quero,  mais  uma  vez,  abraçar  essa  mulher  guerreira,  a  Maria  Salomé,
representante  das câmaras municipais,  sempre presente.  Um abraço fraterno  aos
amigos de Capelinha; à Ruth, madrinha da juventude, sempre feliz, cuidando de tudo
com enorme carinho; ao Alexandre, jovem líder e coordenador do Núcleo de Políticas
Sociais e Urbanas da Pró-Reitoria de Extensão da PUC. Obrigado, Alexandre, por
seu trabalho inestimável. Enfim, agradeço a cada um de vocês. É muito bom estar
aqui e conviver com vocês. A Assembleia está abraçando Minas, está abraçando a
sociedade, está andando, está conversando, está debatendo, tendo humildade para
ouvir  e,  acima  de  tudo,  tendo  patriotismo  e  determinação  impressionante  para
realizar. Podem acreditar na Assembleia Legislativa. As ideias brilhantes haverão de
ser acolhidas por esta Casa, pela Comissão de Participação Popular, e se traduzirão
em boas leis. Pela vida afora, depois de andar por aí, olharemos para trás e diremos,
com o coração cheio de satisfação: “poxa vida; eu participei dessa construção, desse
momento,  ajudei,  colaborei”.  Não  existe  nada  mais  significante  do  que  isso.
Parabéns, juventude!

Quero dizer algo a vocês: eu e o André somos muito rebeldes. Ele deveria estar de
terno e gravata. Eu também. Vocês não dirão a ninguém a respeito dessa rebeldia,
porque é falta de decoro parlamentar. Mas, enfim, a alegria está com vocês. Esses
jovens estão muito quietos, André. Quem é de Carandaí levante a mão. Quem é de
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Carvalhópolis? João Monlevade? Monte Sião? Pouso Alegre? Podem gritar.  Estive
em  Pouso  Alegre  nesses  dias.  Uberaba?  Viçosa?  Poxa  vida!  Visconde  do  Rio
Branco? Betim? Essa cidade é vizinha da minha querida e amada Ibirité. Conceição
das Alagoas? Espera Feliz? Conheço quase todas as cidades, andei muito por Minas.
Você também, André. Quem é professor aqui? E vereador? Valeu! Parabéns mesmo!
Isso é muito bom. Minas precisa de vocês, o Brasil precisa de vocês. É assim que
construiremos uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais cristã e mais
feliz para todos. Parabéns! Viva o Parlamento Jovem! Valeu!

2º Painel
Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  estudantes  Sofia  Silva
Junqueira,  do  Município  de  Leopoldina,  e  João Washington  Dornelas  Pereira,  do
Município de Santos Dumont, coordenadora e relator do grupo de trabalho Direito ao
Envelhecimento  com  Qualidade  de  Vida,  respectivamente;  Gustavo  Pena,  do
Município  de  Juiz  de  Fora,  e  Marcos  Gabriel  Dousseau,  do  Município  de  Santos
Dumont,  coordenador  e  relator  do  grupo  de  trabalho  Promoção  da  Convivência
Intergeracional,  respectivamente;  e  Ana  Clara  Amorim  Jardim,  do  Município  de
Uberlândia,  e  Fernando  Carlos  Macieira,  do  Município  de  Betim,  coordenadora  e
relator do grupo de trabalho Protagonismo Social e Político, respectivamente.

Sessão do Parlamento Jovem de Minas 2014
Apresentação dos Relatórios Aprovados nos Grupos de Trabalho

A estudante Sofia Silva Junqueira - Boa tarde a todos. Sou Sofia, coordenadora do
subtema 1.  Agora  vamos  passar  a  palavra  a  João Washington  Dornelas  Pereira,
relator do grupo de trabalho Direito ao Envelhecimento com Qualidade de Vida.

- Procede-se à leitura dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho.
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A estudante Ana Clara Amorim Jardim - Boa tarde a todos os presentes. A fim de
verificar o quórum, a coordenação solicita aos votantes presentes que levantem os
cartões de forma visível para que todos sejam contabilizados. A Mesa declara que há
116 votantes presentes. Portanto, são necessárias 40 assinaturas para apresentação
de novas propostas. Muito obrigada.



148
____________________________________________________________________________

A estudante Sofia Silva Junqueira - A coordenação esclarece que novas propostas
poderão ser apresentadas por escrito até às 16h30min e entregues à assessoria, ao
lado  da  tribuna,  à  minha  esquerda.  Lembro  que  para  isso  são  necessárias
assinaturas de, pelo menos, 35% dos presentes. Corrigindo agora, são necessárias
41 assinaturas para apresentação de novas propostas.

Leitura das Propostas e Pedidos de Destaque
A estudante Sofia Silva Junqueira - Passamos agora à leitura das propostas dos

grupos de trabalho e aos pedidos de destaque.
- Procede-se à leitura das propostas dos grupos de trabalho e à apresentação dos

destaques.
Votação das Propostas não Destacadas

A estudante  Sofia  Silva  Junqueira  -  Passaremos  agora  à  votação em bloco da
proposta não destacada. Os votantes que estiverem de acordo com a proposta que
não  recebeu  pedido  de  destaque  levantem  seus  cartões.  Podem  abaixar.  Estão
aprovadas as propostas não destacadas.

Apresentação e Votação dos Destaques
A estudante Sofia Silva Junqueira - Daremos início à apresentação e votação dos

destaques.  Será  concedida  a  palavra,  por  até  2  minutos,  aos  inscritos,  que  são
Darwin, Mateus, Davi, Isabel, Pâmela, Maicon, Isabella, Camila e Kleyton. Por favor,
dirijam-se ao microfone.

- Procede-se à apresentação e votação dos destaques.
Discussão e Votação de Novas Propostas

A estudante Sofia Silva Junqueira - Agora passaremos à discussão e à votação das
novas propostas. Só um minutinho que estou recebendo as propostas. Gostaria de
lembrar que as novas propostas não têm destaque aberto para aglutinação nem para
modificação de texto; ou elas são aprovadas ou não são.

- Procede-se à discussão e votação das novas propostas.
Aprovação do Documento Final

A  estudante  Sofia  Silva  Junqueira  -  Declaro  aprovado  o  documento  final  do
Parlamento  Jovem  de  Minas  2014,  com  o  tema "Envelhecimento  e  qualidade de
vida".
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- O teor do documento final aprovado é o seguinte:
SUBTEMA 1

Direito ao Envelhecimento com Qualidade de Vida
1. Implantação, pelo governo estadual, de forma gradativa, de alas geriátricas nos

hospitais públicos e nos conveniados com a administração pública onde não existem
estas alas, e garantia de atendimento por profissionais especializados nas áreas de
geriatria.

2. Criação, pelo governo estadual, do Centro de Apoio e Valorização do Idoso - Cavi
-  e  adaptação  dos  centros  já  existentes,  promovendo  a  socialização,  com
atendimento diurno, proporcionando atividades culturais, educacionais, esportivas e
de  lazer,  contando  também  com  atendimento  médico  especializado  por
fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e geriatras.

3.  Criação  da  Secretaria  Estadual  do  Idoso  para  formular,  executar,  avaliar  e
aprimorar a gestão da política estadual de atendimento à pessoa idosa, por meio de
um trabalho  focado na valorização do  idoso,  fortalecendo ações  e  criando novos
projetos e políticas públicas específicas, visando assim à qualidade de vida do idoso.

4.  Instituição,  em  nível  estadual,  do  Prêmio  Sabedoria,  que  consistirá  em
recompensa  monetária  para  os  municípios  que  desenvolverem  políticas
especializadas e inovadoras voltadas à pessoa idosa.

5. Criação de um programa, pelo Estado, a fim de contratar pessoas capacitadas
para  auxiliarem  famílias  de  baixa  renda  responsáveis  por  cuidar  de  um  ou  mais
idosos debilitados.

SUBTEMA 2
Promoção da Convivência Intergeracional

6.  Capacitação  dos  professores  dos  ensinos  infantil,  fundamental  e  médio  para
trabalharem  transversalmente  o  tema  "Envelhecimento"  e  elaborarem  projetos
voltados aos direitos dos idosos e ao incentivo à interação entre eles e a comunidade,
promovendo-se a convivência intergeracional.

7. Criação de centro de convivência com o intuito de funcionar como um espaço de
encontro entre jovens e idosos e administrar cursos e palestras que envolvam lazer,
arte, música e oficinas, promovendo-se assim a convivência intergeracional.
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8. Criação do Projeto Conviver nas escolas das redes municipal e estadual, com o
objetivo de criar espaços de encontro e diálogo entre jovens e idosos, promovendo a
mudança da imagem negativa que se tem do envelhecimento, por meio de atividades
recreativas e socioculturais.

9. Criação, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Caravana da
Terceira Idade, em parceria com escolas do Legislativo nos municípios onde existam,
e escolas da rede pública, percorrendo várias cidades com o objetivo de oferecer
informações  de  utilidade  pública  para  os  idosos,  tais  como  previdência  social  e
estatuto do idoso, além do desenvolvimento de atividades culturais  e de auxílio  à
saúde  (em  cidades  grandes,  com  mais  de  três  regionais,  essa  caravana  será
realizada por regional).

10. Ampliação dos programas de extensão universitária já existentes, de forma que
os profissionais se dirijam às residências dos idosos e casas de repouso. Além do
acompanhamento de um residente ou estagiário, o idoso será acompanhado por um
profissional formado. Apesar de o foco principal ser a área da geriatria, imprescindível
no  acompanhamento  da  vida  senil,  haverá  espaço  para  o  trabalho  de  outros
profissionais, como psicólogos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros,
de forma que sejam promovidas a qualidade de vida e a convivência de gerações.

11. Desenvolvimento, nas câmaras municipais, de encontros com jovens, crianças e
idosos, com total autonomia das escolas municipais e estaduais e com o objetivo de
dinamizar diálogos, saraus, músicas de diversas épocas, dentre outras coisas, com o
objetivo de recreação sociocultural.

SUBTEMA 3
Protagonismo Social e Político

12.  Criação  de  projetos  em  parceira  com  as  câmaras  municipais  que  visem  à
participação dos idosos como protagonistas,  com espaço para que eles analisem,
debatam e sugiram propostas de leis sobre programas governamentais voltados a
eles.

13. Ampliação do Programa Observatório Estadual do Idoso, para sua implantação
em todos os municípios do Estado de Minas Gerais, para acompanhar, em conjunto
os conselhos municipais que tratam de assuntos comuns aos idosos, de maneira a
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garantir oportunidades, políticas públicas e cumprimento da legislação.
14. Isenção ou dedução de impostos a empresas com determinada porcentagem de

empregados idosos,  com o intuito  de incentivar  sua contratação e desencorajar  a
demissão de idosos, além de torná-los indivíduos mais ativos e produtivos para a
sociedade.

15.  Criação,  pelo  governo  estadual,  do  Programa  Idoso  Mais  Digital,  para
oferecimento de cursos de informática aos idosos nas instituições que dispõem dos
referidos cursos.

Entrega do Documento Final
A estudante Sofia Silva Junqueira - Convido o deputado André Quintão, presidente

da Comissão de Participação Popular para, em nome da Assembleia Legislativa do
Estado  de  Minas  Gerais,  receber  o  documento  aprovado  nesta  plenária  do
Parlamento Jovem de Minas 2014. Convido também a gerente-geral da Escola do
Legislativo,  Sra.  Ruth  Schmitz  de  Castro,  para  fazer  entrega  dos  certificados  de
participação do Parlamento Jovem de Minas 2014.

A Sra. Ruth Schmitz de Castro - Gente, pela primeira vez, conseguimos terminar
uma sessão em cima do horário, o que é mais importante, sem prejuízo da qualidade
das discussões. Fiquei simplesmente impressionada e maravilhada com o debate que
vocês nos proporcionaram na tarde de hoje. Estão todos de parabéns. O resultado
deste ano foi realmente surpreendente. Normalmente, chamo os coordenadores aqui
em cima para a entrega dos certificados, mas a Fernanda já entregou o pacote dos
certificados para cada um dos coordenadores. Os certificados que vão ser entregues
aos  alunos  já  estão  com  vocês.  Para  não  deixar  passar,  vou  agradecer  aos
coordenadores de cada município. Não vou precisar chamá-los aqui, mas vou lhes
agradecer, nominalmente, pela colaboração, pelo apoio incondicional e pelo trabalho
que a equipe de vocês fizeram nos municípios, junto aos nossos estudantes nessa
edição  do  Parlamento  Jovem:  Rosemary  de  Souza  Silva,  de  Belo  Horizonte;
Margareth  Melo  Rezende  Butori,  de  Betim;  Maria  Salomé  Sampaio  da  Cruz,  de
Capelinha; Maria da Conceição Aparecida Baêta, de Carandaí; Adriana Cássia Vieira,
de Carvalhópolis; Genistela Aparecida Barbosa, de Conceição das Alagoas; Eliene
Conceição  Cunha Carvalho,  de  Contagem;  Leydiana Gomes  da Silva,  de  Espera
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Feliz; Marcela Cristina Lopes da Silva, de Itabira; José Mauro de Freitas, de Iturama;
Evanir Mercês Gonçalves, de João Monlevade; Sérgio Antônio Peres Dutra, de Juiz
de Fora; Luiz Gesualdi, de Leopoldina; Léia Penaqui Barbosa, de Matias Barbosa;
Lucas Silvério Dias, de Monte Sião; Karla Susyeane Rodrigues Caldeira, de Montes
Claros; Eduardo Pereira Santos, de Nova Serrana; Isaías da Silva Brandino, de Ouro
Preto;  Arlis  Silva Bassi,  de Poços de Caldas; Tatiana Rezende,  de  Pouso Alegre;
Maria Inês de Lima e Silva, de Santa Rita de Caldas; Elma Marques de Souza, de
Santos  Dumont;  Ana  Paula  Carvalho,  de  São  Sebastião  do  Paraíso;  Rochelle
Gutierrez  Bazaga,  de  Uberaba;  Eliphelet  Cristina  Alves  da  Silva,  de  Uberlândia;
Mônica Bernardi  Reis,  de Viçosa;  Sanykelly Carla de Souza,  de Visconde do Rio
Branco.

É claro que estou lendo o nome de um dos coordenadores. Alguns municípios têm
mais de um coordenador, mas em nome desses coordenadores,  agradeço a toda
equipe  de  parceiros,  de  realizadores  do  Parlamento  Jovem.  Agradeço  também  à
nossa  equipe  da  Assembleia  de  todos  os  setores  envolvidos,  porque  sem  esse
trabalho coletivo, compartilhado, solidário, este projeto não chegaria ao ponto em que
chegou, com a qualidade que vocês demonstraram hoje aqui à tarde. Parabéns para
todos nós.

O presidente (deputado André Quintão) - Vamos agora para o encerramento de um
belíssimo  processo.  Vou  economizar  as  palavras,  porque  já  na  abertura  falei  da
importância do Parlamento Jovem, já fiz as menções e agradecimentos, assim como
a Ruth fez.

Foi possível eu acompanhar, pelo menos, parte dos debates. São propostas muito
alinhadas com as políticas públicas que vêm sendo discutidas. Esta, de fato, é uma
temática muito importante. Todos nós queremos viver mais e com mais qualidade de
vida. Se o poder público, na consciência de cada um, não adquire a dimensão do
respeito ao envelhecimento, a sociedade não cria condições para uma qualidade de
vida melhor.

Quero parabenizar a todos. A pedido dos fotógrafos da Assembleia e de algumas
instituições, vamos fazer a entrega do documento na parte de baixo do Plenário, para
fotografarem melhor. Vou descer, receber o documento, e depois vou retornar e fazer
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a  leitura  do  encerramento  formal  da  reunião.  Convido  todos  da  Mesa  a  se
posicionarem para a entrega do documento.

Neste encerramento formal, recebi o documento do Parlamento Jovem com essa
belíssima trilha sonora de Ennio Morricone para o filme  Cinema Paradiso. Os mais
novos  talvez não tenham assistido  a  esse filme.  Deixo  a  recomendação:  Cinema
Paradiso.  É  um dos  melhores  filmes  e  a  trilha  é  maravilhosa.  Política também é
cultura. Deixo a dica cultural.

Ressalto  que  este  documento  tem  uma  importância  muito  grande  para  nós.  A
Comissão de Participação Popular  vai  analisar  cada  proposta,  emitir  o  parecer  e
comunicá-lo a todos.

Encerramento
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para  a especial de terça-feira, dia 4 de novembro, às 9
horas, e para a extraordinária também de terça-feira, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
4/11/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014
Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Fred Costa,
por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de Participação Popular;
os deputados Pompílio Canavez, Rômulo Viegas (substituindo o deputado João Leite,
por indicação da liderança do BRT) e André Quintão (substituindo o deputado Paulo
Lamac,  por  indicação  da  liderança  do  PT),  membros  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais e Regionalização.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião conjunta das comissões. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 9.296/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Copasa  pedido  de  providências  para  estudar,  com  o  Município  de  Buenópolis,  a
possibilidade de reduzir as taxas de água e esgoto.

nº 9.299/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Copasa pedido de providências para ampliar a transparência no tratamento com os
municípios  atendidos  pela  empresa,  tendo  em  vista  as  reclamações  de
representantes  municipais  apresentadas  na  audiência  pública  realizada  no  dia
28/11/2013,  em  reunião  conjunta  das  Comissões  de  Participação  Popular  e  de
Assuntos Municipais e Regionalização.

nº 9.301/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Copasa pedido de providências para averiguar a qualidade dos serviços prestados
aos Municípios de Alfenas, Leandro Ferreira, Tiradentes e São Gotardo e promover a
adequação da taxa de esgoto cobrada em relação aos serviços ali prestados.

nº 9.302/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Arsae-MG pedido de providências para averiguar a qualidade dos serviços prestados
aos Municípios de Alfenas, Leandro Ferreira, Tiradentes e São Gotardo e promover a
adequação da taxa de esgoto cobrada em relação aos serviços ali prestados.

nº 9.303/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Arsae-MG pedido de providências para averiguar a qualidade dos serviços prestados
ao Município de  Turmalina,  uma vez que,  em visitas  realizadas por  vereadores à
estação de tratamento de esgotos do município, foram encontrados indícios de que o
esgoto sem tratamento está sendo despejado no Ribeirão Santo Antônio.

nº 9.304/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Arsae-MG pedido de providências para acompanhar o cumprimento do contrato de
concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
celebrado entre o Município de São Sebastião do Paraíso e a Copasa, tendo em vista
as sucessivas medidas tomadas pela empresa para protelar a conclusão das obras
acordadas.
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nº 9.305/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Copasa  pedido  de  providências  para  que  averiguar  a  qualidade  dos  serviços
prestados  no  Município  de  Turmalina,  uma  vez  que,  em  visitas  realizadas  por
vereadores  à  estação de tratamento  de  esgotos do município,  foram encontrados
indícios de que o esgoto sem tratamento está sendo despejado no Ribeirão Santo
Antônio.

nº 9.306/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Arsae-MG pedido de providências para acompanhar o cumprimento do contrato de
concessão de serviços públicos e abastecimento de água e esgotamento sanitário
celebrado  entre  o  Município  de  Pouso  Alegre  e  a  Copasa,  tendo  em  vista  as
sucessivas  medidas  tomadas  pela  empresa  para  protelar  a  conclusão  das  obras
acordadas.

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
André Quintão, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/4/2014
Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, e Fred Costa (substituindo o deputado Leonardo Moreira, por
indicação da liderança do BTR), 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 debater a
segurança  pública  no  Brasil  no  que  concerne  à  competência  da  Polícia  Federal,
corporação responsável pelo combate à corrupção, ao tráfico de drogas, aos produtos
químicos controlados, às armas, pela fiscalização e pelo controle de entrada e saída
de estrangeiros, entre inúmeras outras atribuições, e para debater os reflexos da falta
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de estrutura, de aparelhamento, de efetivo suficiente e de valorização das carreiras
policiais e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Cloves  Eduardo  Benevides,
subscretário de Estado de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa
Social;  Rodrigo  dos  Santos  Marques  Porto,  presidente  do  Sindicato  dos  Policiais
Federais no Estado de Minas Gerais; Denilson dos Reis Gomes, delegado de Polícia
Civil; Major PM Alexandre Ribeiro de Morais, assessor da Seção de Planejamento da
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  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  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Registra-se a presença do
Deputado  Durval  Ângelo.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.178/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública, a segurança
das casas lotéricas no Estado;

nº 9.369/2014, do deputado Carlos Henrique, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão de  Segurança  Pública  para  discutir,  em  audiência  pública,  os  altos
índices de violência, assaltos e assassinatos no Município de Itabira;

nº  9.560/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governo do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar  de Minas
Gerais pedido de providências para a convocação dos 39 excedentes do CFC-2014 -
Curso de Formação de Cabos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tendo
em vista a falta de efetivo na Instituição;

nº 9.563/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita sejam realizadas reuniões
da Comissão de Segurança Pública para entrega dos votos de congratulações aos
policiais  militares  lotados no Batalhão Rotam,  pela  participação em operação que
culminou na apreensão de mais de 10 kg de droga, nos termos do Requerimento nº
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7.526/2014,  e  aos  policiais  militares  lotados  no  Batalhão  Rotam  e  na  Cia.
Independente de Cães da PMMG, pela participação em operação que culminou na
apreensão de drogas e celulares, nos termos do Requerimento nº 7.534/2014;

nº 9.565/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para o efetivo cumprimento da Lei nº 16.076, de 2006, que altera o art.
32 da Lei Delegada nº 37, de 1989, que reestrutura a remuneração do pessoal da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, no que tange ao
pagamento do abono fardamento ao diretor de unidade prisional e aos agentes de
segurança penitenciários  que exercem a  função  junto  à  Secretaria  de  Estado de
Defesa Social, à Corregedoria e à Inteligência do Sistema Prisional;

nº 9.566/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado, ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil
cópia de boletim de ocorrência de crime ocorrido no Município de Bom Jesus do
Galho e pedido de providências para a implementação da efetiva atuação integrada
das polícias civil e militar, a fim de evitar-se o deslocamento inútil de policiais militares
lotados no interior para encerrar ocorrências em delegacias civis de outras cidades,
causando gasto de dinheiro público, sobrecarga de trabalho e colocando em risco a
vida dos policiais;

nº  9.567/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Procuradoria  do  Ministério  Público  Federal  em  Minas  Gerais  as
notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública,
ocorrida  em  10/4/2014,  e  pedido  de  providências  com  relação  às  denúncias  de
sucateamento,  assédio moral  e  falta  de  atendimento biopsicossocial  aos  agentes,
escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal, e para que seja feita a apuração com
relação  à  fiscalização  aeroportuária  que  está  sendo  realizada  por  pessoal
terceirizado;

nº 9.568/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à  Presidência  do  Tribunal  de  Contas  da  União  pedido  de  providências  para
determinar a urgente realização de auditoria de segurança aeroportuária, nos termos
do  Plano  Nacional  de  Segurança  Aeroportuária,  no  Aeroporto  Internacional  de
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Confins,  e  para  a  realização  de  auditoria  sobre  o  efetivo  de  agentes  de  Polícia
Federal nas unidades do referido órgão no Estado;

nº  9.569/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Presidência  da  República,  ao  Ministério  da  Justiça,  à Secretaria
Nacional de Segurança Pública, à Presidência do Senado Federal e à Presidência da
Câmara  dos  Deputados  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Extraordinária  da
Comissão de Segurança Pública, ocorrida em 10/4/2014, e pedido de providências
para a recomposição dos subsídios dos agentes de Polícia Federal, dos escrivães e
dos papiloscopistas, para o reaparelhamento da instituição e para a recomposição do
efetivo policial;

nº 9.570/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais pedido de cópia do Relatório
Psicossocial  feito  pela  servidora  Gigliane  sobre  as  condições  psicológicas  dos
policiais federais de Minas Gerais;

nº  9.571/2014,  do deputado Tadeu Martins  Leite,  em que solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Segurança Pública para discutir,  em audiência pública, a
situação  da  segurança  no  Município  de  Salinas  e  cidades  vizinhas,  devido  ao
expressivo aumento da criminalidade na 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, 14 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Leonídio Bouças - Deiró Marra - Tenente Lúcio.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/9/2014

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Duarte Bechir (substituindo o deputado Luiz
Henrique, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta
a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar
matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
5.463/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva);  5.466/2014 (deputado Luiz Henrique);
5.467/2014 (deputado Sebastião Costa); 5.464/2014 (deputado Duilio de Castro); e
5.465/2014 (deputado André Quintão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.589/2013,  4.999/2014  com  a
Emenda  nº  1,  e  5.422/2014  (relator:  deputado  André  Quintão);  4.709/2013,
4.820/2013 na forma do Substitutivo nº 1, e 5.016/2014 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: deputado Sebastião Costa); 5.014/2014 e 5.322/2014, ambos na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, sendo o primeiro em virtude
de redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,
os pareceres que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.859/2014, 5.291/2014 e 5.308/2014 (relator:
deputado Sebastião Costa, sendo os dois últimos em virtude de redistribuição). São
convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao autor
e ao prefeito municipal de Dionísio o Projeto de Lei nº 5.330/2014 (relator: deputado
André Quintão); ao autor, à Seplag e ao prefeito municipal de Caetanópolis o Projeto
de  Lei  nº  5.332/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de
redistribuição); e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de
Lei  nº  5.334/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  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,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
Projetos de Lei nºs 711/2011, 5.223, 5.307, 5.335, 5.362, 5.393 com a Emenda nº 1,
5.396 e  5.344/2014 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  os  sete  primeiros  em
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virtude de redistribuição).  Neste momento registra-se a saída do deputado Duarte
Bechir  e  a  entrada  do  deputado  Rômulo  Viegas.  Em  seguida,  após  discussão  e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
4.405/2013,  4.991 com a  Emenda nº 1,  5.285,  5.306,  5.316,  5.342,  5.343,  5.371,
5.375, 5.390, 5.391, 5.395, 5.399 e 5.394/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado
Sebastião Costa, os 13 primeiros em virtude de redistribuição); 5.305, 5.315, 5.329,
5.337,  5.356,  5.372,  5.377,  5.380,  5.389  e  5.397/2014  (relator:  deputado  André
Quintão); e 5.338, 5.382, 5.392, e 5.398/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado
Rômulo Viegas, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia),  que compreende a  discussão  e  a  votação de proposições  da  comissão.
Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos em que
se  solicita,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos
autores dos Projetos de Lei nºs 5.300, 5.304, 5.309, 5.310, 5.311, 5.314, 5.317, 5.321,
5.336, 5.345, 5.347, 5.358, 5.369, 5.370, 5.373, 5.378, 5.379, 5.381, 5.383, 5.385,
5.387 e  5.388/2014,  que instruam as referidas  proposições  com a  documentação
necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Gustavo  Corrêa  -  Rômulo

Veneroso.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão
(substituindo o deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do BMSC), Duarte
Bechir (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do
BTR)  e  Wander  Borges  (substituindo  o  deputado  Braulio  Braz,  por  indicação  da
Liderança do BAM), membros da supracitada comissão. Estão presentes também as
deputadas Maria Tereza Lara e Liza Prado e o deputado Durval  Ângelo. Havendo
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número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, 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
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº  10.652/2014,  do  deputado  Gustavo  Perrella,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta com as Comissões de Participação Popular, de Esporte, Lazer e
Juventude e de Cultura para debater, em audiência pública, a proposta de revisão do
PPAG 2012-2015, exercício 2015, no âmbito da Rede de Identidade Mineira;

nº  10.653/2014,  do  deputado  Gustavo  Perrella,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta com as Comissões de Participação Popular, de Minas e Energia e
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em  audiência
pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, no âmbito da
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Gustavo Perrella, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/10/2014
Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  deputadas  Liza  Prado

(substituindo o deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BAM), Luzia
Ferreira (substituindo o deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do
BTR) e Maria Tereza Lara (substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação da
Liderança do MSC) e o deputado Duarte Bechir  (substituindo o deputado Gustavo
Corrêa, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está
presente,  também,  o  deputado  André  Quintão.  Havendo  número  regimental,  o
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presidente,  deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento da deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a 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  10.661/2014,  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  conjunta  desta  comissão  e  da  Comissão  de  Participação  Popular  para
debater, em audiência pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício
2015, no âmbito da Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz. Solicita, ainda,
sejam  convidados  os  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Inácio Franco, presidente - Sargento Rodrigues - Célio Moreira - Duarte Bechir.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2013, EM

28/10/2014
Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

André Quintão, Agostinho Patrus Filho (substituindo o deputado Rômulo Veneroso,
por  indicação  da Liderança do  BAM)  e  Ulysses  Gomes  (substituindo  o  deputado
Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança do BMSC), membros da supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Sargento  Rodrigues,  Tiago
Ulisses  e  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Duarte Bechir, 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 empossar o vice-presidente eleito,
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apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase
de  discussão  do  parecer  do  relator,  deputado  André  Quintão,  que  conclui  pela
rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2013, no 1º turno, o presidente
defere o pedido de vista do deputado Agostinho Patrus Filho. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Rômulo Veneroso - André Quintão.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

29/10/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes  e  Tadeu  Martins  Leite,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente  também  o  deputado  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Marques  Abreu,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, 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  e  passa  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 10.683/2014, dos deputados João Leite e
Cabo Júlio,  em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Segurança  Pública  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  violência  nos  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, 4 de novembro de 2014.
Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite - Carlos Pimenta.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 689/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o
convênio  ICMS nº  62,  de  9  de  julho de 2014,  celebrado no âmbito  do  Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo em 28/8/2014, a proposição vem a esta comissão
para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
O convênio  encaminhado pela  mensagem  em  epígrafe  trata  de  benefício  fiscal

relativo  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  a  Circulação  de  Mercadorias  e
Prestações  de  Serviço  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação - ICMS.

De acordo com o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, cabe a lei
complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos e revogados. A Lei
Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, federal, recepcionada pelo art. 34, §
8°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - regula a matéria.

Em  seu  art.  1º,  estabelece  que  as  isenções  do  ICMS  serão  concedidas  ou
revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados e Distrito
Federal.

A Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras
providências,  no  §  5º  do  art.  8º,  estabelece  que  convênios  sobre  concessão  de
isenção ou outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme
legislação federal, incluídos os celebrados no âmbito do Confaz, serão submetidos
pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de
sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,
que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no
art. 4º da Lei Complementar federal nº 24, de 1975.

No  art.  4º  estabelece  que,  no  prazo  de  15  dias  contados  da  publicação  dos
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convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra
comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto
ratificando  ou  não  os  convênios  celebrados.  Na  falta  de  manifestação  no  prazo,
consideram-se os convênios tacitamente ratificados.

Passemos ao exame do convênio encaminhado pela proposição.
O Convênio ICMS nº 62/2014 altera o Convênio ICMS 45/2010, que autoriza as

unidades federadas que especifica, Minas Gerais e São Paulo, a conceder isenção do
ICMS nas saídas de locomotivas. A alteração visa a autorizar a dispensa do ICMS
relativo ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais, para as unidades
federadas especificadas e a prorrogar, até 31 de dezembro de 2016, as disposições
do Convênio ICMS 45/2010.

Conclusão
Opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 62, de 9 de julho de 2014, por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº …/...

Ratifica o Convênio ICMS nº 62, de 9 de julho de 2014, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 62, de 9 de julho de 2014, que altera o

Convênio  ICMS  nº  45,  de  17  de  dezembro  de  2012,  que  autoriza  as  unidades
federadas que especifica a conceder isenção do ICMS nas saídas de locomotivas,
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 690/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  690/2014  encaminha
exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de
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regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor de
agricultura familiar.

Publicada no  Diário do Legislativo de 28/8/2014, a proposição foi encaminhada a
esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
Os arts.  32-A a 32-L da Lei  nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, possibilitam

conceder tratamento tributário diferenciado para determinados setores econômicos,
mediante  regime  especial  concedido  pela  Superintendência  de  Tributação  da
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, desde que, nos termos do art. 225-A da
mesma lei, sejam ratificados pela Assembleia Legislativa.

A Mensagem encaminha exposição de motivos para medida fiscal com a finalidade
de  fomentar  e  proteger  setor  específico  da  economia  estadual  sujeito  a  sofrer
impactos negativos em decorrência  de políticas  econômicas instituídas por  outros
estados da Federação, relativamente ao ICMS.

A medida encontra amparo no inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que
autoriza  a  concessão  de  crédito  presumido,  por  meio  de  regime  especial,  ao
estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado, de modo que a carga
tributária resulte em, no mínimo, 3%:

Art.  32-A -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(…)
IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento).

Os regimes especiais seriam concedidos ao setor, mas de forma individualizada,
mediante requerimento do contribuinte e assinatura de protocolo de intenções com o
compromisso de contrapartidas que dinamizem o seu segmento econômico.

A  exposição  de  motivos  informa  que  foram  concedidos  regimes  especiais  a
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associações ou cooperativas de produtores da agricultura familiar nos municípios de
Viçosa e Varginha.

Conclusão
Concluímos pela ratificação do regime especial de tributação ao setor da agricultura

familiar, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº …/...

Ratifica  regime  especial  de  tributação  para  as  associações  ou  cooperativas  de
produtores da agricultura familiar, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  para  a

associação  ou  cooperativa  de  produtores  da  agricultura  familiar,  signatária  de
protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, conforme exposições de motivos encaminhadas por meio da
Mensagem nº 690/2.014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 691/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  691/2014  encaminha
exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de
regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor de
artefatos de material plástico prejudicado em sua competitividade ou impedido de se
instalar em Minas Gerais.

Publicada no  Diário do Legislativo de 28/8/2014, a proposição foi encaminhada a
esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
de 2011.
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Fundamentação
A exposição de motivos encaminhada por meio da mensagem em epígrafe visa

submeter  à  apreciação desta  Casa medida fiscal  relativa  à  concessão  de  regime
especial  de  tributação  em  matéria  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro do
setor de artefatos de material plástico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A medida intenta proteger a economia mineira contra benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

O disposto no referido dispositivo de lei faculta ao Poder Executivo a adoção de
medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado  na  hipótese  de  outra
unidade da Federação conceder benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não
previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação
específica, determinando que o expediente com exposição de motivos para a adoção
de  medidas  que  incidam  sobre  setor  econômico  deve  ser  enviado  à  Assembleia
Legislativa  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF.  Além  disso,  o  mesmo
comando normativo estabelece que tal medida deve ser ratificada por esta Casa no
prazo de 90 dias, por meio de resolução, cabendo à SEF, ainda, o envio trimestral à
Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas
incidiram.

A exposição de motivos da SEF justifica a concessão do regime especial ao setor
beneficiado em razão de concessão irregular  de benefícios fiscais pelo estado da
Bahia,  que  instituiu  o  Programa  Estadual  de  Desenvolvimento  da  Indústria  de
Transformação Plástica - Bahiaplast - e o Programa de Desenvolvimento Industrial e
de Integração Econômica do Estado da Bahia - Desenvolve -, por meio das Leis nº
7.351,  de  1998,  e  nº  7.980,  de  2001,  respectivamente.  Apesar  de  o  programa
Bahiaplast ter vigorado até 2007, seus efeitos fiscais foram abarcados pelo programa
Desenvolve, por meio dos Decretos nº 8.205, de 2002, e nº 14.176, de 2012, que o
regulamentaram.  As  vantagens  proporcionadas  pelas  referidas  legislações  se
fundamentam principalmente na concessão de crédito presumido e diferimento do
lançamento e pagamento do imposto.
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Salienta, ainda, que o regime especial de tributação adotado pelo Estado de Minas
Gerais  será  concedido  a  todo  o  setor,  de  forma  individualizada,  analisado  a
requerimento  do  contribuinte,  podendo  implicar  a  aplicação  de  cargas  tributárias
diversas. Alerta que a base legal para a concessão do regime especial poderá ser
alterada, seja pela publicação de legislação de idêntico teor pelo mesmo estado, seja
pela publicação de legislação ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Assim, a exposição de motivos defende a reação rápida do governo estadual, a fim
de  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição  desleal,
fortalecendo o mercado interno e preservando a capacidade de ocupação de mão de
obra e da produção e, consequentemente, a arrecadação do ICMS pelo Estado.

Com esse intuito, foi instituído, por meio de regime especial de tributação - RET - ao
contribuinte mineiro do setor de artefatos de material plástico, o benefício fiscal da
utilização de crédito presumido, que resulte em recolhimento efetivo de ICMS de 3%
valor das operações de vendas em operações internas e interestaduais, desde que o
conteúdo de importação do produto seja menor ou igual a 40%.

Dessa forma, entendemos tratar-se de  matéria que cumpriu os requisitos  legais
para sua tramitação, com motivação necessária e repercussão benéfica à economia
mineira. Por essas razões, consideramos adequado ratificar o regime especial em
análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação em

matéria de ICMS a contribuinte mineiro do  setor  de  artefatos  de material  plástico
prejudicado em sua competitividade ou impedido de se instalar em Minas Gerais, na
forma do projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de artefatos de material plástico, nos termos do art. 225
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do setor
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de artefatos de material plástico prejudicado em sua competitividade ou impedido de
se instalar em Minas Gerais, considerando a exposição de motivos encaminhada por
meio da Mensagem nº 691/2014.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 692/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  692/2014  encaminha
exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito de concessão
do regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor
de comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição.

Publicada no  Diário do Legislativo de 28/8/2014, foi a proposição encaminhada a
esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme  discutido  em  diversas  oportunidades  nesta  comissão,  a  estrutura

tributária  brasileira caracteriza-se por  um processo de repartição de competências
marcado  pela  baixa  capacidade  de  coordenação  e  cooperação  entre  os  entes
federados, o que, repetidas vezes, leva à competição fiscal.  Estados e municípios
ajustam os impostos sob sua competência para atrair e manter empresas.

A Constituição  da  República  de  1988  e  a  Lei  Complementar  nº  24,  de  1975,
dispõem,  para  estados  e  Distrito  Federal,  que  a  concessão  de  incentivo  fiscal
referente  ao  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e
Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação - ICMS - deverá ser efetuada por meio de convênios. Esses convênios
interestaduais devem ser instituídos sob a égide do Conselho Nacional de Política
Fazendária  -  Confaz  -,  órgão  colegiado  que  reúne  autoridades  fazendárias  dos
estados  e  do  Distrito  Federal  e  buscam  garantir  a  cooperação  no  processo  de
definição de regras e alíquotas do ICMS.
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Entretanto, a baixa capacidade de coordenação entre os entes federados, muitas
vezes,  leva  à  concessão  de  benefícios  fiscais  de  ICMS  sem  a  celebração  do
respectivo  convênio  no  Confaz,  à  revelia  do  procedimento  previsto.  O  Supremo
Tribunal  Federal  já  se  manifestou  sobre  o  tema,  afirmando  que  a  celebração  de
convênios interestaduais em matéria de ICMS é pressuposto essencial à validade dos
benefícios.

A necessidade de coordenação em matéria de ICMS é geralmente justificada, entre
outras  razões,  pela  influência  do  regulamento  e  da  alíquota  do  imposto  sobre  a
viabilidade da estrutura produtiva dos estados e do Distrito Federal. A concessão de
incentivos  fiscais  sem  a  anuência  dos  demais  entes  afetados  pode  afetar
negativamente sua atividade econômica,  tornando-os menos atraentes para novos
investimentos e até mesmo perdendo empresas já instaladas.

Em Minas Gerais, de forma a reduzir prejuízos decorrentes da guerra fiscal, a Lei
Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas
Gerais,  passou  a  conceder  ao  governo  estadual  instrumentos  para  lidar  com  a
questão.  Seu  art.  225  faculta  ao  Executivo  a  adoção  de medidas  de  proteção à
economia do Estado quando houver concessão irregular por outros estados ou pelo
Distrito Federal de benefícios de ICMS. Para essa finalidade, dispõe seu art. 225-A
que esta Assembleia Legislativa deve analisar e ratificar medida de concessão de
regime especial de tributação.

Por  isso,  a  Mensagem  nº  692/2014  encaminha  a  esta  Assembleia  Legislativa
exposição de motivos para concessão do regime especial de tributação a contribuinte
mineiro  do  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de  distribuição,
prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais. As
medidas  são  concedidas  de  forma  individualizada,  analisadas  a  requerimento  do
contribuinte, podendo dar origem a cargas tributárias diferenciadas, conforme produto
e  segmento  econômico.  O  tratamento  tributário  a  ser  concedido  avalia,  além  de
benefício oferecido por outras unidades da Federação, o impacto na produção e na
arrecadação do Estado.

O regime especial apresentado na Mensagem nº 692/2014 institui regime especial
aos  contribuintes  do  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de



172
____________________________________________________________________________

distribuição  que  promovam operação  subsequente  com  mercadorias  destinadas  a
estabelecimento  de  mesma  titularidade  ou  de  outros  contribuintes  com,
principalmente, os seguintes tratamentos tributários: crédito presumido do ICMS de a)
4% nas  vendas  internas  de  produtos  acabados  importados  para  comercialização,
relacionados  no  regime  especial,  vedado  o  aproveitamento  de  quaisquer  outros
créditos  relacionados  a  essas  operações;  b)  2,5%  nas  vendas  interestaduais  de
produtos  acabados  importados  para  comercialização,  relacionados  no  regime
especial, vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos relacionados a essas
operações; c) em operações internas destinadas a contribuintes, crédito presumido
de 5% sobre o valor da operação, para as mercadorias tributadas pela alíquota de
25%, e 4% sobre o valor da operação, para as demais mercadorias tributadas com
alíquotas inferiores a 25%.

Considerando o contexto de guerra fiscal na Federação brasileira, a necessidade de
retenção e atração de investimentos para o aumento da produtividade da economia
mineira, bem como os demais motivos apresentados pelo Poder Executivo, somos
pela ratificação do regime especial de tributação.

Conclusão
Concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação  referente  a

contribuinte  mineiro  do  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de
distribuição, na forma do projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de
distribuição, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição, nos
termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme
exposição de motivos encaminhada pela Mensagem 692/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
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Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo
Corrêa - Tiago Ulisses.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 696/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

convênio ICMS nº 73, de 15 de agosto de 2014, celebrado no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  11/09/2014,  vem  a  esta  Comissão  para
receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
O convênio encaminhado altera o Convênio ICMS nº 110/2007, que dispõe sobre o

regime de  substituição  tributária  nas  operações  com combustíveis  e  lubrificantes,
derivados ou não de petróleo, e com outros produtos.

A Constituição Federal, em seu art. 155, II, confere a estados e ao Distrito Federal a
competência para dispor sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação  -  ICMS.  Em  seu art.  155,  §2º,  XII,  “g”,  dispõe  que a  forma de
concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao imposto deve ser
definida  por  lei  complementar.  A  Lei  Complementar  Federal  nº  24,  de  1975,
recepcionada  pela  Constituição  de  1988,  define  que  tais  concessões  devem  ser
realizadas por meio de convênios entre os estados, celebrados no âmbito do Confaz.
A Lei  Estadual  nº  6.763,  de  1975,  determina  que  a  celebração  de  convênio  de
concessão de isenção ou outro benefício ou incentivo fiscal ou financeiro deve ser
submetida a esta Assembleia Legislativa, para ratificação ou rejeição.

Passemos ao exame do convênio encaminhado pela proposição.
O Convênio ICMS nº 73, de 15 de agosto de 2014 altera o Convênio ICMS nº 110,

de 28 de setembro de 2007, que autoriza os estados e o Distrito Federal, quando
destinatários, a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou
não  de  petróleo,  situado  em  outra  unidade  da  Federação,  a  condição  de  sujeito
passivo  por  substituição  tributária,  relativamente  ao  ICMS  incidente  sobre  as
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operações  com  esses  produtos,  a  partir  da  operação  que  o  remetente  estiver
realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde
estiver localizado o destinatário.

Segundo o Convênio nº 110/2007, em sua cláusula sétima, a base de cálculo do
imposto a ser retido é o preço máximo ou único de venda a consumidor fixado por
autoridade competente. Conforme a cláusula oitava, na falta do citado preço, a base
do  cálculo  será  o  montante  formado  pelo  preço  estabelecido  por  autoridade
competente  para  o  sujeito  passivo  por  substituição  tributária  ou,  em  caso  de
inexistência deste, pelo valor da operação acrescido dos valores correspondentes a
frete, seguro, tributos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do
destinatário, adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação
dos percentuais de margem de valor agregado divulgados mediante Ato da Comissão
Técnica Permanente do ICMS - Ato Cotepe.

O mesmo convênio autoriza estados e Distrito Federal a substituir os percentuais de
margem de valor agregado de que trata a cláusula 8ª por valores obtidos mediante
aplicação de fórmula que explicita. A cláusula 11 determina que, nas operações com
mercadorias não relacionadas no Ato Cotepe nº 42, de 20 de setembro de 2013, a
que se referem as cláusulas 8ª e 10ª, como, por exemplo, biodiesel,  inexistindo o
preço a que se refere a cláusula 7ª, a base de cálculo será o montante formado pelo
preço estabelecido por autoridade competente para o sujeito passivo por substituição
tributária  ou,  em  caso  de  inexistência  deste,  o  valor  da  operação  acrescido  dos
valores correspondentes a frete,  seguro,  tributos,  contribuições  e  outros  encargos
transferíveis ou cobrados do destinatário. Em ambos os casos, deve ser adicionado o
valor  resultante  da  aplicação  dos  percentuais  de  margem  de  valor  agregado
especificados,  os  quais  se  diferenciam  conforme  se  refiram  a  mercadorias
contempladas com a não incidência prevista no art. 155, §2º, X, “b”, da Constituição
Federal,  isto  é,  operações  que  destinem  a  outros  estados,  conforme  inciso  I  da
cláusula 11ª,  petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados,  e  energia  elétrica,  ou,  conforme  inciso  II  da  cláusula  11ª,  a  demais
produtos.

O Convênio ICMS nº 73, de 15 de agosto de 2014, ora objeto de ratificação, busca
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alterar a cláusula 11ª do Convênio nº 110/2007, especialmente para que o percentual
de margem de valor agregado para os demais produtos, mencionados em seu inciso
II, deixe de ser genericamente 30% e passe a haver a seguinte diferenciação: nas
operações  internas  com  esses  demais  produtos,  um  percentual  de  30%,  e  nas
operações interestaduais com esses demais produtos, um percentual resultante de
fórmula que especifica. O Convênio ICMS nº 73/2014 acresce ainda os §§1º e 2º à
citada cláusula 11ª do Convênio ICMS nº 110/2007, a fim de esclarecer o cálculo do
percentual de margem de valor agregado relativo aos demais produtos, isto é, aos
produtos não incluídos no rol do art. 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal.

Conclusão
Opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 73, de 15 de agosto de 2014, por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica o Convênio ICMS nº 73, de 15 de agosto de 2014, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 73, celebrado no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 697/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe encaminha para
apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS nº 78, de 15 de agosto de
2014, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo de 11/9/2014, a proposição vem a esta Comissão
para receber parecer, conforme a Decisão Normativa da Presidência nº 18.
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Fundamentação
A Constituição Federal, em seu art. 155, II, confere a estados e ao Distrito Federal a

competência para dispor sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação  -  ICMS.  Em  seu art.  155,  §2º,  XII,  “g”,  dispõe  que a  forma de
concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao imposto deve ser
definida  por  lei  complementar.  A  Lei  Complementar  Federal  nº  24,  de  1975,
recepcionada  pela  Constituição  de  1988,  define  que  tais  concessões  devem  ser
realizadas por meio de convênios entre os estados, celebrados no âmbito do Confaz.
A Lei  Estadual  nº  6.763,  de  1975,  determina  que  a  celebração  de  convênio  de
concessão de isenção ou outro benefício ou incentivo fiscal ou financeiro deve ser
submetida a esta Assembleia Legislativa, para ratificação ou rejeição.

Nesse contexto, o governador do Estado, por meio da Mensagem nº 697, submeteu
à apreciação do parlamento mineiro o Convênio ICMS nº 78, que altera o Convênio
ICMS nº 38, de 30 de março de 2012, que, por sua vez, concede isenção do ICMS
nas saídas de veículos destinados a pessoas com deficiência física, visual, mental ou
autista. A alteração consiste em incluir a ostomia entre os itens do inciso I do caput da
cláusula  segunda  que  garantem  isenção  do  ICMS  na  compra  de  veículos
automotores.

Entendemos a medida como extremamente relevante do ponto de vista social, pois
minora o sofrimento, por meio de compensação financeira do Estado, de quem se
submete a ostomia,  procedimento cirúrgico que retira  partes ou o todo de órgãos
internos  e implanta  comunicação com o  meio  externo,  por  meio  de  fístula e,  em
alguns casos, de colocação de bolsas presas junto ao corpo.

A renúncia de receita é plenamente justificável porque, dado o pequeno número de
cidadãos submetidos a ostomia,  não compromete as  finanças estaduais  e porque
demonstra o reconhecimento e a solidariedade do Estado aos que convivem com as
graves limitações para o exercício profissional decorrentes do procedimento.

Conclusão
Opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 78/2014, por meio do projeto de

resolução a seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  o  Convênio  nº  78/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº  78/2014,  celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 38/2012, o qual concede isenção do ICMS nas saídas de veículos
destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 698/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a
celebração do Convênio ICMS 84/2014, no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz -, em 15 de agosto de 2014.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  11/9/2014,  vem  a  esta  Comissão  para
receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
O  Convênio  ICMS  84/2014  altera  o  Convênio  ICMS  1/2013,  que  autoriza  os

Estados  do  Rio  de  Janeiro  e  de  São  Paulo  a  conceder  isenção  do  ICMS  em
operações com obras de arte da Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro - ArtRio
-  e  da  Feira  Internacional  de  Arte  de  São  Paulo  -  SP Arte  -,  respectivamente.  A
alteração promovida consiste em dar nova redação à ementa do convênio, bem como
ao caput e ao inciso I da cláusula primeira. Com a nova redação, o Estado de Minas
Gerais  fica  também  autorizado  a  conceder  isenção do  ICMS em  operações  com
obras de arte da Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro e da Feira Internacional
de Arte de São Paulo.

A necessidade do estabelecimento de convênios no âmbito do Confaz decorre do
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art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, que estabelece que cabe a lei
complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS são concedidos e
revogados. A Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, federal, recepcionada
pelo  art.  34,  § 8°,  do  Ato  das  Disposições Constitucionais  Transitórias  -  ADCT -,
regula a matéria.

O § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  dispõe  que  convênios  que
disponham sobre  concessão de isenção ou outro benefício  ou  incentivo  fiscal  ou
financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  devem  ser  submetidos,  pela
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua
publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que
deve ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no art. 4º
da Lei Complementar federal nº 24, de 1975.

O art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15 dias contados da
publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e  independentemente  de
qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação deve
publicar  decreto  ratificando  ou  não  os  convênios  celebrados,  considerando-se
ratificação tácita a falta de manifestação no prazo.

Conclusão
Opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  84/2014,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  o  Convênio  nº  84/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº  84/2014,  celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 1/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
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Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo
Corrêa - Tiago Ulisses.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 699/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração  do  Convênio  ICMS  nº  88/2014,  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de
Política Fazendária - Confaz -, em 15 de agosto de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo em 11/9/2014, vem a esta comissão para receber
parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
O Convênio ICMS nº 88/2014 altera o Convênio ICMS nº 99/1998, que autoriza as

unidades federadas que menciona a conceder isenção do ICMS nas saídas internas
destinadas  a  estabelecimentos  localizados  em  Zona  de  Processamento  de
Exportação - ZPE -, em sua cláusula primeira, para incluir o Estado de Minas Gerais
entre os beneficiários da isenção.

A necessidade do estabelecimento de convênios no âmbito do Confaz decorre do
art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, que estabelece que cabe a lei
complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS são concedidos e
revogados.  A Lei  Complementar  Federa.  n°  24,  de  7 de janeiro de 1975,  que foi
recepcionada pelo art. 34, § 8°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT -, regula a matéria.

O § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  dispõe  que  convênios  que
disponham sobre  concessão de isenção ou outro benefício  ou  incentivo  fiscal  ou
financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  devem  ser  submetidos,  pela
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua
publicação no  Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que
deve ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no art. 4º
da Lei Complementar federal nº 24, de 1975.
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O art. 4º da referida lei federal estabelece que, no prazo de 15 dias contados da
publicação  dos  convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e  independentemente  de
qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação deve
publicar  decreto  ratificando  ou  não  os  convênios  celebrados,  considerando-se
ratificação tácita a falta de manifestação no prazo.

Conclusão
Opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  88/2014,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº...

Ratifica  o  Convênio  nº  88/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº  88/2014,  celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 99/1998.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 700/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, essa mensagem encaminha o Convênio ICMS
nº  89,  de  15  de  agosto  de  2014,  celebrado no âmbito  do  Conselho  Nacional  de
Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo em 11/9/2014, a proposição vem a esta comissão
para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
O Convênio ICMS nº 89/2014, dispõe sobre a adesão dos Estados do Acre e de

Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 24/95, que autoriza os Estados que menciona a
conceder  isenção  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  a  Circulação  de
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Mercadorias e Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de  Comunicação  -  ICMS  -  nas  saídas  de  ovinos  e  dos  produtos  comestíveis
resultantes  de  seu  abate.  Atualmente,  estão  autorizados  a  conceder  benefício  os
Estados da Bahia, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do
Norte, de Rondônia e do Tocantins.

A apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito do Confaz está
fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.  Conforme  referido  dispositivo,  os  convênios  que  disponham  sobre
concessão de isenção ou outro benefício ou incentivo fiscal ou financeiro, celebrados
conforme  legislação  federal,  serão  submetidos  pela  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no  Diário Oficial da
União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los,
por meio de resolução, observado o disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal
nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A mencionada lei federal, recepcionada pelo art. 34, § 8°, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT -, regulamenta o disposto no art. 155, § 2º, XII,
“g”, da Constituição da República, segundo o qual, cabe a lei complementar regular a
forma  como,  mediante  deliberação  dos  estados  e  do  Distrito  Federal,  isenções,
incentivos e benefícios fiscais são concedidos e revogados. O art. 1º da lei estabelece
que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios
celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o seu art. 4º,
no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União,
e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada
unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados,
considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação nesse prazo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 89/2014, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica o Convênio ICMS nº 89, de 15 de agosto de 2014, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 89, de 15 de agosto de 2014, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que dispõe sobre
a adesão dos Estados do Acre e de Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 24/95, que
autoriza os Estados que menciona a conceder isenção do ICMS nas saídas de ovinos
e dos produtos comestíveis resultantes de seu abate.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.260/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Amigos  para  Sempre,  com  sede  no
Município de Ponto Chique.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.260/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Amigos  para  Sempre,  com  sede  no  Município  de  Ponto
Chique.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, com alteração registrada em
5/8/2014, o art. 26 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados;
e o art. 30 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.260/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rômulo Veneroso - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.396/2014

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe declara de utilidade
pública a Associação Voluntária de Combate ao Câncer do Distrito de Flor de Minas -
AVCC -, com sede no Município de Gurinhatã.

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 5.396/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Voluntária de Combate ao Câncer do Distrito de Flor de Minas - AVCC -, com sede no
Município de Gurinhatã,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins lucrativos,  de
caráter beneficente.

A  instituição  promove  e  coordena  atividades  assistenciais  aos  pacientes  com
câncer,  buscando  melhorar  a  qualidade  de  vida  desses  enfermos  por  meio  da
captação de recursos. É também seu objetivo a construção de uma sociedade mais
justa e solidária.

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

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.396/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.412/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Condutores  de  Carros  de  Bois,  com  sede no
Município de São Pedro da União.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.412/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Condutores de Carros de Bois, com sede no Município de São Pedro
da União.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  21  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 28 determina que, na hipótese
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de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere do
Município de São Pedro da União.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade
de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  em  seu  estatuto
constitutivo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.412/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Condutores  de

Carros de Bois de São Pedro da União, com sede no Município de São Pedro da
União.”

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.425/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do
Fanado, Grota dos Ferreiras, Córrego do Engenho e Grota do Barulho, com sede no
Município de Angelândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.425/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Córrego  do  Fanado,  Grota  dos
Ferreiras,  Córrego  do  Engenho  e  Grota  do  Barulho,  com  sede  no  Município  de
Angelândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 14
veda a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 28 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  registrada no Conselho Nacional  de Assistência  Social,  ou  a entidade
pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.425/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.427/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  dos  Deficientes  Visuais  de  Passos,  com  sede  no
Município de Passos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/8/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.427/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Passos, com sede no Município de Passos.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que no estatuto constitutivo da instituição o art. 33 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social, com objetivo de
assistir os cegos e deficientes da visão, e com sede, preferencialmente, no Município
de Passos; e o art. 36 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.427/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Rômulo  Veneroso -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.493/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
resolução  em epígrafe  aprova  as  contas  do  governador  do  Estado  referentes  ao
exercício de 2012.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo em  11/9/2014,  foi  o  projeto  distribuído  à
Comissão de Fiscalização  Financeira  e Orçamentária,  nos  termos do art.  218 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
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Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1º do art. 218, foi concedido
prazo de 10 dias  para  apresentação de emendas.  Cabe,  então,  a esta  comissão
emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa aprovar as contas do governador do Estado

relativas ao exercício de 2012 e resulta de deliberação desta comissão, quando da
apreciação da Mensagem n° 396/2013, por meio da qual as contas foram enviadas à
apreciação da Assembleia Legislativa.

A Lei  Orçamentária Anual - LOA - de 2012, Lei  n° 20.026, de 2012, estimou as
receitas estaduais em R$58,064 bilhões e fixou as despesas em igual importância, no
orçamento  fiscal.  O  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo
Estado estimou as fontes  e fixou  os investimentos em R$8,32 bilhões.  Durante o
exercício  foram  editados  274  decretos  de  abertura  de  créditos  adicionais,  que
incrementaram  o  orçamento  fiscal  inicial  em  26,96%,  isto  é,  R$15,66  bilhões,
resultando numa dotação autorizada no montante de R$73,72 bilhões.

A execução orçamentária da receita foi de R$65,25 bilhões. O total arrecadado ficou
12,37% acima da receita inicialmente prevista na LOA e 2,84% abaixo da previsão
atualizada.

Já  a  execução  orçamentária  da  despesa  foi  da  ordem  de  R$63,17  bilhões,
representando um acréscimo de 15,50% em relação à despesa realizada em 2011.
Quanto  à  execução das  despesas  por  função  de  governo,  constatamos  que,  nas
funções sociais, os gastos mais significativos foram aqueles com previdência social,
educação e saúde,  equivalentes a 17,81%, 11,53% e 9,75%, respectivamente,  do
valor total realizado no exercício.

De acordo com  o  Relatório  de  Controle  Interno  do  Estado,  foram aplicados  na
manutenção e no desenvolvimento do ensino - MDE - R$10,24 bilhões. Esse valor
representou 32,59% da receita resultante de impostos e transferências, percentual
superior  ao  mínimo  estabelecido  pela  Constituição  da  República,  de  25%.  Com
relação aos repasses de recursos financeiros à Fundação de Amparo à Pesquisa de
Minas Gerais - Fapemig -, a análise dos demonstrativos contábeis revelou que o valor
repassado  foi  de  R$271,72  milhões,  ou  seja,  1%  da  receita  corrente  ordinária
arrecadada no exercício, o que está conforme à determinação constitucional.
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Quanto às despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS -, o Relatório
de Controle  Interno  do Estado apresentou demonstrativo evidenciando que foram
aplicados em saúde R$3,83 bilhões, os quais, em face de uma receita vinculável de
R$31,42 bilhões, possibilitaram o alcance do índice de 12,18%.

A despesa com pessoal  não pode exceder  60% da receita corrente líquida, nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - (Lei Complementar Federal nº 101,
de  2000).  A  esse  respeito,  observa-se  que  o  Poder  Executivo  comprometeu  o
percentual de 40,72%, ficando abaixo do limite de 49% e do limite prudencial que é
de 46,55%. Já o gasto global para toda a administração pública atingiu 50,12%.

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO - em R$3,21 bilhões, verificamos que o Estado
apresentou  um  montante  efetivamente  realizado  na  execução  orçamentária  de
R$3,07  bilhões.  O  resultado  primário  foi  4,37%  inferior  à  meta  fixada,  todavia  o
Estado cumpriu a meta de resultado primário em relação ao PIB nacional de 0,07%.
Como o  serviço  da  dívida  atingiu  R$  6,35  bilhões,  o  resultado  primário  não  foi
suficiente  para  cobri-lo,  acarretando  aumento  significativo  do  saldo  da  dívida
consolidada.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2012 foi de
R$6,90 bilhões, e o resultado obtido no exercício foi de R$2,83 bilhões, o que levou a
um crescimento da dívida fiscal líquida inferior ao esperado.

Diante das informações apresentadas, somos favoráveis à aprovação do projeto de
resolução em epígrafe.

Conclusão
Em  face do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno único,  do  Projeto  de

Resolução nº 5.493/2014.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE O OFÍCIO Nº 17/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ofício nº



190
____________________________________________________________________________

17/2012 encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais relativa ao exercício de 2011, atendendo ao que dispõe o § 5º do art. 76 da
Constituição do Estado.

Publicados o ofício e as essencialidades da proposição no Diário do Legislativo de
31/3/2012  e  de  22/8/2014,  respectivamente,  o  processo  ficou  disponível  para
requerimento de informações, por 10 dias, conforme dispõe o art. 217 do Regimento
Interno.

Decorrido  o  prazo  acima,  a  proposição  foi  encaminhada  a  esta  comissão  para
receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O ofício  em  epígrafe  remete  a  esta  Casa as  contas  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais - TCEMG - relativas ao exercício de 2011, em atendimento
ao disposto no art. 76, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual. De acordo com a Lei
Complementar  nº  102,  de  17/1/2008  -  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  -,  a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal
de Contas será exercida pela Assembleia Legislativa, sendo competência privativa do
Tribunal apresentar sua prestação de contas anual a esta Casa, acompanhada do
relatório de controle interno.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é órgão auxiliar da Assembleia
Legislativa  na  sua  atividade  de  controle  externo  dos  atos  das  unidades
administrativas dos Poderes do Estado e das entidades da administração indireta, em
conformidade com os arts. 73, § 1º, II, e 76,  caput, da Constituição do Estado. Nas
suas atribuições constitucionais,  além do controle da legalidade e da regularidade
contábil  da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, a Corte de
Contas  apresenta-se  como  importante  parceiro  desta  Casa  Legislativa  no
acompanhamento da execução e da avaliação das políticas públicas no tocante à
eficiência, à eficácia e à efetividade das ações de governo.

A  prestação  de  contas  do  Tribunal  obedece  ao  padrão  determinado  por  sua
Instrução  Normativa  nº  17/2008,  que  estabelece  normas  sobre  composição  e
apresentação das prestações de contas de exercício financeiro dos administradores e
dos  gestores  dos  órgãos  da  administração  direta  estadual.  Os  demonstrativos  e
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relatórios constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por uma
comissão  técnica  de  servidores  daquela  Corte,  especificamente  designada  pela
Portaria da Presidência nº 219/2011.

Desse modo, foram encaminhados à Casa quatro volumes, contendo o relatório dos
atos de gestão e do controle interno, o demonstrativo da execução orçamentária da
despesa,  da  dívida  flutuante,  da  Comissão  de  Inventário  Físico  Financeiro,  o
demonstrativo das contas correntes, das conciliações bancárias, o relatório anual de
conformidade contábil, entre outros.

Conforme documentos  encaminhados,  no  final  do exercício de  2010,  o Tribunal
contava  1.442  servidores,  sendo  149  de  recrutamento  amplo  e  1.293  servidores
efetivos. Destes, 15 ocupam cargos de direção superior (incluídos os Conselheiros,
Auditores e Procuradores), 88 ocupam cargos de assessoramento e de chefia e 1.190
são agentes, oficiais de apoio e técnicos de contas.

Para  o  desempenho  de  suas  atividades  em  2011,  o  TCEMG  teve  despesa
autorizada de R$365,4 milhões. Desse total, R$358,5 milhões foram realizados no
período,  o  que  representa  aumento  de  4%  em  relação  aos  gastos  de  2010.
Analisando a composição das despesas, vemos que R$316 milhões (88,28%) foram
destinados a gastos com pessoal, R$39,9 milhões (11,15%) para outros custeios e
R$2,04 milhões (0,57%) para investimentos.

Segundo comparativo apresentado pelo Tribunal,  houve aumento de 6,25% com
gastos  de  pessoal  em  relação  ao  exercício  de  2010.  A Corte  argumenta  que  o
acréscimo “(...)  deve-se à aplicação da Lei  nº 19.572,  de 2011,  e ao crescimento
vegetativo da folha”. Com relação ao demonstrativo do comprometimento da receita
corrente líquida com a despesa total de pessoal, o percentual atingiu 0,6865%, ou
seja, manteve-se dentro do limite prudencial de 0,7342% a que se refere o art. 22 da
Lei de Responsabilidade Fiscal  LRF  Lei Complementar Federal n°101, de 2000.

Quanto ao grupo Outras Despesas Correntes, destaca-se o elemento Locação de
Mão de Obra (R$20,3 milhões) e o elemento Outros Serviços de Terceiros Pessoa
jurídica (R$9,5 milhões). Tais montantes representam 78,34% do total dos recursos
desse grupo de despesas.

Pela ótica das atividades desenvolvidas, aquela Corte esclarece que, no exercício
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de 2011, foram realizadas 52 auditorias e inspeções nos entes jurisdicionados. Além
de  “Projetos  financiados  por  Organismos  Internacionais,  compreendendo  12
auditorias, 14 inspeções extraordinárias, 1 inspeção operacional, 1 inspeção especial
e 24 inspeções em Projetos Financiados por Organismos Internacionais”.

Cabe  ressaltar  que  no  exercício  de  2010  foram  apreciados  27.099  processos,
enquanto no exercício de 2011 foram apreciados 11.000, o que representa queda de
59,41% no número de processos analisados. O Tribunal justifica o decréscimo desse
número em relação ao ano anterior  informando que “(...)  o  número de processos
deliberados nos exercícios de 2009 e 2010, referencial para a fixação da meta de
2011, foi muito superior ao quantitativo anual de deliberação, pois “o grande volume
de  deliberação  ocorrido  no  período  foi  episódico,  não  retratando  as  atividades
rotineiras do Tribunal”.

No tocante ao cumprimento das metas físicas previstas do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2008/2011, o TCEMG destacou, por meio do Relatório de
Controle  Interno,  a  Ação  4445  -  Fiscalização  Contábil,  Financeira,  Orçamentária,
Operacional e Patrimonial e a Ação 1359 - Modernização do Controle Externo.

Sobre  a  meta  física  estabelecida  para  a  Ação  4445  em  2011  (processo
apreciado/analisado  -  19.500),  nota-se  que  não  foi  atingida,  visto  que  foram
apreciados/julgados 11.006 processos naquele ano, o que corresponde a 56,44% da
meta física estabelecida. Conforme justificativa da Corte de Contas, esse resultado
refletiu  o  “(...)  redesenho  dos  novos  métodos  de  fiscalização,  auditorias  e
procedimentos que demandam análises específicas e que se encontram em fase de
implementação, a fim de atenderem à Portaria nº 82/Pres./2011 que estabeleceu os
projetos finalísticos prioritários do Tribunal), mormente os Projetos Auditar e Otimizar,
com repercussão direta na apreciação e julgamento dos processos em tramitação”.

A segunda meta refere-se à Ação 1359. Conforme dados apresentados, a execução
da  ação  foi  de  apenas  52%.  A Corte  justifica  que  “o  resultado  inferior  à  meta
estabelecida se deveu à existência de atividades previstas no Plano Operativo Anual -
POA - do Programa de Modernização do Controle Externo - Promoex - e que não
tiveram  a  sua  conclusão  até  o  final  do  exercício.  Esclarece,  ainda,  que  a  “(...)
execução  do  Plano  depende  da  observância  de  normas  internacionais  para



193
____________________________________________________________________________

contratação e aquisição de bens e serviços. A complexidade dessas normas torna os
procedimentos morosos, com impacto na execução orçamentária do exercício”.

Finalizando, há que se mencionar que o TCEMG apresentou relatório de execução
física e financeira do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos
Estados-Promoex-, convênio firmado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão com o objetivo de melhorar os níveis de eficiência e eficácia das ações de
fiscalização e controle. Conforme o demonstrativo financeiro apresentado, o montante
de  recursos  em  2011  foi  de  R$3,6  milhões,  totalizando  os  gastos  R$1,4  milhão,
resultando saldo de R$2,2 milhões para 2012.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do

Estado, referentes ao exercício de 2011, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2011.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 2011.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE O OFÍCIO Nº 25/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ofício nº 4.141/2013
encaminha a prestação de contas e o Relatório de Atividades Anual do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, relativos ao exercício de 2012, atendendo ao que
dispõe o § 5º do art. 76 da Constituição do Estado.

Publicados o ofício e as essencialidades da proposição no Diário do Legislativo de
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2/4/2013  e  de  3/9/2014,  respectivamente,  o  processo  ficou  disponível  para
requerimento de informações, por dez dias, conforme dispõe o art. 217 do Regimento
Interno.

Decorrido o prazo regimental, a proposição foi encaminhada a esta comissão para
receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O ofício  em  epígrafe  remete  a  esta  Casa as  contas  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais - TCEMG - relativas ao exercício de 2012, em atendimento
ao disposto no art. 76, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual. De acordo com a Lei
Complementar  nº  102,  de  17/1/2008  -  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  -,  a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal
de Contas será exercida pela Assembleia Legislativa, sendo competência privativa do
tribunal  apresentar  sua prestação de contas anual  a esta Casa, acompanhada do
relatório de controle interno.

O TCEMG é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa na sua atividade de controle
externo  dos  atos  das  unidades  administrativas  dos  Poderes  do  Estado  e  das
entidades da administração indireta, em conformidade com os arts. 73, § 1º, II, e 76,
caput,  da  Constituição  do  Estado.  Nas  suas  atribuições  constitucionais,  além  do
controle  da  legalidade  e  da  regularidade  contábil  da  execução  orçamentária,
financeira e patrimonial do Estado, a Corte de Contas apresenta-se como importante
parceira desta Casa Legislativa no acompanhamento da execução e da avaliação das
políticas públicas no tocante à eficiência,  à eficácia e à efetividade das ações de
governo.

A  prestação  de  contas  do  tribunal  obedece  ao  padrão  determinado  por  sua
Instrução  Normativa  nº  17/2008,  que  estabelece  normas  sobre  composição  e
apresentação das prestações de contas de exercício financeiro dos administradores e
gestores dos órgãos da administração direta estadual. Os demonstrativos e relatórios
constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por  uma comissão
técnica de servidores da citada corte,  especificamente designada pela Portaria da
Presidência nº 169/2012.

Desse modo, foram encaminhados à Casa quatro volumes, contendo o relatório dos
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atos de gestão e do controle interno, o demonstrativo da execução orçamentária da
despesa,  da  dívida  flutuante  e  da  Comissão  de  Inventário  Físico-Financeiro,  o
demonstrativo das contas correntes e das conciliações bancárias, o relatório anual de
conformidade contábil, entre outros.

Conforme  documentos  encaminhados,  no  final  do  exercício  de  2012,  o  tribunal
contava com 1.323 servidores, sendo 105 de recrutamento amplo e 1.218 servidores
efetivos. Destes, 20 ocupam cargos de direção superior (incluídos os conselheiros,
auditores  e  procuradores)  e  os  demais,  1.198  servidores,  ocupam  os  cargos  de
agente, oficial e analista de controle externo, além de médicos, redatores de acórdão
e correspondência, taquígrafos-redatores e bibliotecários.

Para  o  desempenho  de  suas  atividades  em  2012,  o  TCEMG  teve  despesa
autorizada de R$463,5 milhões. Desse total, R$445,5 milhões foram realizados no
período,  o  que  representa  aumento  de  24,3%  em  relação  aos  gastos  de  2011.
Analisando a composição das despesas, vemos que R$396,9 milhões (89,1%) foram
destinados a gastos com pessoal,  R$46,2 milhões (10,4%) para outros custeios e
R$2,4 milhões (0,55%) para investimentos.

Segundo comparativo apresentado pelo tribunal, houve aumento de 25,38% com
gastos  de  pessoal  em  relação  ao  exercício  anterior.  A  Corte  argumenta  que  o
acréscimo se deve à aplicação das Leis nº 20.227, de 2012, e 123, de 2012, e ao
crescimento vegetativo da folha. Com relação ao demonstrativo do comprometimento
da  receita  corrente  líquida  com  a  despesa  total  de  pessoal,  o  percentual  atingiu
0,783%, ou seja, manteve-se dentro do limite prudencial,  de 0,8491%, conforme a
Decisão Conjunta nº 1, de 20/12/2012, da Assembleia Legislativa e do TCEMG.

Quanto ao grupo Outras Despesas Correntes, destacam-se o elemento Locação de
Mão de Obra (R$25,66 milhões) e o elemento Outros Serviços de Terceiros  Pessoa
jurídica (R$8,9 milhões). Tais montantes representam 74,83% do total dos dispêndios
desse grupo de despesas.

Sob a ótica das atividades desenvolvidas, a corte esclarece que, no exercício de
2012,  foram  realizadas  106  auditorias  e  inspeções  em  órgãos  e  entidades  das
administrações direta e indireta estadual e municipal, compreendendo 17 auditorias e
89 inspeções. Destacam-se, no âmbito das fiscalizações, inspeções e auditorias, as
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realizadas  na  Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  e  no  Estádio
Independência,  que objetivaram verificar  o andamento das obras para a Copa de
2014.  As  auditorias  operacionais,  que  constituem  ações  de  controle  preventivas,
foram  realizadas  nos  programas  de  governo  Farmácia  de  Minas  e  Saneamento
Básico.  Ressaltam-se,  também,  as  auditorias  em  programas  financiados  por
organismos  internacionais,  que  visaram  verificar  o  cumprimento  das  atividades
previstas  no  Protocolo  de  Entendimento  entre  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento - BID - e o TCEMG, com auditoria nos Contratos de Empréstimo nºs
2232/OC-BR, 2306/OC-BR e 2281/OC-BR.

No  exercício  de  2012,  foram  julgados  e  apreciados  24.523  processos,
ultrapassando em 25,76% a meta de 19.500 processos previstos no Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG. Tal quantitativo representa acréscimo de 122,94%
em relação a 2011, quando foram analisados 11.000 processos.

No tocante ao cumprimento das metas físicas previstas no PPAG, destacou-se a
Ação 4445 -  Fiscalização da execução de recursos públicos, cujo produto são os
processos  analisados  ou  julgados.  Evidencia-se,  também,  a  Ação  1359  -
Modernização  do  controle  externo,  cujo  produto  é  o  percentual  operativo  anual
executado  e  a  Ação  2145  -  Capacitação  dos  servidores  do  TCE  e  de  entes
jurisdicionados, com o quantitativo de servidores capacitados.

Sobre a meta física estabelecida para a Ação 4445 em 2012,  qual  seja 19.500
processos apreciados ou julgados, verifica-se que o resultado alcançado, de 24.523
processos,  conforme já explicitado anteriormente, corresponde ao cumprimento de
125,76% da meta física estabelecida.  Esse resultado é reflexo do redesenho dos
novos métodos de fiscalização, auditorias e procedimentos, bem como de mutirões
realizados  no  Tribunal  para  acelerar  a  análise  e  deliberação  de  processos  em
tramitação.

A segunda meta refere-se à Ação 1359, que corresponde a 100% de execução do
plano operativo anual do TCEMG, o qual objetiva a aquisição de equipamentos com
vistas a modernizar a infraestrutura do órgão, além da aquisição de licenças de uso
de  software previsto no Plano Estratégico de TI -  Peti.  O resultado alcançado no
exercício  de  2012  corresponde  a  um  acréscimo  de  31%  em  relação  à  meta



197
____________________________________________________________________________

estabelecida, o que se deveu à ampla execução de ações e projetos definidos no
Plano  Operativo  Anual  do  Programa  de  Modernização  do  Controle  Externo  -
Promoex.

Por último, no que tange à meta da Ação 2145, qual seja a capacitação de 800
servidores, frisa-se que ela foi superada em 147,5%, alcançando o resultado de 1.180
servidores capacitados, reflexo da realização dos eventos em todas as macrorregiões
do Estado, incluindo a elaboração de material didático e cartilhas de orientação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do TCEMG referentes ao

exercício de 2012, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2012.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE O OFÍCIO Nº 35/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ofício nº
35/2014 encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais relativa ao exercício de 2013, atendendo ao que dispõe o § 5º do art. 76 da
Constituição do Estado.

Publicados o ofício e as essencialidades da proposição no Diário do Legislativo de
2/4/2014  e  de  9/9/2014,  respectivamente,  o  processo  ficou  disponível  para
requerimento de informações, por 10 dias, conforme dispõe o art. 217 do Regimento
Interno.
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Decorrido  o  prazo  acima,  a  proposição  foi  encaminhada  a  esta  comissão  para
receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O ofício  em  epígrafe  remete  a  esta  Casa as  contas  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais - TCEMG - relativas ao exercício de 2013, em atendimento
ao disposto no art. 76, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual. De acordo com a Lei
Complementar  nº  102,  de  17/1/2008  -  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  -,  a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal
de Contas será exercida pela Assembleia Legislativa, sendo competência privativa do
Tribunal apresentar sua prestação de contas anual a esta Casa, acompanhada do
relatório de controle interno.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é órgão auxiliar da Assembleia
Legislativa  na  sua  atividade  de  controle  externo  dos  atos  das  unidades
administrativas dos Poderes do Estado e das entidades da administração indireta, em
conformidade com os arts. 73, § 1º, II, e 76,  caput, da Constituição do Estado. Nas
suas atribuições constitucionais,  além do controle da legalidade e da regularidade
contábil  da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, a Corte de
Contas  apresenta-se  como  importante  parceiro  desta  Casa  Legislativa  no
acompanhamento  da  execução  e  avaliação  das  políticas  públicas  no  tocante  à
eficiência, à eficácia e à efetividade das ações de governo.

A  prestação  de  contas  do  Tribunal  obedece  ao  padrão  determinado  por  sua
Instrução  Normativa  nº  17/2008,  que  estabelece  normas  sobre  composição  e
apresentação das prestações de contas de exercício financeiro dos administradores e
gestores dos órgãos da administração direta estadual. Os demonstrativos e relatórios
constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por  uma comissão
técnica  de  servidores  daquela  Corte,  especificamente  designada  pela  Portaria  da
Presidência nº 124/2013.

Desse modo, foram encaminhados à Casa três volumes, contendo o relatório dos
atos de gestão e do controle interno, o demonstrativo da execução orçamentária da
despesa,  da  dívida  flutuante,  da  Comissão  de  Inventário  Físico-Financeiro,  o
demonstrativo das conciliações bancárias, o relatório anual de conformidade contábil,
entre outros.
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Conforme documentos  encaminhados,  no  final  do exercício de  2013,  o Tribunal
contava  1.308  servidores,  sendo  122  de  recrutamento  amplo  e  1.169  servidores
efetivos; destes, 17 ocupam cargos de direção superior.

Para o desempenho de suas atividades em 2013, o TCEMG teve uma despesa
autorizada de R$532,7 milhões. Desse total, R$523,7 milhões foram realizados no
período, o que representa 98,3% da despesa autorizada. Analisando a composição
das despesas, vemos que R$475 milhões (90,72%) foram destinados a gastos com
pessoal, R$47,4 milhões (9,07%) para outros custeios e R$1,14 milhões (0,22%) para
investimentos.

Com relação ao demonstrativo do comprometimento da receita corrente líquida com
a despesa total de pessoal, o percentual atingiu 0,8878%, ou seja, manteve-se dentro
do  limite  máximo  de  0,8938%  estabelecido  pela  Decisão  Conjunta  nº  1,  de
20/12/2012, entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado.

Pela ótica das atividades desenvolvidas, aquela Corte esclarece que, no exercício
de 2013, foram realizadas 41 auditorias e inspeções nos entes jurisdicionados. Foram
autuados 25.441 processos,  deliberados  41.697 processos  e aplicadas multas  no
valor  de  R$2.359.850,15,  sendo  determinados  ressarcimentos  no  valor  de
R$1.129.032,03.

No tocante ao cumprimento das metas físicas previstas no Plano Plurianual de Ação
Governamental  -  PPAG  -  2012/2015,  destaca-se  a  Ação  4445  -  Fiscalização  da
Execução de Recursos Públicos. Sobre a meta física estabelecida para a ação em
2013 (processo apreciado/julgado - 14.241), verifica-se que o resultado alcançado de
22.670  processos,  conforme  já  explicitado  anteriormente,  corresponde  ao
cumprimento  de  159,18% da meta física  estabelecida.  Este  resultado,  segundo  o
TCE,  é  reflexo  de  “força-tarefa  institucional  e  melhorias  como  automação  de
procedimentos e utilização das ferramentas de tecnologia da informação...”.

Finalizando, há que se mencionar que o TCEMG apresentou relatório de execução
física e financeira do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos
Estados - Promoex -, convênio firmado com o Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão com o objetivo de melhorar os níveis de eficiência e eficácia das ações de
fiscalização e controle. Conforme o demonstrativo financeiro apresentado, o montante
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de  recursos  executado  em  2013  foi  de  R$6,2  milhões,  sendo  R$3,8  milhões
provenientes do BID e R$2,3 milhões de contrapartida.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do

Estado, referentes ao exercício de 2013, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Gustavo

Corrêa - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 4/11/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Eneas Moura

Pacheco Júnior, ocorrido em 29/10/2014, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva  em que notifica o  falecimento  do  Sr.  Antônio

Carlos Martineli, ocorrido em 1º/11/2014, em Poços de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.421

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Proprietários  de  Malharias  e
Comércio de Tricot de Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Proprietários  de

Malharias e Comércio de Tricot de Monte Sião, com sede no Município de Monte
Sião.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.422
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.423
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:
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.424
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.425
Declara de utilidade pública o Unidos da Vila Esporte Clube, com sede no Município

de Contagem.
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.426
Declara de utilidade pública a Liga Patrocinense de Futebol, com sede no Município

de Patrocínio.
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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.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.427
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:
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.428
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário



204
____________________________________________________________________________

ATAS
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagem  nº  712/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.587/2014), do governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.588 a 5.590/2014 - Requerimentos nºs 8.911 a
8.915/2014  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  13  e  14/2014  -  Comunicações:
Comunicações das Comissões da Pessoa com Deficiência, de Prevenção e Combate
às  Drogas,  de  Saúde,  de  Administração  Pública,  de  Turismo  e  de  Esporte  e  do
deputado Gustavo Perrella - Registro de Presença - Oradores Inscritos: discursos dos
deputados Bonifácio Mourão, Antônio Carlos Arantes, Sargento Rodrigues, Rogério
Correia, João Leite e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições  -  Questão  de  Ordem  -  Palavras  do  Presidente  -  Acordo  de  Líderes;
Decisão da Presidência - Decisão da Presidência -  Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Agostinho Patrus Filho - Almir

Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio
Soares -  Célio Moreira -  Deiró Marra - Duarte Bechir  -  Duilio de Castro -  Elismar
Prado -  Fabiano Tolentino - Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo
Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.
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Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h5min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 712/2014*

Belo Horizonte, 3 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$4.160.000,00 (quatro milhões cento e sessenta mil reais) em favor do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.

Importante  ressaltar  que  a  Lei  Orçamentária  Anual  não  contém  dispositivo  que
autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de
Contas estadual.  Portanto,  para que essa medida se torne viável,  é  necessário o
envio de proposta legislativa, o que ora se faz.

O  referido  crédito  suplementar  se  destina  a  cobrir  despesas  de  Proventos  de
Inativos Civis e Pensionistas. Para este fim, serão utilizados recursos provenientes do
excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do
Regime Próprio de Previdência Social, no valor de R$4.160.000,00 (quatro milhões
cento e sessenta mil reais).

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.587/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCEMG -, até o limite de R$4.160.000,00 (quatro milhões cento e sessenta
mil reais), para atender despesas de Pessoal e Encargos Sociais.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes
do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial
do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social,  no  valor  de  R$4.160.000,00  (quatro
milhões cento e sessenta mil reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.588/2014

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  do  Distrito  de Fonseca -
Acodif -, com sede no Município de Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de

Fonseca - Acodif -, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2014.
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Neider Moreira
Justificação: A Associação Comunitária do Distrito de Fonseca - Acodif - atende a

todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 12 de fevereiro de 1989,
no Distrito  de Fonseca,  com sede no Município de Alvinópolis,  a  associação tem,
entre  outras,  as  seguintes  finalidades:  congregar  as  pessoas  interessadas  em
desenvolver  o Distrito  de Fonseca e as  comunidades vizinhas nos seus aspectos
social, econômico, cultural, ambiental e político; proteger a família, a maternidade, a
infância, a adolescência e a velhice; combater a fome e a pobreza na comunidade.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos meus nobres
pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.589/2014
Declara de utilidade pública a Associação Raiz de Davi, com sede no Município de

Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Raiz de Davi, com sede

no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: A Associação Raiz de Davi foi constituída em 15/5/2008, tendo como

sede o Município de Montes Claros.
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 trabalhar pela proteção da
família, da maternidade, da infância, da adolescência, da mulher e do idoso, através
de programas,  projetos  e ações de prevenção e promoção de saúde,  assistência
social  e  educação;  além de prestação de serviços nas áreas de cultura,  esporte,
educação,  saúde, assistência e desenvolvimento social,  com geração de trabalho,
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emprego e renda, segurança pública, políticas para a juventude, políticas de gênero e
políticas contra o racismo.

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 à 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 5.590/2014
Declara de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola Oeste do Mucuri -

Aefaom -, com sede no Município de Malacacheta.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola

Oeste do Mucuri - Aefaom -, com sede no Município de Malacacheta.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2014.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Escola Família Agrícola Oeste do Mucuri - Aefaom -, sem

finalidade lucrativa, tem por objetivos, entre outros, buscar a promoção social de seus
associados;  estimular  o  desenvolvimento  rural  sustentável  solidário,  por  meio  da
oferta  de  educação  diferenciada  a  adolescentes,  jovens  e  adultos;  e  oferecer
oportunidade de formação cidadã, integral e personalizada, em harmonia com o meio
ambiente.  A associação se propõe  também a combater  a  exploração do trabalho
infantil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, a Aefaom está
em pleno e regular funcionamento, sendo sua diretoria  constituída de pessoas de
conduta ilibada.

Por atender a referida entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 8.911/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais que atuaram na operação,
em 4/11/2014, em João Monlevade, que resultou na apreensão de 500kg de maconha
e na prisão de duas pessoas.

Nº 8.912/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 173ª Cia. do 27°
Batalhão de Polícia Militar,  pela iniciativa de criar  e implantar a Rede de Policiais
Protegidos - RPP -;  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 8.913/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Rômel Erwin de Souza pela sua nomeação como
diretor-presidente da Usiminas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 8.914/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae
- de Santa Rita do Sapucaí pelos 45 anos de sua fundação. (- À Comissão da Pessoa
com Deficiência.)

Nº 8.915/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 201ª Cia.
PM e na 2ª Cia. M ESP, pela atuação na ocorrência, em 3/11/2014, em Esmeraldas,
que  resultou  na  apreensão  de  substâncias  análogas  a  crack e  maconha,  duas
balanças de precisão e  na  prisão de três  pessoas.  (-  À  Comissão de Segurança
Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 13/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a realização de ciclo

de debates sobre a reforma política e seus desdobramentos.
Nº 14/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a realização de ciclo

de debates sobre uma política nacional de participação social. (- Distribuídos à Mesa
da Assembleia.)



210
____________________________________________________________________________

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  da

Pessoa  com  Deficiência,  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  de  Saúde,  de
Administração Pública, de Turismo e de Esporte e do deputado Gustavo Perrella.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 5º ano

do ensino fundamental do Instituto Educacional El Shadai, de Ribeirão das Neves.
Fiquem à vontade entre  nós para  assistir  à  reunião.  Espero que  ela  seja  menos
conflituosa,  para  que  vocês  tenham  um  bom  exemplo  de  como  funciona  o
Parlamento.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.
O deputado Bonifácio  Mourão*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  quero

começar minhas palavras agradecendo a todos aqueles que confiaram e votaram em
mim. Nesta minha primeira oportunidade de me manifestar, agradeço, desta tribuna,
aos 85.401 eleitores.

Continuarei trabalhando para, cada vez mais, representar condignamente todas as
pessoas da minha região e do meu Estado.

Ao  mesmo  tempo  quero  aqui  também  saudar  todas  aquelas  pessoas  que,
entusiasticamente, receberam, no Senado Federal, o senador Aécio Neves voltando a
seu trabalho no Congresso Nacional. Quero dizer que, se estivéssemos lá, também
aplaudiríamos S. Exa., o senador Aécio Neves. Aquele pessoal estava, com certeza,
representando  o  sentimento  de  51  milhões  de  brasileiros,  inconformados  com  a
situação que perdura no País. E, nesta oportunidade, quero lembrar aqui a entrevista
do senador Aécio Neves, que firmou sua posição de liderança da oposição em nível
nacional e já disse que cobrará do governo federal transparência de gestão, combate
permanente  à  corrupção  e  investigação  profunda  de  todas  as  denúncias,  assim
firmando, de uma forma segura, a oposição que liderará.

Mas,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  nesta  oportunidade,  gostaria  de  externar  minha
posição de apoio  à Emenda Constitucional  nº  69,  que está em Plenário para ser
votada, já com parecer pela aprovação do Substitutivo nº 1 da comissão especial.



211
____________________________________________________________________________

Quero aqui apoiar essa emenda porque se trata, em primeiro lugar, de uma emenda
legítima  e  justa;  legítima  porque  o  próprio  Ministério  da  Educação  classificou  a
educação pública de Minas Gerais, a educação no ensino fundamental básico como a
melhor ministrada no País. Se esse ministério fez essa classificação, isso se deve ao
governo Aécio Neves, ao governo Anastasia e ao governo Alberto Pinto Coelho, mas
também, sem a menor dúvida, ao professorado, aos educadores do Estado de modo
geral e, entre todos eles, com certeza, estão incluídos esses 90 mil ameaçados de
demissão em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal.

Não estou nesta tribuna para discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal, até
porque sei que, por um princípio jurídico, decisão judicial transitada em julgado não
se discute, cumpre-se; mas compete a esta Casa buscar um caminho que seja justo e
legítimo para  cerca  de  70 mil  profisssionais  -  20  mil  já  foram,  de  alguma forma,
aposentados devido a seu tempo de serviço. Estamos aqui buscando um caminho
para  este  pessoal  não  ser  colocado  na  rua.  E,  se  forem  colocados,  inúmeros
perderão todo seu tempo adquirido para a contagem da aposentadoria.

Mas não é apenas isso. Há também a questão dos alunos mineiros acostumados -
e bem acostumados - com as aulas dessas professoras ou desses professores, que,
com toda sua experiência, têm transmitido o ensino para o alunado do Estado de
Minas Gerais. Devemos levar tudo isso em consideração. Não podemos nos prender
somente  às  questões  técnicas.  Se  elas  forem  discutíveis,  evidentemente  vamos
discuti-las.

Mas também é motivo da nossa preocupação a questão individual desses 70 mil
professores  mineiros  e  dos alunos  acostumados  com o  sistema de ensino  desse
professorado.

Colocamo-nos aqui  favoráveis  a essa PEC pelos  motivos expostos, que são de
natureza técnica e poderiam ser discutidos sem a menor dúvida. Quero considerar
também que a aprovação da Emenda à Constituição nº 69 poderá ser discutida na
Justiça, mas, enquanto isso ocorrer, lá na Câmara dos Deputados podem promover,
também através de PEC, uma alteração ao art. 41, item 13, que, se for aprovado,
tornará definitiva a solução desse caso extremamente preocupante de mais de 70 mil
professores de  Minas Gerais.  Sabemos que se a PEC não for  aprovada,  se  não
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tivermos uma forma de resolver essa questão aqui no Legislativo, com certeza em
meados do ano que vem ou até antes, talvez no mês de abril, o futuro governador
tenha de demitir todos esses professores. O que queremos fazer é exatamente evitar
essa  situação  extremamente  constrangedora  que  terá  de  enfrentar  o  futuro
governador  de  Minas  Gerais.  Senhoras  deputadas,  senhores  deputados,  a  nossa
posição está justificada nestes termos.

Queremos ainda externar o nosso apoio ao Projeto de Lei nº 4.170, de autoria do
deputado  Sargento  Rodrigues,  que  dispõe  sobre  a  contratação  por  tempo
determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Isso porque
os professores foram contratados para trabalhar por três anos, prorrogáveis por mais
três. De fato, os seis anos se esgotam neste ano. Temos de buscar uma solução
temporária até que se encontre uma solução definitiva. E tudo isso não só por causa
desses  profissionais  que  perderão  seus  empregos,  mas  também  por  causa  da
situação de segurança, principalmente nas penitenciárias mineiras.

Concedo  aparte,  com  muito  prazer,  ao  1º-secretário  desta  Casa,  meu  amigo
deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo (em aparte) - Bonifácio Mourão, parabenizo V. Exa. pela
sua postura diante da PEC nº 69. Por questão de honra, nós, da base do governo,
estamos levando adiante o compromisso assumido bem antes das eleições, quando
da  inconstitucionalidade  da  Lei  nº  100,  arguida  pelo  Supremo.  Isso  seguramente
colocou  em  risco  65  mil  trabalhadores.  Alguns  conseguiram  direitos  e  já  se
aposentaram, outros serão chamados por determinação do Supremo. Na época, o
objetivo era salvaguardar os direitos, pelo menos sociais, dessas 100 mil pessoas
que trabalhavam na educação.

Parece-nos que aquilo que era considerado um favor, um reconhecimento a quem
tinha 20, 21, 23 anos de serviço - o governador Aécio Neves mandou esse projeto ao
final da campanha - virou algoz desse mesmo governador. Entenderam mal aqueles
que  foram  beneficiados.  Posso  garantir  que  20  mil  desses  trabalhadores  já  se
encontram  devidamente  aposentados  pelo  trabalho  desempenhado  ao  longo  do
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tempo no Estado. Mas, se não fosse a Lei nº 100, seguramente eles estariam na rua
da amargura, porque entram e saem sem nenhum direito pela vida afora.

Durante a reunião da Mesa também me posicionei favoravelmente ao presidente.
Quer  queira ou não o governo que ganhou as eleições,  colocaremos em pauta a
votação da PEC nº 69 para que possa ficar bem clara a posição desses deputados
que  no  passado  votaram  a  favor  da  Lei  nº  100.  Quero  me  incluir  entre  esses
deputados.  Não  me  importa  neste  momento  saber  da  inconstitucionalidade  ou
constitucionalidade dessa lei.  O que me importa é saber  da  justiça social  que se
pratica com essa lei e saber que deixaríamos descobertos 65 mil trabalhadores, ao
léu, ao bel-prazer. E todos sabem que a maioria desses trabalhadores - excetuando-
se os professores -, principalmente as cantineiras, são arrimos de família. São mães
solteiras e avós que são arrimos de família, que trabalham como cantineiras como
salvação ou como salvaguarda da família. Não entendem eles que o problema agora
é social. Se a oposição trabalha tanto com sensibilidade social, querendo distribuir
riquezas e rendas, como não querem compreender agora a constitucionalidade dessa
PEC nº 69?

Portanto,  deputado,  quero  parabenizá-lo  por  sua  posição  e  convocar  todos  os
deputados que no passado apoiaram a Lei nº 100 para repetir a aprovação na PEC nº
69, como vou fazer. Estou deixando isso bem claro nas redes sociais. Compete agora
à consciência de cada deputado ao colocar neste Plenário o seu voto, ou deixar 65
mil servidores na rua da amargura. Não venham me dizer que será feito um novo
concurso público. Ora, a Lei nº 100 originou-se exatamente de um concurso público
em que essas mães e avós não tinham condições de passar. Podem fazer mais 10
concursos públicos que elas não passarão porque o Ministério Público já determinou
que não deve haver vantagem nem de tempo nem de idade para quem quer que seja.
Então, colocam essas pessoas já passadas pelo tempo e pelo trabalho nas mesmas
condições de disputa de uma professora que se formou no ano passado, ou seja, de
uma forma injusta e quase desleal. Parabenizo-o como líder do nosso bloco do PSDB
e quero dizer que a minha posição é favorável à PEC nº 69. Vamos colocá-la na
pauta. Que vote a consciência de quem quer votar, mas, pelo menos, que pensem na
salvação de 65 mil pessoas que estão ao léu. Muito obrigado.
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O deputado Bonifácio Mourão* - Agradeço a V. Exa., deputado Dilzon Melo. Antes
de conceder aparte ao ilustre colega e amigo deputado João Leite, só queria fazer
uma consideração sobre o aparte do deputado Dilzon Melo. Na verdade, deputado
João Leite, eu disse aqui que a educação em Minas Gerais, no ensino fundamental
básico, foi classificada em 1º lugar pelo Ministério da Educação, a melhor do Brasil.
Isso não se deve somente  aos governos  Aécio  Neves,  Anastasia  e  Alberto  Pinto
Coelho. Deve-se também ao professorado de Minas Gerais,  aos educadores,  aos
trabalhadores da área de educação e, entre eles, estão esses 70 mil. Não é justo que
somente a questão técnica seja discutida. O fórum de discussão para saber se é ou
não constitucional não é bem aqui,  mas no judiciário.  Será que somente por uma
questão  técnica  vamos  negar,  vamos  colocar  esse  povo  todo  na  rua?  Não.
Precisamos, nesta Casa, procurar uma solução.

Ontem, aqui  da tribuna,  o deputado Rogério Correia falou que talvez não fosse
aprovar  essa  emenda  e  que  iria  procurar  uma  outra  forma.  Gostaria  que  a
apresentasse desde logo porque, se ficar procurando outra forma a vida toda e não
encontrar, o pessoal irá para as ruas.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Havia  ainda  11  segundos.  Para  não
atrapalhar os outros oradores inscritos, gostaria de dizer que, juntamente com meu
líder deputado Bonifácio Mourão, apoio a PEC nº 69, que atende aos pressupostos
constitucionais  da  nossa República,  da dignidade humana e  da  aposentadoria  da
trabalhadora e do trabalhador brasileiro. Apoio a PEC nº 69, acompanho o meu líder.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  -  Para  finalizar,  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.
deputados, falamos aqui e queremos repetir:  a questão técnica pode ser resolvida
com a alteração ao art. 41, § 13, da Constituição Federal na Câmara dos Deputados.
Assim fica  resolvido  o  problema definitivamente.  Precisamos buscar  uma solução
para assegurar a esse pessoal pelo menos que não sejam demitidos sumariamente,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Não queremos, de forma nenhuma,
desobedecer a decisão. Queremos buscar uma forma de resolver a questão.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Gostaria  de  cumprimentar  o  nosso
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presidente, os nobres colegas presentes, os telespectadores da TV Assembleia, os
presentes na galeria.  Gostaria de me manifestar a respeito da Lei nº 100. Somos
coautores dessa PEC juntamente com o deputado Lafayette de Andrada e outros
deputados que a assinaram para que ela tramitasse nesta Casa. A Lei nº 100 é uma
lei bendita, porque veio para fazer o bem para quem mais precisa. Mais de 90 mil
pessoas serão beneficiadas. Não vou falar beneficiadas, porque esse é um direito
delas, mas haverá uma correção das injustiças feitas com essas pessoas que caíram
no  limbo  jurídico  e  que  hoje  têm  dificuldade  de  aposentar-se  ou  de  permanecer
nesses cargos públicos.

No meu entendimento, não foi um erro do governador Anastasia, do Alberto ou do
Aécio,  isso  já  vem  do  passado.  Eles,  com  sensibilidade,  tentaram  assegurar  os
direitos  e  as  garantias  a  esses  servidores,  que  tão  bem  fazem  para  a  nossa
sociedade mineira, principalmente para o que há de mais nobre: as nossas crianças.
Então,  nada  mais  justo  do  que  corrigirmos  essa  injustiça.  Isso  é  muito  fácil.  A
Constituição não é um livro, uma legislação estática, que foi feita e que não pode ser
contrariada. Podemos modificá-la, desde que haja maioria no Parlamento. Podemos
fazer inserções nela que venham beneficiar a sociedade. É o que propomos.

A PEC vem para corrigir essas distorções. É uma pena que não estamos vendo boa
vontade, principalmente da parte do PT e do PMDB. Eles poderiam nos ajudar a dar
solução  definitiva  para  a  vida  desses  servidores,  que  terão  muita  dificuldade  se
perderem seus  cargos.  Muitos  têm nesse cargo a única renda da família.  Muitas
vezes  eles  estão  numa  região  de  difícil  acesso  ao  mercado  de  trabalho,
principalmente na região do Norte de Minas, na Zona da Mata, no Jequitinhonha e na
minha região, o Sul de Minas. Eu sou de lá e sei de muitas e muitas famílias que
dependem da renda da mulher, que trabalha como serviçal, merendeira ou professora
na escola. Muitos já lutaram tanto, mais de 20 anos; outros, menos; outros, mais;
alguns estão até com problemas de saúde, tendo dificuldade de se manter na sua
atividade.

Nós, deputado João Leite, que terá um aparte agora, estamos juntos para defender,
de forma veemente, as pessoas que estão hoje dependendo dessa lei para ter uma
solução definitiva na sua carreira.
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O deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, a
V. Exa., que tão bem representa o setor produtivo, não apenas no Estado de Minas
Gerais, mas no nosso país, e o setor agropecuário. V. Exa. é um amigo da agricultura
e a representa muito bem aqui, lidera-nos nessa matéria na Assembleia Legislativa.

Eu até perguntava a V. Exa., com essa estiagem no Brasil, qual é a repercussão na
safra do próximo ano. V. Exa., sempre tão conhecedor, nos explicava.

Nós, junto com V. Exa., com o deputado Lafayette de Andrada e outros deputados,
assinamos  a  PEC  nº  69,  além  de  26  deputados.  Todos  participamos  dessa  luta
porque este parlamento representa a pessoa, o cidadão, a cidadã, o trabalhador e a
trabalhadora de Minas Gerais. V. Exa. expôs bem, é inaceitável o Supremo, o Poder
Judiciário,  outro  Poder  decidir  que  a  lei  é  constitucional  para  22  mil  que  se
aposentaram e  inconstitucional  para  outros  65  mil.  É  inaceitável  essa decisão do
Supremo.  Nós,  como  representantes  do  povo,  deputado  Hely  Tarqüínio,  do
trabalhador e da trabalhadora, não podemos permitir essa injustiça de pessoas que já
trabalharam 25 anos na educação. Encontrei outro dia, no interior, deputado Lafayette
de Andrada, uma trabalhadora da educação com 27 anos de serviço. Ela aguarda um
mês  para  se  aposentar.  Não  podemos  permitir,  como  representantes  desse
trabalhador e dessa trabalhadora, que se cometa essa injustiça. É impressionante ver
aqueles  que se  apegam à lei  afirmando que ela diz  isso,  que a  Constituição diz
aquilo. Pessoal, as pessoas são maiores do que as leis. A vida, a dignidade humana
são maiores do que as leis.  Constituição e lei  não estão acima da vida humana.
Como este parlamento pode tratar as pessoas dessa maneira, mandando-as para
casa,  mandando-as  procurar  os  direitos  delas  no  INSS?  O  parlamento,  que
representa a população de Minas Gerais, não pode negar o direito à aposentadoria
do trabalhador e da trabalhadora. Estamos juntos até a última gota do nosso suor, do
nosso sangue, deputado Arantes, em favor dessas pessoas. Não aceito, como V. Exa.
também não, e muitos deputados e deputadas desta Casa, essa situação. Vamos até
o fim juntos com o trabalhador e com a trabalhadora da educação. Parabéns pelo seu
pronunciamento.

O deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, deputado João Leite. Vamos
continuar essa batalha para fazer justiça em favor dessa classe tão importante.
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Queria também fazer uma referência e provocar os nossos companheiros sobre a
importância do Projeto de Lei nº 5.494/2014, pelo qual o nosso governo do Estado
busca  diminuir  a  tributação  do  etanol.  Hoje  Minas  pratica  uma alíquota  de  19%,
perdendo, assim, a competitividade com São Paulo. Sou da divisa do Estado, moro
na nossa querida São Sebastião do Paraíso, muito próxima da minha querida Jacuí.
As pessoas saem dessas cidades e vão ao Estado de São Paulo porque lá o álcool é
bem mais barato. Foi um clamor nosso, da população, dos mineiros, que houvesse a
diminuição dessa alíquota. Agora, num trabalho muito bem feito pelo sindicato ligado
ao açúcar,  ao  álcool,  o  Siamig,  muito  bem  administrado  pelo  Dr.  Mário  Campos,
mostrou  várias  inconformidades  na  questão  do  etanol  em  Minas  Gerais.  O
governador, sensivelmente, apresenta um projeto diminuindo essa alíquota para 14%.
Dessa forma vamos ficar muito mais competitivos e poderemos concorrer melhor com
São Paulo e com outros Estados.

O que nos assusta é a inércia do governo federal. Falou-se tanto no etanol, que ele
seria a salvação do Brasil,  que se daria todo apoio ao setor.  Muitos  empresários
investiram, mas o governo puxou o tapete deles. Essa é a verdade. Hoje podemos
falar de 70 usinas no Brasil que estão quebradas. Só na minha região, num raio de
cento e poucos quilômetros, veremos umas 15 quebradas, falidas. Muitas já fecharam
as portas, outras estão em recuperação judicial.

Isso ocorreu porque o governo federal não cumpriu a promessa de apoio e incentivo
de  buscar  tributação  compatível  e  preço  justo  para  que  esses  empresários
comercializassem o álcool  de  forma competitiva.  Mais  de  200 mil  perderam seus
empregos. Tenho vizinhos empresários, amigos meus, deputado Carlos Pimenta, que
hoje estão falidos, literalmente falidos. Por quê? Porque acreditaram na proposta do
governo federal de valorização do etanol. Isso é uma pena. No passado se pensava
que a cana não era boa para a natureza,  que fazia mal,  mas hoje foi  provado o
contrário. No Nordeste, planta-se cana nos mesmos locais há mais de 200 anos. Isso
significa que essa cultura adapta-se muito bem ao clima brasileiro e não estraga a
terra.  Quem  estraga  a  terra  é  o  produtor  que  age  de  forma  errada.  A cana  é
importante. Hoje os canaviais estão sem adubo, com produtividade baixa, sem contar
aqueles que foram abandonados. É uma pena.
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Para quem pôde acompanhar, essa semana - deputado Célio Moreira, que é um
ambientalista convicto - foi publicado um relatório, por uma organização internacional
ligada à ONU, falando da preocupação com o aquecimento global e com a destruição
do nosso universo. A poluição chegou a um ponto totalmente incompatível com o que
a natureza consegue suportar. A reação é esta: seca em lugares que nunca houve;
excesso de chuva em outros, tempestades, vendavais. A natureza está cobrando. E o
etanol é a melhor forma de se colocar um combustível limpo, que não prejudica a
natureza, como os combustíveis fósseis. Estamos vendo o Brasil investindo muito no
pré-sal. Estamos vendo o dinheiro sumindo nos buracos da Petrobras e do pré-sal.
Haja dinheiro. Enquanto isso, os produtores de cana, de álcool e de açúcar, estão
nessa situação horrível. Precisamos aprovar esse projeto. Essa seria uma forma de
Minas Gerais fazer sua parte. Vamos continuar cobrando do governo federal.

Gostaria de fazer uma rápida manifestação sobre a eleição presidencial. Nunca se
viu a máquina ser tão usada a favor de um candidato, como foi no caso da candidata.
Só agora,  no último mês, o governo gastou 21 bilhões a mais do que arrecadou.
Jogou pesado para ganhar,  mas ganhou por muito pouco. Vemos muita gente ao
nosso lado e nas ruas fazendo grandes manifestações. Confesso que não vejo por
esse  lado.  Acho  que  isso  não  é  democrático.  O  Aécio  reconheceu  o  resultado.
Democrático é  não aceitarmos a  política  que está  aí  hoje,  que prejudica  o  País,
prejudica quem quer produzir, quem quer se desenvolver, quem quer gerar emprego,
quem quer gerar desenvolvimento. É uma política que busca dar uma guinada para a
esquerda, aproximando-se da Venezuela, do Equador, dos países da América que
não  têm  uma  democracia  plena,  autêntica,  que  não  respeitam  o  cidadão.  É  só
observarmos  o  caso  de  Cuba,  cujos  médicos  vieram  para  o  Brasil  para  serem
escravizados. Acho que há um lado importante, esse médico praticar a medicina e
atender a saúde, mas não podemos aceitar uma política que escraviza as pessoas.
Vá ao campo e ache um produtor tirando leite da vaca, debaixo de chuva, com pé
sujo de barro ou com a calça suja de estrume de vaca. Se ali chegar um fiscal, vai
falar  que  é  trabalho  escravo.  Mas  muitas  vezes  ele  está  ganhando  R$2.000,00,
R$3.000,00. Já tirei leite debaixo de chuva, portanto sei o que é isso. Não acho que
isso seja trabalho escravo. Acho que trabalho escravo é trabalhar mas receber muito
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menos que merece. Um dos exemplos disso é o próprio produtor rural, pois planta,
produz, mas não recebe o valor por sua produção. Isso é trabalho escravo. Esses são
debates que vamos travar adiante. Temos de trabalhar muito.

Estou muito preocupado com a situação do Brasil, pois o País não está em uma
situação muito boa. Nossa dívida atual passa de R$3.000.000.000.000,00. Podemos
falar  que  é  uma dívida  impagável.  O  que  vai  acontecer  daqui  adiante?  Aliás,  já
começou a acontecer. Houve aumento da gasolina, dos combustíveis, dos impostos.
A nossa carga tributária já é altíssima. Esperamos que a presidente possa equilibrar
as contas, o que acho muito difícil.

Mas,  como disse  Eduardo  Campos,  não  podemos  desistir  do  Brasil  e  de  uma
proposta de desenvolvimento que pressupõe geração de renda, progresso e trabalho
para o povo. Então estamos juntos, apoiando firmemente o senador Aécio Neves,
que, com mais de 50 milhões de brasileiros, será a voz maior na busca da promoção
do ser  humano  por  meio  do  trabalho,  da  dignidade,  da  união  das  pessoas  e  da
verdade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, deputados, deputadas, público que

nos acompanha das galerias ou pela TV Assembleia, gostaria de retomar a discussão
de dois projetos que estão em nossa pauta, a PEC nº 69 e o Projeto de Lei nº 4.170,
de  minha  autoria,  matérias  que  guardam  certa  semelhança  em  relação  ao  seu
objetivo, que é o de amparar trabalhadores do serviço público.

Em relação à PEC nº 69, queremos deixar claro, presidente, que o que está sendo
proposto nada mais é do que coerência com aquilo que foi votado em 2007, com o
PLC nº 27, transformado na Lei Complementar nº 100. O que nos assusta é que esse
projeto de lei foi votado sem obstrução e sem a oposição de qualquer partido desta
Casa. Todos eles vieram a público manifestar seu apoio ao PLC nº 27. Então, todas
as  legendas  representadas  nesta  Assembleia,  por  seus  deputados  e  deputadas,
manifestaram-se, votaram e apoiaram o PLC n° 27, entre elas o PT e o PMDB.

O que mudou de lá  para cá? Acredito que absolutamente nada.  Se o Supremo
Tribunal  Federal  arguiu  a  inconstitucionalidade  da  lei,  ele  arguiu  a
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inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100. Não há como o Supremo Tribunal
Federal arguir uma proposta que está em andamento. O que estamos defendendo
aqui é que trabalhadores da educação não fiquem prejudicados...

Como eu  e  outros  deputados  já  reafirmamos,  o  que  estamos  propondo  é  que
trabalhadores  não venham a sofrer  com o ato  criminoso que foi  praticado.  Deixo
claro, deputado Rogério Correia, que ele não foi praticado pelo ex-governador Aécio.
Muito pelo contrário, o governador Aécio deveria ser alvo de elogios por parte de toda
a área da educação em Minas Gerais. Até porque o PLC nº 27, transformado na Lei
Complementar  nº  100,  permitiu  uma  sobrevida  a  milhares  de  educadores  da
educação: mais de 30 mil puderam se aposentar por causa dessa lei; muitos estão
com seus trabalhos até hoje por causa dessa lei.

Quer  dizer,  então,  que  o  grande  pecado  do governador  Aécio  Neves  foi  tentar
amparar os trabalhadores da educação e que esta Casa votou, que todos os partidos
votaram favoravelmente, todos eles. Eu já tive oportunidade de fazer essa exposição
até com o nome dos deputados do PMDB e do PT que votaram favoravelmente. A
PEC 69 é, na prática... O que nós queremos é não permitir que trabalhadores vão
para a rua. Para alguns trabalhadores da educação, falta um mês para se aposentar,
para outros seis  meses,  outros  um ano,  dois  anos, e aí  nós vamos permitir  uma
atrocidade dessa?

Muitos virão fazer uma discussão fria, jurídica e constitucional do que deveria ser o
concurso público através da lei,  ou melhor,  de seu art.  37, que prevê o concurso
público.  Mas  no  mesmo  artigo,  inciso  IX,  deputada  Rosângela  Reis,  prevê-se  o
caráter excepcional e temporário. Só que o crime foi praticado não com Aécio Neves.
Não foi com Aécio Neves. V. Exa. sabe, deputado Rogério Correia, que, muito antes
de o governador assumir o governo do Estado, os contratos já existiam e já vinham
sendo renovados.  Eu estava aqui  no governo Itamar  Franco,  o deputado Rogério
Correia  estava,  e  os  contratos  continuavam  sendo  renovados.  Antes  de  Itamar
Franco, foi o governo Azeredo, e os contratos continuavam. Antes de Azeredo, com o
ex-governador Hélio  Garcia,  os contratos continuavam. O que o governador Aécio
fez?  “Olhem,  precisamos  buscar  uma  solução.”  E  as  pessoas  estavam
completamente desamparadas.
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Então, essa é uma verdade que precisa ser reescrita, deputada Rosângela Reis,
que  precisa  ser  reescrita.  Agora,  nós  não  podemos  ter  duas  categorias  de
trabalhadores  a  serem  defendidos.  Trabalhador  é  trabalhador.  Quando,  deputado
Rogério Correia, eu tive aula de direito do trabalho, no 6º ou 7º período da faculdade,
meu  professor,  Afonso  Celso  Raso,  também  vice-presidente  do  América  Futebol
Clube, dizia o seguinte: “Lá, na Justiça do Trabalho, quando vamos discutir direito
trabalhista, nós vamos discutir o mundo fático”. Ou seja, se trabalhou, quantas horas
se trabalharam. É isso que temos de discutir.  E hoje nós estamos dentro de uma
discussão,  deputada  Rosângela  Reis,  é  de  quanto  tempo  esses  trabalhadores
prestaram serviço. É a realidade, é a prática. A prática foi que essas pessoas vieram
renovando contratos e contratos, quando Aécio Neves chegou a assumir o governo
do Estado.

Eu queria falar da minha alegria de poder ter votado a Lei Complementar nº 100, da
minha alegria de dizer, deputado Rogério Correia, que o mundo fático do trabalho
prestado por qualquer trabalhador não pode ser sobreposto por entendimento frio,
técnico e jurídico sem se respeitar  a dignidade da pessoa humana.  Foi isso que,
infelizmente, o ministro do Supremo Tribunal fez.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa.,
como deputado estadual, pode fazer suas análises políticas, e deve, como tem feito.
Eu respeito todas as análises políticas que V. Exa. faz, mas eu pediria a V. Exa. que
separasse  isso  do  diploma  que  V.  Exa.  tem  de  advogado,  que  V.  Exa.  separe,
portanto, a discussão.

Realmente,  fico  pasmo  com  uma  afirmação  desse  tipo.  O  STF  decide  que  é
inconstitucional, que é ilegal. Ele não arguiu, não, ele já decidiu. Ele decidiu que não
podem esses trabalhadores...

O deputado Sargento Rodrigues* - Lei Complementar nº 100.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Ele decidiu. V. Exa. disse “arguiu”. Ele

não arguiu, ele decidiu. Está decidido, portanto, que não se pode ter acesso sem o
concurso público desses trabalhadores.

Eu aposto com V. Exa. o diploma de V. Exa., com o que V. Exa. quiser, que outra lei
qualquer ou mesmo emenda constitucional não vai deter essa decisão do STF. Essa
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decisão está tomada. Fosse assim, bastaria que os parlamentares, a cada decisão do
Supremo, fizessem uma nova lei, com o mesmo conteúdo, e dessem a ela um outro
número:  lei  101,  lei  complementar  102,  emenda  constitucional  69,  emenda
constitucional 70, emenda constitucional 71.

Dessa forma, o Supremo teria de gastar a vida inteira para analisar a mesma coisa,
uma  legislação  que  é  a  mesma,  mas  que  ganha  outro  número.  Ora,  deputado
Rodrigues,  aposto com V.  Exa.  que essa análise não tem sustentação no mundo
jurídico. É obvio, arguindo alguém, arguindo o STF - pois essa decisão já foi tomada
por ele -, isso cairá imediatamente sem que tenha de ser julgada novamente qualquer
emenda  constitucional.  Já  verifiquei  isso  com  diversas  pessoas  que  estão  no
Ministério Público e legisladores. V. Exa. também sabe disso. Se V. Exa. quer dar
uma outra interpretação, é um direito seu, mas do ponto de vista político. Agora, do
ponto de vista jurídico, permita-me,  data venia,  não podemos evidentemente fazer
com  que  o  Supremo tenha  cada  vez  de  revogar  uma lei  que  possua  o  mesmo
conteúdo  da  outra.  Por  isso  é  que  existe  jurisprudência.  Esse  tema  já  tem
jurisprudência. Essa é a primeira questão que quero levantar para V. Exa.

O deputado Sargento Rodrigues* - V. Exa. lembra quem foi o relator da ação direta
de inconstitucionalidade?

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Estou expondo o que já foi colocado da
decisão e não da relatoria. Essa foi a decisão do Supremo. Se V. Exa. ler as decisões
e o que os juízes expuseram, verá que Marco Aurélio de Mello, que não é petista -
aliás, agora querem dividir o STF entre os que são e os que não são petistas -, no
seu voto numa decisão, puxou a orelha do governo do Estado e disse claramente que
houve má-fé. Além disso, disse que era preciso haver mais ética entre os governantes
para não tentarem enganar a Constituição do jeito que foi enganada. Na verdade,
remete-se à essência do problema, que é a não existência do concurso público.

O deputado Sargento Rodrigues* - Conclua, por favor.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Concluo dizendo a V. Exa. que é óbvio

que  não podemos  ir  agora  contra a  decisão  do Supremo.  Quer  dizer,  fazer  uma
emenda  constitucional  contra  a  Constituição  Federal  que  fala  em  concurso  se  o
Supremo que já definiu.



223
____________________________________________________________________________

Temos de pensar em outra solução. Tenho concordado com V. Exa. quanto ao que
fez em relação aos agentes penitenciários. Aí, sim, temos uma solução. Sabedor de
que não poderia fazer  a Lei  nº  100 dos agentes penitenciários,  V.  Exa.  não está
propondo  efetivá-la,  mas  procurando  outra  maneira  que  considere  correta  de
preservar  os  empregos  desde  que  esses  só  sejam  substituídos  por  quem  fez
concurso público. Essa é uma saída que podemos ter na Lei nº 100 em relação aos
professores  e  aos  trabalhadores  em  educação.  É  uma  saída  que  V.  Exa.  está
procurando em vez de fazer uma demagogia da Lei nº 100. V. Exa. não quer fazê-la -
e isso está correto - em relação aos agentes penitenciários. Não vamos enganar as
professoras e os professores novamente dizendo que poderão ter uma efetivação.
Como V. Exa. sabe, não poderão. Além disso, enganá-los dizendo que isso demorará
sete anos no STF. Não demorará.

Essa é a questão que tenho de apresentar-lhe. Concordo com V. Exa. Precisamos
resolver o problema. Creio que a solução seja por onde V. Exa. caminha na questão
dos agentes penitenciários. Estou juntamente com V. Exa. nessa defesa. Realmente
tenho de fazer essa diferenciação nas palavras que V. Exa. expôs do ponto de vista
do direito. Muito obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues* -  Agradeço-lhe a contribuição. Quando fala do
voto do ministro Marco Aurélio, gosto muito porque V. Exa. invoca a ética. Talvez a
ética deva, como eu diria, ser norteada por princípios que a antecedem. Não há ética
sem a defesa  da dignidade  humana,  sem  se falar  em  transparência  e  princípios
norteadores da administração pública.  Talvez V.  Exa. também não tenha prestado
atenção no art. 37 da Constituição da República que fala de concurso público, que o
ingresso será feito de determinada forma e por meio de concurso, de provas e títulos.
O inciso IX diz o seguinte: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado  para  atender  à  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público”. Os contratos existem, mas não é o mesmo Estado. O Estado não pode ser
criminoso.

Quando a proposta chegou aqui, e o PT e o PMDB votaram a favor - já li para V.
Exa. daquela tribuna os nomes, mas, se V. Exa. quiser, pego novamente e peço para
imprimir a tramitação do PLC nº 27 -, isso foi porque, naquele momento, não havia
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outra  razão  a  não ser  defender  os  trabalhadores.  Dignidade  da pessoa humana,
deputado  Rogério  Correia,  é  o  princípio  mais  importante  esculpido  no  texto  da
Constituição da República. É só V. Exa. consultar alguns juristas e perguntar por que
são chamados de direitos fundamentais, por que estão acima do texto propriamente
escrito da Constituição da República. Talvez o ilustre Prof. Bonifácio Mourão possa
explicar-lhe com mais riqueza de detalhes, mas a gente não tem esse tempo aqui.

Inciso III do art. 1º. Qual é a responsabilidade do Estado em instituir um contrato,
renová-lo  por  5,  10,  15,  20  anos  e  pegar  o  trabalhador  que  prestou  serviço...
Relembro  as  palavras  do  Prof.  Afonso  Celso  Raso,  o  mundo  fático,  porque  ele
prestou serviço, trabalhou. E o que o Estado vai fazer com ele? Botá-lo na rua? Jogá-
lo  fora  como bagaço? São senhoras,  são senhores,  são  serventuários,  deputado
Rogério  Correia.  É  nisso  que  V.  Exa.  tem  de  pensar.  O  que  me  deixa  muito
preocupado - e o PT foi criado com a essência de defesa do trabalhador - é o que
está em jogo, ou seja, anos, décadas de trabalho prestado por trabalhadores. Aí não
há outra solução, deputado Rogério Correia, temos de caminhar de acordo com a
PEC nº 69.

Demagogia é falar em ética de um ministro do STF, sentado numa cadeira, como
estudamos na mitologia grega, no topo de Olimpo, lá em cima, frio, sem saber o que
está acontecendo no mundo fático, na realidade prática do trabalho das pessoas que
prestaram serviço. Esse ministro,  bem como o relator -  que veio por  encomenda,
sabemos disso, e V. Exa. não quis declinar aqui o nome desse relator, mas...

Pergunto, deputado João Leite, será que defender trabalhador, defender 10, 20, 30
anos de trabalho não perpassa pela dignidade da pessoa humana? Farei uma leitura
muito rápida, de três linhas do preâmbulo da Constituição: “Nós, representantes do
povo  brasileiro,  reunidos  em  Assembleia  Nacional  Constituinte  para  instituir  um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais...” Lê-se
direito ao trabalho, à saúde e à educação. Vou continuar: “...e individuais, a liberdade,
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos  de  uma sociedade  fraterna,  pluralista  e  sem  preconceitos,  fundada  na
harmonia  social  e  comprometida,  na  ordem  interna  e  internacional...”  Esse  é  o
princípio  mais  importante.  Estava,  deputado  Rogério  Correia,  sentado  naquela
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cadeira,  quando a  ministra  Cármen Lúcia  palestrou  aqui.  Trata-se  da  ministra  do
Supremo, não é esse neófito  advogado não. Ela disse e repetiu  várias  vezes: “O
princípio  mais  importante  da  Constituição da  República  é  a  dignidade  da  pessoa
humana”. O Estado não pode virar as costas para quem deu o suor do seu trabalho
durante 10, 20, 30 anos. É isso o que tenho a contribuir com V. Exa.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Só um aparte, 5 segundos, porque não
vou voltar ao tema. É apenas um aparte de 5 segundos. Posso até concordar com V.
Exa. em relação a tudo isso. Mas o Supremo tomou essa decisão e não levou isso
em consideração. É só essa questão.

O deputado Sargento Rodrigues* - V. Exa. não disse o nome do relator.
O deputado Rogério  Correia (em aparte)*  -  Foi  11 a 0...  Debate político,  e não

debate jurídico... Tudo bem, é um direito de V. Exa.
O deputado João Leite (em aparte)* - Como estamos falando do Supremo, queria

apenas lembrar da decisão de Deus. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, mas
o advogado lhe disse: “O senhor vai destruí-las? Mas e se houver 50 justos lá?”. E
Deus  disse:  “Pelos  50  justos,  não  as  destruo”.  Deus  mudou  a  opinião,  mas  o
Supremo não pode mudar. O Supremo decidiu que 22 mil podem se aposentar, mas
que os outros não podem. A justiça começa com Deus. Deus mostrou como deve ser
a justiça. O juiz pode mudar de opinião, com esses argumentos que V. Exa. colocou,
como o  da  dignidade humana e  vários  argumentos  importantes.  Deus  mudou de
opinião,  mas  o  Supremo,  que  está  no  Olimpo,  não  pode.  Que  crueldade  estão
fazendo com essas pessoas!

Hoje, por 30 minutos, fiquei no telefone com uma professora de Santa Maria do
Suaçuí,  que  chorava.  É  isso  que  o  PT  dos  trabalhadores  defende  para  a
trabalhadora? Depois de 25 anos que essa professora está numa sala de aula, em
Santa Maria, a Assembleia Legislativa vira as costas para ela e a manda embora?
Deus mudou de opinião na destruição de Sodoma e Gomorra, mas o Supremo, no
Brasil, está acima de tudo, é cruel com a trabalhadora e com o trabalhador. Obrigado,
deputado Hely Tarqüínio.

O deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, agradeço a compreensão de V. Exa.
e dos deputados Rogério Correia e Paulo Guedes.
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* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, até concordo que a justiça começa

com Deus, mas a demagogia começa com os homens. É impressionante. A justiça
começa com Deus, mas a demagogia, com os homens. O Supremo decide que não
pode haver esse direito sem concurso público, mas evocam Deus. Deus resolve. O
problema é  que existem normas  do sistema democrático.  Isso  é  óbvio.  Qualquer
advogado,  qualquer  cidadão  sabe  -  não  sou  advogado,  mas  sei  disso  -  que  o
Supremo não irá novamente julgar uma ação inconstitucional, uma lei. É óbvio que
não. Essa já foi julgada.

Não adianta, Rodrigues, fazer outra lei para que, novamente, tenham de passar por
todo  o  processo.  Sabemos  que  isso  não  vai  acontecer.  O  que  peço  é  que  não
enganem a professora, porque ela telefona chorando, e o deputado a engana. Em
vez  de  resolver  o  problema  dela,  ele  a  engana,  dizendo:  “Pode  deixar  que  vou
resolver o seu problema, com uma inconstitucionalidade na Assembleia Legislativa
em  cima de  uma decisão  do  Supremo”.  Coitada  da  professora!  Ela  vai  parar  de
chorar, mas vai ser enganada por um demagogo. É isso que vai acontecer.

O deputado João Leite* - Art. 164.
O deputado Rogério Correia* - Não lembro nem quero lembrar o nome de V. Exa.

Estou dizendo que, se uma professora telefona chorando para um demagogo, e esse
demagogo diz que vai resolver o problema dela através de uma lei inconstitucional,
ele está enganando a professora. Coitada da professora. Fico abismado de ver essa
professora sendo enganada por um deputado, que diz que ela será efetivada com
uma emenda à Constituição, que não pode se sobrepor a uma emenda à Constituição
federal nem a uma decisão do Supremo. Em vez de dizer isso à professora, age com
demagogia ao fazer  outra emenda à Constituição.  É assim que vamos resolver  o
problema, enganando as professoras? É dessa forma? Evocando Deus? A justiça é
de Deus, mas a demagogia começa com os homens.

Todos têm direito de evocar Deus, mas não de fazer demagogia com os homens.
Um deputado enganar uma pessoa...

Presidente, não estou concedendo aparte a esse deputado.
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Posso conceder aparte a V. Exa. depois. Se não quer aparte, não me interrompa,
deputado.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  - A palavra está com V.  Exa.,  deputado
Rogério Correia, a não ser que V. Exa. permita o aparte.

O deputado Rogério Correia* - V. Exa. não se dá ao respeito, como vou respeitar?
Se V. Exa. não se dá o respeito, como posso respeitá-lo?

O deputado João Leite (em aparte)* - V. Exa. não respeita a minha fé. É a segunda
vez que V. Exa. agride a minha fé, deputado.

O deputado Rogério Correia* - Eu respeito.
O deputado João Leite (em aparte)* - Não respeita a minha fé.
O deputado Rogério Correia* - Eu respeito a fé, mas não respeito a sua demagogia.

A sua fé eu respeito, a sua demagogia não.
O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  V.  Exa.  está  diante  de  um  deputado

desrespeitando um colega.
O deputado Rogério Correia* - Eu não estou desrespeitando, estou afirmando que

se trata de demagogia, isso não é desrespeito.
O  presidente  -  Deputados  Rogério  Correia  e  João  Leite,  vou  pedir-lhes  que

cumpramos o Regimento Interno. Depois, deputado João Leite, eu lhe concederei a
palavra pelo art. 164. Com a palavra o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Agradeço.  Presidente,  vou  permanecer  no  meu
raciocínio. As professoras não terão a solução dessa questão através de uma nova
PEC, é o que estou dizendo. Não é humano enganar os outros com algo sabidamente
impossível  de ser feito.  Esse é o tema que estou colocando,  por isso digo que é
demagogia, porque sabem disso. Não fazem isso meramente por engano, fazem por
um aspecto político  que chamo de demagogia  como conceito  político.  Não estou
xingando nem desfazendo, digo que esse é um conceito demagógico. Todos sabem
que  se  o Supremo teve uma decisão de que só  podem ser  contratados aqueles
professores  por  concurso  público,  não  se  pode  criar  outra  lei  que  desfaça  essa
decisão do Supremo e ficar alardeando como se isso fosse a solução.

Essa é a questão que estou colocando. E não adianta, com isso, tentar confortar
professoras  que  estão  apavoradas,  nervosas,  que  foram  prejudicadas  por  ações
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equivocadas nesse caso do senador e ex-governador Aécio Neves, que, de forma
irresponsável, enviou uma lei à Assembleia Legislativa. Ele o fez usando de má-fé,
sabendo que isso seria demorado na Justiça. Como disse, não eu, mas o ministro
Marco Aurélio de Melo, ao proferir seu voto. Ele ficou abismado, ao ver a falta de ética
dos governantes - leia-se “Aécio Neves”. Está no voto no ministro Marco Aurélio, não
sou eu que estou dizendo.

E  agora  se  apresenta  a  mesma  emenda  à  Constituição,  a  mesma  legislação
querendo dizer que ela será capaz de resolver o problema que já não foi resolvido
com a decisão do Supremo. Quero resolver o problema dessas professoras porque
foram prejudicadas pelo PSDB enquanto este governava. Eles deram esse prejuízo
às professoras e agora estão correndo atrás. Mas correm atrás usando de má-fé, e
não de fato querendo resolver o problema.

Como poderemos resolver? Uma das formas, deputado Sargento Rodrigues, é o
que V. Exa. procura oferecer aos agentes penitenciários. Isso é possível, é plausível
de  ser  debatido,  não há decisão de que não possa ser  estendido um contrato  e
permanecer lá, mas efetivar, V. Exa. sabe que não conseguirá. Essa a observação
que queria fazer em relação a esse tema.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Uma expressão em latim diz: “Dura lex, sed
lex”. A lei é dura, mas é a lei. Isso é fato, a Constituição Federal não foi feita para
agradar nem agredir ninguém. Vou ler o inciso II do art. 37 da Constituição, com o
qual a lei caiu em Brasília, no Supremo. O art. 37 fala do princípio da administração
pública.

Vou ler aqui, na íntegra, o que diz a Constituição, que foi o que derrubou a Lei nº
100: “II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma  prevista  em  lei,  ressalvadas  as
nomeações  para  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e
exoneração”.  O  ingresso  no  serviço  público  dar-se-á  tão  somente  através  de
concurso  público.  Há uma excepcionalidade,  que são os  cargos  de  recrutamento
amplo e de livre nomeação. Essas são as únicas exceções.

O deputado Rogério Correia* - Ou contratos.
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O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Exato. Por que foi criada a ideia do contrato
temporário,  que  acabou  sendo  temporário  ad  aeternum?  Uma  funcionária  está
grávida. É uma pessoa que passou em concurso público. Ela tem o direito legal a seis
meses de licença-maternidade. Você vai abrir o concurso para prover aquela vaga
durante  seis  meses,  e na  época do concurso,  no  tempo gasto,  ela  já  vai  voltar?
Deputado  Rogério  Correia,  pode  espernear  quem  quiser,  mas  é  a  lei,
lamentavelmente. O que se pode é prorrogar o contrato dessas pessoas. É tentar
achar uma saída. Fazer com que tenham direito a nomeação, a ingresso, a efetivação
é inconstitucional. Foi isso que o STF disse, ou seja, que é inconstitucional efetivar
um servidor de contrato temporário em um cargo público sem aquilo que se prevê
aqui, que é o concurso público de provas e títulos.

Não  estamos  aqui  contra  ninguém.  O  que  estamos  dizendo  é  que  qualquer
legislação que vá de encontro a esse art.  37,  que é o princípio da administração
pública, vai esbarrar no que o Supremo disse, que é a inconstitucionalidade. Repito, a
lei é dura, mas é lei, e a gente lamenta isso.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - O bom do direito, deputado Rogério,
é que ele não é uma ciência estática. O direito é flexível, e a própria Constituição da
República mostrou com clareza por que existe contrato. Depois do inciso II, que fala
da investidura através de concurso público - e V. Exa. pode perceber isso no Texto
Constitucional -, mais adiante o legislador, constituinte originário, inseriu o inciso IX,
cuja leitura já fiz, mas vou refazer: “A lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público”.

Preciso fazer uma correção. Já concedi aparte a V. Exa. Permiti que V. Exa. fizesse
o contraponto.

O deputado Rogério Correia* - Pediria apenas que V. Exa. fosse mais rápido no
aparte para eu poder concluir meu raciocínio.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Eu até alonguei o aparte de V. Exa.,
se V. Exa. percebeu. O deputado Paulo Guedes, nosso companheiro, também está
aqui. Vai nos permitir, pelo menos, concluir nosso raciocínio.

Quando o governador Aécio assumiu, em 2003, contrato já existia havia bastante
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tempo. Isso é fato, o que não pode ser negado, nem por V. Exa. nem por ninguém.
Existiam milhares e milhares de pessoas contratadas quando o governador  Aécio
Neves assumiu. E isso, havia várias décadas, várias décadas. O que se propôs foi
buscar uma solução. Volto a repetir:  o  relator e os demais ministros poderiam ter
tomado outra decisão. Chamamos a isso, no direito, de efeito-modulação: até aqui
permitiremos, para os efeitos da defesa do trabalhador, daqui para frente não. Existe
a expressão correta  ex nunc,  ex tunc, como é tratado esse efeito-modulação nas
decisões do STF. Poderia ter sido tomada essa decisão.

O que estamos discutindo aqui,  deputado Rogério,  é que quando o governador
Aécio  Neves  assumiu  já  existia  esse  contrato.  O  Estado,  criminosamente,  o
prorrogava.  Não tomou decisão. O projeto foi  enviado a esta Casa.  Aprovamos o
projeto, e quando falo “nós”, V. Exa. não o votou.

O deputado Rogério Correia* - Conheço a história, mas o que estou dizendo é que
não pode ser efetivado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Vou  concluir.  O  que  não  pode
acontecer?  Nós  cruzarmos  os  braços  e  esperarmos  que  os  trabalhadores  sejam
colocados na rua, depois do ato criminoso do próprio Estado. Nós é que temos de
nos agigantar e dizer que não podemos botar 70 mil servidores na rua, temos de
buscar uma solução. A PEC é um dos caminhos.

E o meu projeto também é um dos caminhos de que precisamos. Eu e V. Exa.
pertencemos  a  partidos  que  defendem  o  trabalhador.  Então  volto  a  repetir:  não
podemos deixar 70 mil trabalhadores da educação ao léu.

O deputado Rogério Correia* - Com isso nós concordamos.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Só  concluindo.  Ministros  do

Supremo Tribunal Federal têm de tomar muito cuidado com a realidade aqui na ponta.
Eles estão muito distantes da realidade do mundo prático.  Eles estão no Olimpo,
brincando de Constituição, agindo com frieza, e estão esquecendo-se do lado de cá.
Só se organizou, só se instituiu a Constituição e o Estado em defesa do ser humano.
O único objetivo-fim do Estado e da Constituição é o homem, o ser humano. É isso
que precisa ser revisto.

O deputado Rogério Correia* - Em relação a essa questão, concordo com V. Exa.
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Temos de achar uma solução para esse imbróglio, criado, repito, por uma decisão
equivocada,  em  meu  entendimento,  pelo  senador  -  à  época  governador  -  Aécio
Neves. É evidente que isso não será para efetivar os professores. É só isso que estou
dizendo. Tem de haver uma solução? Tem. E V. Exa., que é formado em direito, sabe
que não será através da efetivação.  Não podemos usar  de má-fé, dizendo que a
Assembleia Legislativa vai efetivar sem concurso esses professores. É apenas isso
que estou dizendo. Estarei com V. Exa. para procurar a solução que devemos achar.
Já  disse  que  o  caminho  que  V.  Exa.  está  buscando  em  relação  aos  agentes
penitenciários é um bom caminho para esse caso também. A PEC nº 69, deputado
Rodrigues,  é  uma demagogia.  V.  Exa.  sabe que ela  não poderá  ser  efetivada.  É
apenas essa questão que tenho levantado aqui com muita convicção.

Faltam apenas 3 minutos. Apenas queria alertar o governador Pimentel do abacaxi
que o espera. É bom que seja ele quem vai assumir o governo, porque alguém tem
de resolver o problema do Estado. Vocês viram que Minas terá R$1.200.000.000,00 a
menos em 2015? Até o jornal Hoje em Dia trouxe-nos essa informação. Isso não é do
PT, Sargento Rodrigues. V. Exa. costuma dizer que tudo que é do PT não presta. O
jornal não é do PT. São R$1.200.000.000,00 a menos em 2015. As contas de 2014
pioraram  em  comparação  com  2013.  Novamente  o  PIB,  o  Pibinho  de  Minas,  foi
pequenininho. Mais uma vez, ele foi menor que o nacional. Está aqui o Pibinho do
Aecinho, bem pequenininho. O déficit da previdência estadual aumentou. E olha que
eles surrupiaram, gastaram o dinheiro do servidor público do Funpemg. Está aqui:
“Déficit  da  previdência  estadual  aumentou”.  A arrecadação  caiu,  e  o  limite  para
tomada  de  empréstimo  está  menor,  conforme  dados  divulgados  pelo  Tribunal  de
Contas do Estado. Já se acendeu a luz amarela, a luz vermelha, a luz verde e a luz
roxa. Esse é o quadro que vamos ter agora no Estado de Minas Gerais, é o choque
de gestão. Ao fazer análise, o choque de gestão ficou bem expresso pelo Tribunal de
Contas. Não vou poder detalhar aqui, mas alguns índices são alarmantes. Vou ler
alguns deles para vocês saberem que não existe déficit zero. Os dados mostram que
houve déficit nominal, receitas menos despesas, sem computar os recursos oriundos
dos empréstimos de R$8.500.000.000,00. A previsão era de um déficit orçamentário
de R$3.000.000.000,00,  mas ele passou para R$8.000.000.000,00.  Sabe o que o
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Estado  fez  para  “resolver”  o  problema  do  déficit  orçamentário?  Pegou  dinheiro
emprestado para pagar déficit orçamentário. O Tribunal de Contas chamou a atenção,
dizendo que pegar dinheiro para comprar o almoço é um risco enorme. O Estado de
Minas já está pegando dinheiro emprestado para pagar rombo orçamentário, ou seja,
não há nada de déficit zero em Minas. O quadro é de caos, como está o quadro da
educação, com 70 mil professores sem saber a situação real em que ficarão. Alguns
setores  da  Assembleia  Legislativa  estão  tentando  enganá-los,  dizendo  que  vão
resolver essa questão através da efetivação. O déficit na saúde e na educação, do
que não foi investido, já ultrapassa R$16.000.000.000,00.

Vou falar nisso outro dia, mas queria que soubessem o caos em que se encontra o
Estado  de  Minas  Gerais  depois  de  12  malditos  anos  de  choque  de  gestão.  Há
aqueles que não entendem até hoje que perderam a eleição. E, quando entendem,
não sabem por que perderam. Quando entenderem, talvez já tenhamos consertado o
Estado com Pimentel. Vamos à luta. Vai ser difícil, mas conseguiremos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado João

Leite.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente, quero agradecer o tempo que V. Exa. me

concede.  Em primeiro lugar,  não quero defender  Deus aqui,  mas quero lamentar,
pois, neste Plenário da Assembleia Legislativa, depois de praticamente 20 anos nesta
Casa, é a segunda vez que sou criticado pela minha fé. Já fui criticado uma vez e
agora o sou novamente.

A fé é um direito fundamental do ser humano. Fui atleta por 20 anos e fui censurado
uma vez por minha fé pela CBF, porque jogava com uma inscrição em minha camisa:
“Cristo salva”.  Entreguei  Bíblias em países comunistas e muçulmanos, e aqui,  na
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  minha  fé  é  atacada.  Isso  é  inaceitável.
Encaminharei a questão para a Mesa, a fim de que se manifeste, pois é a segunda
vez que o mesmo deputado ataca minha fé. Para mim, não há chance de impedir que
uma pessoa fale de Deus. Não me calei em momento algum sobre a minha fé, e
ninguém me calará; ninguém calou os cristãos lá nas arenas.  Hoje, para calar os
cristãos, o estado islâmico, o Isis tem que matá-los.
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Ninguém me cala sobre a minha fé. Falarei sobre Deus; falarei sobre Jesus Cristo e
sobre a minha fé, que começou aos 21 anos. Não houve diretor, treinador de futebol,
presidente de clube que me fizesse aceitar  que eu não deveria falar da minha fé.
Nunca aceitei. É meu direito falar da minha fé, das minhas convicções. Não aceito. Só
há uma maneira de calar a minha fé: tirar a minha vida; não há outra. Seguirei Jesus
para sempre; falarei de seu amor por mim para sempre; falarei de Deus para sempre.
Minha vida está apoiada em minha fé em Deus. Como me calar? Como impedir que
fale daquilo que me instrui, que traz para a minha vida alegria e força, que ensinei
para meus filhos e no futebol?

A instituição que iniciei em Belo Horizonte, Atletas de Cristo, com quatro atletas, já
está em mais de 70 países, até nos muçulmanos. Os atletas falam de sua fé em
Jesus.  Joguei  em Portugal e falei da minha fé em Jesus.  Não vou me calar,  não
aceito isso. E a Assembleia Legislativa também não deve aceitar que um parlamentar
não possa falar  de sua fé, que ele seja ridicularizado em sua fé. Não é possível
aceitar  isso.  O  Parlamento  de  Minas  Gerais  não  pode  aceitar  que  alguém  seja
ridicularizado dessa maneira. É a segunda vez que, neste Plenário, de alguma forma,
tentam ridicularizar minha fé.

Estamos acostumados. Irei a Salinas, onde as igrejas foram apedrejadas. É só o
começo. Vamos lá.  Quero levar  a polícia até aquela cidade em que igrejas foram
apedrejadas. Não vamos aceitar isso.

Não  aceitamos  também  que  seja  má-fé  dar  o  direito  de  aposentadoria  aos
trabalhadores e às trabalhadoras. Foi isso o que o Aécio Neves fez. Talvez esta seja a
diferença: Aécio Neves pensou nas pessoas, e outros estão pensando somente na
lei, como os fariseus. Jesus os criticou permanentemente e disse: “O sábado não está
acima das pessoas”. As pessoas valem mais do que o sábado, as pessoas valem
mais do que a Constituição. E todos aqueles da Assembleia que votaram a favor da
Lei  nº  100,  que não trata  de  efetivação,  de  conceder  direitos  iguais  a  quem fez
concurso  público?  A  lei  dá  direito  à  aposentadoria.  A  decisão  do  Supremo  é
contraditória. O relator da matéria e ex-advogado do PT, Dias Toffoli, deu o direito à
aposentadoria  a  22  mil  pessoas.  Isso  é  constitucional  ou  inconstitucional?  Ficou
mancando em duas decisões, aposentou 22 mil pessoas e não concedeu esse direito
a outros.
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Muito obrigado, presidente Hely Tarqüínio.  Estou encaminhando minha defesa à
Mesa. Nunca imaginei que no Brasil eu teria de defender-me por professar uma fé,
por acreditar em Deus. Chegou esse tempo.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Paulo

Guedes.
O deputado Paulo Guedes* - Quero saudar os colegas, cumprimentar o presidente,

o público presente, a imprensa e todos os mineiros que nos acompanham pela TV
Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais. Aliás, quero cobrar da Assembleia
uma atitude em relação a essa tevê, cujo sinal chegava a mais de 200 cidades e
agora foi reduzido para 15 cidades. Então não estamos falando mais para toda Minas
Gerais.  Fiquei  muito  preocupado  com  essa  informação  que  o  diretor  da  TV
Assembleia me passou nesta semana. Portanto não estamos mais falando para todo
o Estado, e sim para algumas cidades.

Eu não poderia deixar de falar  do tema discutido aqui  pelos deputados Rogério
Correia,  Sargento  Rodrigues e  João Leite.  Acompanhei  atentamente  a  discussão.
Deputado  Rogério  Correia,  preciso  fazer  a  sua  defesa.  Na  sua  fala,  V.  Exa.  foi
interrompido várias vezes, sem que concedesse aparte ao deputado João Leite. Sou
testemunha disso porque estava no Plenário e não vi V. Exa. citar o seu nome em
momento algum. Podem pegar as notas taquigráficas depois para comprovar isso.
Em momento algum V. Exa. se referiu à pessoa do deputado João Leite, que ganhou
5 minutos pelo art. 164. Fiquei observando essa questão. Quero dizer que também
acredito em Deus, tenho muita fé, sou cristão, devoto de Nossa Senhora Aparecida,
mas concordo com o deputado Rogério Correia. A demagogia de algumas pessoas
não pode ser  usada com o nome de Deus.  Deus está  acima das picuinhas,  das
mentiras e das enganações que alguns querem colocar na cabeça das pessoas aqui
da tribuna ou do Plenário desta Casa.

Ainda gostaria de dizer que confio muito no governo. Estou confiando muito que o
nosso novo governador, Fernando Pimentel, vá arrumar uma saída para resolver esse
problema desses quase 100 mil servidores atingidos pela Lei nº 100, e nós aqui da
Assembleia vamos ajudá-lo.
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Não adianta agora, depois de 12 anos de desgoverno, de choque de gestão e de
contas públicas ajeitadas todos os anos através da bondade do Tribunal de Contas e
outras coisas mais; agora não dá mais para esconder e vir a esta tribuna fazer defesa
do ex-governador Aécio Neves, que teve 12 anos para resolver. Não estou falando 13
dias,  deputado Rogério Correia.  Ele  governou por  12  anos;  o Azeredo,  que é do
PSDB, por  mais 4.  Somados, são 16 anos; e,  com os 4 anos do aliado deles,  o
Itamar, são 20 anos para resolverem esses problemas, e não resolveram. E agora,
antes mesmo de o PT tomar posse - afinal, iremos governar a partir de 1º de janeiro -,
a culpa pelo erro, pela incompetência deles nesses 12 anos quer recair sobre o nosso
colo.

Não. Se o Pimentel assumir o governo, ficar quatro, oito anos e não for capaz de
resolver esses problemas, aí,  sim, o PT e o governo Pimentel poderiam até fazer
parte dessa sociedade maldita que foi a Lei nº 100 e que foi a irresponsabilidade
administrativa  de  12  anos  do  governo  do  PSDB  em  Minas.  Aí,  sim,  os  atuais
deputados da base governista poderiam acusar o PT de omissão, mas não podem
nos acusar agora, porque não assumimos o governo ainda.

O deputado Rogério Correia falou sobre o tanto que sempre nos preocupamos com
os servidores atingidos pela Lei  nº  100. Eu mesmo votei  a  favor  da lei,  mas não
esperava que o Supremo fosse torná-la inconstitucional. Será que o melhor caminho
será  agora  repetir  o  mesmo  erro  depois  de  o  Supremo,  a  instância  máxima,  já
decidir? E se abrirmos uma nova negociação com o novo governo, como o atual,
inclusive, que poderia lançar o novo concurso público, pensando, por exemplo, com
alguns critérios que observassem a contagem de tempo? Muitos estão aí atingidos
pela  lei  porque  o  próprio  governo  enviou  cartinha  para  esses  servidores  não
participarem do concurso. Na verdade, muitos estariam com a situação resolvida se
tivessem prestado o concurso.

Então, temos de arrumar uma solução. Quero me colocar à disposição de todos
esses servidores atingidos pela Lei nº 100. Somos solidários com eles. Não tenho
dúvida alguma de que todos os parlamentares do PT desta Casa são solidários e
vamos procurar  a melhor  solução possível.  A partir  do ano que vem teremos um
governo novo, que já se comprometeu a procurar uma solução viável para a questão.
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Acho que essa deveria ser a discussão, não apenas de querer aprovar mais uma lei,
que, sabemos, já nasce inconstitucional,  apenas para jogar para a plateia.  Não é
possível que os servidores que foram enganados por 12, 20, 30 anos ainda venham a
cair nessa conversa fiada. Você acha isso possível, deputado Rogério Correia?

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Não cairão, porque o pessoal sabe que
isso não é a solução. Agora, precisamos arrumar uma solução. Agradeço a V. Exa. o
aparte. Fazendo gancho com a fala de V. Exa., teremos de resolver esse problema. O
Pimentel vai ter de resolver não só o problema da Lei nº 100, esse esqueleto que eles
deixaram no armário. A Lei nº 100 é mais uma das heranças malditas dos tucanos e
não  será  resolvida  com  a  demagogia  de  uma  PEC.  Isso  tem  de  ser  dito,  e  os
professores sabem disso. Também há outros esqueletos no armário que terão de ser
resolvidos, deputado Paulo Guedes.

Por exemplo, o prêmio de produtividade. Já foi dito quando o governo vai pagar,
neste ano, esse prêmio ou ele vai deixá-lo para o Pimentel pagar no ano que vem?
Será que o décimo-terceiro vai ser pago? Estou com medo porque, como li no jornal,
o Tribunal de Contas já disse que há déficit  orçamentário.  Estou com receio de o
governo não pagar o 13º salário.

Deputado Paulo Guedes, começaram as demissões. Já estão demitindo agentes
penitenciários e já há lista de demissão na MGS e no DER. Já pararam todas as
obras das estradas e todas as empreiteiras. Estão parando o Estado, que não tem
caixa nenhum.

Vejam bem os esqueletos e o resultado do choque de gestão de um estado falido.
Você viu no jornal, deputado Paulo Guedes?

O deputado Paulo Guedes* - Estou vendo aqui: a dívida consolidada do governo
será de R$102.000.000.000,00.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  A  dívida  passou  de
R$100.000.000.000,00.  O  choque  de  gestão  ultrapassou  a  dívida  de  Minas  de
R$100.000.000.000,00.

O deputado Paulo Guedes* - Há 12 anos, eram R$13.000.000.000,00?
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Eram R$24.000.000.000,00. O governo

Itamar Franco, que é muito criticado pelos tucanos, deixou em R$24.000.000.000,00,
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oriunda quase toda de uma negociação malfeita do Azeredo. Agora, deixam em mais
de R$100.000.000.000,00 os 12 anos de choque de gestão, com déficit orçamentário.
Esse é o quadro do Estado. É assim que estão entregando o Estado de Minas Gerais
para Pimentel. Agora, querem tapar o sol com a peneira e fingem que vão resolver o
problema das professoras, que é um problemão. Teremos de resolver esse problema,
porque não vamos deixar essas pessoas com essa angústia que o senador Aécio
Neves nos deixou.

Isso é só para ver os esqueletos que estão aí. O meu receio é que não paguem
nem o décimo-terceiro. O Pimentel vai ter de pagar o décimo-terceiro, como o Itamar
fez na época do Azeredo, em prestações. Ele teve de pagar dois décimos-terceiros
num ano só. O prêmio de produtividade, duvido que vai ser pago. O Funpemg foi para
o  beleléu.  Foram  quase  R$4.000.000.000,00.  Esse  é  o  choque  de  gestão,  é  a
realidade que o Pimentel está pegando no Estado.

Sugiro à comissão de transição que faça um retrato disso para mostrar ao povo de
Minas Gerais, porque, depois que começar o governo, vão querer dizer que estava
tudo às mil maravilhas, que nós estamos estragando o Estado. É bom mostrar, de
fato, como o Estado está, para o povo mineiro saber. É por isso que eles não sabem
até hoje por que perderam as eleições. Eles acham que não perderam. Até hoje estão
atônitos.  Não  desconfiaram  que  perderam  a  eleição  em  Minas  duas  vezes:  no
primeiro turno, para o Pimentel e para a Dilma, e, depois, para a Dilma de novo.

O Aécio perdeu as eleições de lavada em Minas Gerais. Se não fosse São Paulo, o
Aécio não era nada. Aliás o Alckmin vai engolir o Aécio. Não sei o que ele vai querer
fazer,  se  vai  querer  voltar  para  Minas.  Acho  que  aqui  não,  porque  já  perdeu  as
eleições. O problema deles é este: não aceitam o resultado da derrota. Há tucanos
nas ruas pedindo golpe militar, para voltar o regime militar. Você viu lá em São Paulo?

O deputado Paulo Guedes* - Eu vi.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Tucanos golpistas. Parece a UDN, é da

UDN ao fascismo. Então, essa violência, esse ódio com que trataram a política está
trazendo o fascismo ao Brasil. Quem diria, oriundo do que era o PSDB, Partido da
Social Democracia Brasileira, que está indo do udenismo ao fascismo. Agora estão
falando em golpe. Por isso vejo expressões: “Não aceitamos. É inaceitável a decisão
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do Supremo”. Agora o tucano não está aceitando nem decisão do Supremo e quer
dar golpe, como se houvesse espírito de golpe no Brasil. Sabe o que existe? Espírito
de porco. É isso que está existindo por parte dos tucanos. Eles perderam as eleições,
isso  faz  parte  do  sistema  democrático.  Então,  façam  oposição,  mas  não  fiquem
tentando dar golpe, se fazendo de vítima. A eleição foi limpa.

O  Aécio  perdeu  outra,  no  TSE,  querendo  fazer  recontagem  de  voto,  mudar  o
resultado no tapetão. Está parecendo o Fluminense, querendo mudar o resultado no
tapetão.

O deputado Paulo Guedes* - Ele gosta muito do Rio. Quem sabe ele não torce para
o Fluminense?

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Em primeiro lugar, a Dilma; em segundo
lugar, o Aécio.

O deputado Paulo Guedes* - Obrigado, deputado Rogério Correia, mas estou muito
preocupado com essa dívida. Esconderam muita coisa nesses 12 anos de choque de
enganação.  Conseguiram esconder  tudo,  amordaçar  a imprensa,  e tudo isso está
vindo à tona agora, nesses dois meses que restam. Você foi muito coerente.

Temos a missão de deixar claro para toda a sociedade de Minas e do Brasil o real
Estado que o Pimentel vai receber deste governo. Não está fácil, não será fácil, mas
tenho a certeza de que, com a competência e vontade dele de fazer, além de todo o
apoio que nós e a presidenta Dilma vamos dar a ele, vamos conseguir superar esses
12 anos de retrocesso em Minas Gerais e fazer com que o nosso estado volte a
crescer,  com que os nossos professores tenham o sonhado piso nacional salarial,
negado aqui  por  12  anos  por  este  governo.  Além  disso,  há  muitos  fundamentos
importantes que precisamos melhorar em Minas Gerais, como a segurança pública,
que está um caos completo, tanto na capital, mas, principalmente, no interior; a nossa
qualidade de educação; construção dos hospitais regionais, que prometeram durante
12 anos e não fizeram nenhum, além do que a saúde em Minas Gerais está um caos
completo. Mais do que isso, precisamos sanar o rombo orçamentário provocado pelo
choque de enganação ou de gestão, como dizem os tucanos. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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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.

Questão de Ordem
O deputado  Wander  Borges  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  venho  à  tribuna

apenas para um esclarecimento. A política é muito interessante, pois une um pouco
de fé, de paixão, e, às vezes, os desejos vão ao encontro das inconsequências de
grandes  processos.  Depois  de  ouvir,  atentamente,  cada  um  dos  meus  amigos  e
companheiros e como membro do Partido Socialista Brasileiro - PSB -, trago aqui
algumas reflexões. Deputado Duarte Bechir, tenho em minhas mãos um documento
de 2007,  quando aqui  nesta  Casa foi  votada a  Lei  nº  100,  que era  o  PL nº  27,
transformado  em  Lei  nº  100.  Destaquei  aqui  alguns  pontos  para  reflexão.  Vou
inscrever-me para os próximos dias. O que lerei são palavras da deputada estadual
Elisa Costa, que era a líder da Minoria, PT-PCdoB. Entre vários assuntos que foram
colocados por ela, passo a ler um trecho: “O acordo feito, que é justo, é de que o
governo estadual saneará a sua dívida para com o governo federal. Vários encontros
aconteceram para acertar o débito previdenciário, e, para tanto, o governador Aécio
Neves selou com o presidente Lula o compromisso de trazer para o serviço público os
designados do Estado”.  Vejam o que está escrito aqui.  São palavras da deputada
Elisa Costa, nossa companheira e amiga, hoje prefeita de Governador Valadares. Vou
repetir  o que ela disse: “...  e,  para tanto,  o governador Aécio Neves selou com o
presidente Lula o compromisso de trazer para o serviço público os designados do
Estado, atendendo, assim, a um direito  social”.  Aquela compaixão, Sr.  Presidente,
deputado Hely Tarqüínio, tão dita por V. Exa., é o direito básico do servidor mineiro.
Continua a deputada Elisa Costa: “Com toda sinceridade, desejo que essa solução,
apesar de frágil, seja definitiva para todos os servidores e servidoras designados e
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designadas de Minas Gerais”. Aliás, a questão da solução frágil era do conhecimento
de todos nós que estávamos aqui à época. Bem, o Estado, historicamente, a partir de
1988 - essas são minhas palavras -, criou o problema e não o resolveu. Agora, numa
decisão ousada, o governo vem solucioná-lo definitivamente. É contraditório dizer que
a lei é maldita e que a decisão do então governador Aécio Neves, hoje senador, foi
equivocada, haja vista que houve um acordo, sobretudo no que se refere ao processo
previdenciário,  com  o  ex-presidente  da  República  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva.
Caminhando mais um pouco: estamos falando de expectativas positivas, de resgates
de direitos sociais e de esperança, sobretudo para os que dedicaram anos a fio ao
trabalho junto ao governo de Minas Gerais. Voltaremos ao assunto brevemente, na
primeira oportunidade, mas com esses documentos. A lei é para ser cumprida. Há de
se ressaltar que oriundas da lei  são as manifestações da sociedade. Se a lei não
atende a sociedade, que se mude a lei para permear o direito social do cidadão e do
trabalhador mineiro. Sr. Presidente, muito obrigado.

Palavras do Presidente
A  presidência  informa  ao  Plenário  que  a  reunião  destinada  à  abertura  das

audiências  públicas  de  revisão do  PPAG 2012-2015,  inicialmente  prevista  para  o
Plenário, foi realizada ontem, dia 4 de novembro, às 9 horas, no auditório desta Casa.

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos líderes com assento nesta Casa deliberam seja prorrogado até o

dia 4/12/2014 o prazo para recebimento de emendas ao 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 de 2015, e ao 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.

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 5 de novembro de 2014.



241
____________________________________________________________________________

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina
que  o  Projeto  de  Lei  nº  5.541/2014  seja  distribuído  à  Comissão  de  Fiscalização
Financeira,  em  razão  da  natureza  da  matéria.  Ficam  mantidos  a  distribuição  às
Comissões  de  Justiça  e  de  Administração  Pública,  bem  como  os  demais  atos
processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 5 de novembro de 2014.
Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A  presidência  informa  ao  Plenário  que  foi  aprovado,  nos  termos  da  Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  o  Requerimento  nº  8.902/2014,  da  Comissão  de
Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  16ª  Reunião  Extraordinária,  em

29/10/2014, do Requerimento nº 8.647/2014, do deputado Duarte Bechir;
de Prevenção e Combate às Drogas - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em

29/10/2014, do Projeto de Lei nº 5.337/2014, do deputado Wander Borges;
de Saúde - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 29/10/2014, do Requerimento

nº 8.751/2014, do deputado Duarte Bechir;
de Administração Pública - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 4/11/2014, do

Requerimento nº 8.820/2014, do deputado Inácio Franco;
de Turismo - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 4/11/2014, do Projeto de Lei

nº 5.392/2014, do deputado Carlos Pimenta, e dos Requerimentos nºs 8.571/2014, do
deputado Celinho do Sinttrocel, 8.579/2014, do deputado Duarte Bechir, 8.609/2014,
do deputado Rômulo  Veneroso,  8.750/2014,  do  deputado Antônio  Carlos  Arantes,
8.819/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 8.860/2014, do deputado Jayro Lessa,
e 8.870/2014, da deputada Rosângela Reis;

e de Esporte - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 4/11/2014, dos Projetos de
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Lei  nºs  711/2011,  do  deputado  Doutor  Viana,  5.307/2014,  do  deputado  Gustavo
Perrella, 5.356/2014, do deputado Tadeu Martins Leite, 5.397/2014, do deputado João
Vítor Xavier, 5.398/2014, do deputado Bosco, este com a Emenda nº 1 da Comissão
de Justiça, e 5.399/2014, do deputado Bosco, e dos Requerimentos nºs 8.632/2014,
da  deputada  Liza  Prado,  8.767/2014,  do  deputado  Gil  Pereira,  e  8.799/2014,  do
deputado Marques Abreu;

e pelo deputado Gustavo Perrella - informando sua renúncia como membro efetivo
da Comissão de Justiça (Ciente. Publique-se.).

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014
Às  14h18min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Neilando Pimenta, por indicação da liderança do BAM) e os
deputados  Wander  Borges  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Bosco,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Estão presentes,
também,  as  deputadas  Maria  Tereza  Lara  e  Luzia  Ferreira  e  o  deputado  Durval
Ângelo. Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, 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 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
10.660/2014, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião da
comissão, em conjunto com a Comissão de Participação Popular,  a Comissão de
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Direitos Humanos e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, no Âmbito
da  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção,  para  a  qual  sejam  convidados
membros  da Comissão de Esporte,  Lazer  e  Juventude.  Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/10/2014
Às  15h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo  o  deputado  João  Leite,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  os
deputados Duarte Bechir e André Quintão (substituindo o deputado Cabo Júlio, por
indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, 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 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  10.658/2014,  do deputado João Leite,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Participação Popular e de Prevenção e Combate ao
Uso do Crack e Outras Drogas para debater, em audiência pública, a proposta de
revisão  do  PPAG  2012-2015,  exercício  2015,  no  âmbito  da  Rede  de  Defesa  e
Segurança.

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

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Luzia Ferreira.
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2014

Às  9h6min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Rogério  Correia,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Rogério  Correia,  declara aberta a reunião,  dispensa a leitura da  ata da
reunião anterior, que dá por aprovada, e a subscreve. A presidência informa que a
reunião se destina a debater violações aos direitos humanos em casos de violência
contra educadores da rede pública estadual  de ensino de Minas Gerais.  A seguir,
comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário do Legislativo nas
datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Casa Civil, e dos Srs. Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de
Defesa Social, Cel. Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional
da  PMMG,  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  presidente  da  Copasa-MG
(16/10/2014); e das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, Marília
Marreco Cerqueira, chefe de gabinete da Ministra do Meio Ambiente (18/10/2014). A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Beatriz
Cerqueira,  presidenta  da  CUT  e  coordenadora-geral  do  Sindicato  Único  dos
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE-MG, que é convidada 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 à
convidada,  para  que  faça  sua  exposição.  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, 6 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Luzia Ferreira.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/10/2014
Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
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Lessa, Adalclever Lopes, João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes e
Tiago Ulisses,  membros da  supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o
presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  de  ofícios  publicados  no  Diário  do Legislativo nas datas
mencionadas entre parênteses: da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de
Contas (2/10/2014); dos Srs. Geraldo Augusto de Almeida, presidente do TRE-MG
(16/10/2014); e Djair  Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna do
Ministério  da  Integração  Nacional  (24/10/2014).  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. Na fase de discussão dos pareceres
do relator, deputado Zé Maia, que concluem pela ratificação, por meio de projetos de
resolução,  das  exposições  de  motivos  da  concessão  de  regimes  especiais  de
tributação em matéria de ICMS, encaminhadas pelas Mensagens nºs 690 a 692/2014;
e  dos  Convênios  ICMS  no  âmbito  do  Confaz  nºs  62,  73,  78,  84,  88  e  89,
encaminhados respectivamente, pelas Mensagem nºs 689, e 696 a 700/2014; e pela
aprovação, por meio de projetos de resolução, dos Ofícios nºs 17/2012, 25/2013 e
35/2014,  do  Tribunal  de  Contas,  que encaminham as prestações  de contas  e  os
relatórios  de  atividades  anuais  referentes  aos  exercícios  de  2012,  2013  e  2014,
respectivamente;  e  pela  aprovação  do  parecer  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.493/2014, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as
contas do governador do Estado relativas ao exercício de 2012, todos em turno único,
o presidente defere os pedidos de vista do deputado Ulysses Gomes. Após discussão
e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.680/2011  (relator:  deputado
Adalclever Lopes); 4.589 e 4.709/2013; 4.999/2014 com a Emenda nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça; e 4.820/2013,  5.014, 5.016 e 5.322/2014 na forma dos
Substitutivos  nºs  1,  da  Comissão  de  Constituição e  Justiça  (relator:  deputado  Zé
Maia).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de
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todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada -Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.
ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR , EM 4/11/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

o  deputado  Duarte  Bechir,  membros  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia, e a deputada Maria Tereza Lara e os deputados André Quintão e Duarte
Bechir,  membros da Comissão de Participação Popular.  Está  presente  também o
deputado André Quintão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte
Bechir, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião conjunta dessas comissões. A presidência informa que a reunião se
destina a debater  a proposta de revisão do PPAG 2012-2015,  exercício 2015,  no
âmbito da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano. Registra-se a presença
dos Srs. Felipe Estábile, assessor-chefe de Relações Institucionais, representando a
Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  secretária  adjunta  de  Estado  de  Educação  e
gerente do projeto Pró-Escola; Jorge Figueiredo, superintendente de Ensino Médio,
representando a Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, subsecretária de Estado de
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e
gerente do projeto Educação para Crescer; Fernando Rezende, gerente do Projeto
PlugMinas, representando o Sr. Gabriel Souza Marques Azevedo, subsecretário de
Estado  da  Juventude  da  Secretaria  de  Estado  de  Governo  e  gerente  do  projeto
Jovens Mineiros Protagonistas; Bruno Dias Magalhães, superintendente de Políticas
de Trabalho e Emprego da Sedese, e Rafael de Freitas Morais, superintendente de
Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação, representando a Sra.
Lara Farah Valadares, gerente do projeto Melhor Emprego da Secretaria de Estado
de  Trabalho  e  Emprego,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente, deputado Duarte Bechir, autor autor do requerimento que deu origem à
reunião, faz uso da palavra, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
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segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a
finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, informa que a
próxima reunião conjunta será convocada por meio de edital, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.344/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O Projeto de Lei 5.344/2014, de autoria do deputado Inácio Franco, visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Goianos e Mineiros,
com sede no Município de Formoso.

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

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

Fundamentação
A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos

Pequenos  Produtores  Rurais  Goianos  e  Mineiros,  com  sede  no  Município  de
Formoso.

No propósito de defender e incentivar a propriedade rural e o desenvolvimento da
comunidade formosense, a associação, que congrega os pequenos produtores rurais
da região  de  Amescla,  Palmital,  Santa  Inês,  Vintém e  Boa  Vista,  busca desde a
capacitação de mão de obra rural e a manutenção de serviços de comercialização de
produtos agropecuários, até a promoção de congressos,  seminários, conferências,
exposições, feiras e leilões. Propõe-se ainda a fixar critérios de distribuição de lotes
para  assentamentos  dos  sócios,  além  de  fiscalizar  a  sua  aplicação  e  denunciar
irregularidades porventura praticadas pelos assentados.

Tendo em vista a importância do trabalho desenvolvido pela entidade em prol de um
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segmento  que  nem  sempre  pode  contar  com  a  adequada  assistência  do  poder
público,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  5.344/2014  na  forma

apresentada.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 6/11/2014
Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Arlen  Santiago -  Celinho do Sinttrocel  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado -  Fabiano
Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - João
Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa -  Rogério Correia -  Sargento Rodrigues -  Tiago Ulisses -  Ulysses
Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

Falta de Quórum
O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  -  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 especial de segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Bosco, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da  comissão  presentes.  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 10.697/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizado debate
conjunto  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  discutir  alternativas  que
preservem a integridade das famílias que residem nas ocupações da região Norte de
Belo Horizonte (por solicitação das entidades de apoio destas ocupações);

nº 10.698/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizado debate
público  para  discutir  alternativas  que  preservem  a  integridade  das  famílias  que
residem  nas  ocupações  da  região  Norte  de  Belo  Horizonte  (por  solicitação  das
entidades de apoio destas ocupações).

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

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2014.
André Quintão, presidente - Luzia Ferreira - Elismar Prado.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2014

ATA
ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 24/9/2014

Às  9h45min,  comparece  no  Município  de  Coimbra  o  deputado  Paulo  Lamac,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa a  leitura  da  ata  da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da comissão
presente. A presidência informa que a reunião se destina a debater a situação dos
moradores  do  trecho  urbano  da  BR-120,  no  Município  de  Coimbra,  afetados  por
notificação  de  desocupação  encaminhada  pelo  Dnit.  A presidência  interrompe  os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Marcela  Castro  de  Andrade,
servidora da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa, representando o Sr.
Spencer dos Santos Ferreira Júnior, promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Viçosa; e os Srs. Antônio José Cunha, prefeito municipal de Coimbra,
Marcílio Moreira Barros, prefeito municipal de São Geraldo, João Bosco Pereira da
Silva,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Coimbra,  Marcelo  Rodrigues  Marota,
procurador do Município de Coimbra, Marcelo Salgado Gomes Oliveira, técnico de
suporte  de  infraestrutura  de  transporte,  representando  o  Sr.  Álvaro  Campos  de
Carvalho, superintendente do Dnit, Edson Resende, representante do senador Zezé
Perrella, Oséas Macedo Souza, representante do deputado federal Padre João, José
Ernesto Lopes Ladeira, proprietário de imóvel e morador da BR-120, no trecho urbano
do Município de Coimbra, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de outubro de 2014.
Luzia Ferreira, presidente - Maria Teresa Lara - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014

Às 14h24min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,
Wander Borges e Liza Prado (substituindo o deputado Antônio Carlos Arantes, por
indicação da liderança do Bloco Avança Minas), membros da supracitada comissão.
Estão  presentes,  também,  as  deputadas  Maria  Tereza  Lara  e  Luzia  Ferreira  e  o
deputado Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval
Ângelo,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do
deputado 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 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
10.666/2014,  do  deputado Antônio  Carlos  Arantes,  em que solicita  seja  realizada
reunião  conjunta  das  Comissões  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  e  de
Participação Popular para debater, audiência pública, a proposta de revisão do PPAG
2012-2015,  exercício  2015,  no  âmbito  da  Rede  de  Desenvolvimento  Rural  e  do
programa Cultivar, Nutrir e Educar. 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 novembro de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Rogério Correia.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014
Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira e

Liza Prado (substituindo o deputado Rômulo Veneroso, por indicação da liderança do
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BAM) e os deputados Duarte Bechir e André Quintão (substituindo o deputado Sávio
Souza Cruz, por indicação da liderança do MSC), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  da  deputada Luzia  Ferreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a 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  10.677/2014,  do
deputado  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  das
Comissões  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  de  Participação
Popular  e de  Turismo,  Indústria,  Comércio e Cooperativismo para debaterem, em
audiência pública,  a proposta de revisão do PPAG 2012-2015,  exercício 2015,  no
âmbito da Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Carlos Pimenta - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2013, EM

5/11/2014
Às 9h31min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Rômulo  Veneroso  e  André  Quintão,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  Agostinho  Patrus  Filho,  Sargento  Rodrigues  e
Wander Borges. Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Rômulo Veneroso, 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 empossar  o vice-presidente eleito,  apreciar  a  matéria
constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  Registra-se  a
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presença  da  deputada  Luzia  Ferreira.  A  seguir,  o  presidente  empossa  o  vice-
presidente eleito, deputado Rômulo Veneroso. A deputada Luzia Ferreira retira-se da
reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário. Após discussão e votação, é rejeitado o parecer pela rejeição, no 1º turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2013 (relator: deputado André Quintão),
registrando-se o voto contrário do deputado André Quintão.  A presidência designa
como novo relator o deputado Rômulo Veneroso, que dará forma ao que a comissão
houver decidido. Registra-se a presença dos deputados Cabo Júlio e Elismar Prado.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  dia
11/11/2014,  às  9h30min,  para  apreciação  do  parecer  da  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº 63/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - André Quintão - Wander Borges.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/11/2014
Às  14h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por indicação da liderança do BTR) e
os deputados João Leite e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão.
Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara aberta  a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs
3.764/2013, no 1º turno, e 5.424/14, em turno único, dos quais designou como relator
o  deputado  Sargento  Rodrigues.  É  redistribuída  a  relatoria  do  Projeto  de  Lei  nº
5.395/14, em turno único, ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência comunica
que  será  reiterado  o  Requerimento  de  Comissão  nº  10.467/2014,  do  deputado
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Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de
Defesa Social pedido de providências para que apure as denúncias apontadas pelo
ex-agente de segurança penitenciário Ilton Santiago Resende contra o Sr. Luiz Felipe
Pinheiro dos Santos, diretor-geral do Presídio Dr. Nelson Pires, em Oliveira, e, se for
o caso, o afaste da direção desse estabelecimento público. 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 4.405/2013 e
5.285/2014, que receberam parecer por sua aprovação, votando “sim” a deputada
Luzia Ferreira e os deputados João Leite e Sargento Rodrigues, não se registrando
voto  contrário.  Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.278/11  e
5.175/14.  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 10.704/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão no Município de Brumadinho, para debater, em audiência pública, a
possibilidade de aumento do efetivo policial local;

nº 10.705/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  desta  comissão  no  Município  de  Martinho  Campos  para  debater,  em
audiência pública, o aumento da criminalidade local e a falta de efetivo e de estrutura
de trabalho para a Polícia Militar;

nº  10.706/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de informações sobre
a pretensão de se construírem três celas na sede da Delegacia de Polícia Civil de
Januária, para apresentação de menores infratores, e sobre a notícia de reunião com
a sociedade civil visando o recolhimento de fundos para a referida construção;

nº  10.707/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil
de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  sejam  intensificadas  as
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investigações sobre o assassinato de Cleomar Rodrigues de Almeida, líder da Liga
dos Camponeses Pobres, no Município de Pedras de Maria da Cruz;

nº  10.708/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da 11ª Região da Polícia Militar pedido de providências
para que seja reforçado o policiamento no Município de Pedras de Maria da Cruz,
devido  a  denúncias  de  acirramento  de  conflitos  fundiários  na  região,  onde  foi
assassinado Cleomar Rodrigues de Almeida, líder da Liga dos Camponeses Pobres;

nº  10.709/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  e  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República pedido de providências para que sejam realizadas ações de
contenção de conflitos  fundiários  e  investigação  sobre  o  assassinato  de  Cleomar
Rodrigues  de  Almeida,  líder  da  Liga  dos  Camponeses  Pobres,  no  Município  de
Pedras de Maria da Cruz;

nº  10.710/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência do Incra em Minas Gerais pedido de providências
para  que  sejam  agilizados  os  processos  de  reforma  agrária  e  de  regularização
fundiária no Município de Pedras de Maria da Cruz, tendo em vista que a demora
desses  procedimentos  tem  contribuído  para  a  ocorrência  de  conflitos  graves  na
região, tal como o assassinato de Cleomar Rodrigues de Almeida, líder da Liga dos
Camponeses Pobres;

nº  10.711/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  hidrantes  ou  reservatórios
exclusivos de água nos aeroportos, com capacidade para abastecimento de viaturas
e aeronaves utilizadas no combate a incêndio.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
OFÍCIO Nº 2/2014

Da Comissão de Participação Popular em que encaminha as Propostas de Ação
Legislativa nºs 2.036, 2.037 e 2.038/2014, aprovadas em plenária final do Parlamento
Jovem Edição 2014, realizada no Plenário desta Casa, em 31/10/2014.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.036/2014
SUBTEMA 1

Direito ao Envelhecimento com Qualidade de Vida
1 - Implantação, pelo governo estadual, de forma gradativa, de alas geriátricas nos

hospitais públicos e nos conveniados com a administração pública onde não existem
essas alas e garantia de atendimento por profissionais especializados nas áreas de
geriatria.

2 - Criação, pelo governo estadual, do Centro de Apoio e Valorização do Idoso -
Cavi  -  e  adaptação  dos  centros  já  existentes,  promovendo  a  socialização,  com
atendimento diurno, e proporcionando atividades culturais, educacionais, esportivas e
de  lazer,  contando  também  com  atendimento  médico  especializado  por
fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e geriatras.

3 - Criação da Secretaria  de Estado de Idoso para formular,  executar,  avaliar e
aprimorar a gestão da política estadual de atendimento à pessoa idosa, por meio de
um trabalho focado na valorização do idoso, fortalecendo ações e criando projetos e
políticas públicas específicas, visando assim a qualidade de vida do idoso.

4  -  Instituição,  no  nível  estadual,  do  Prêmio  Sabedoria  para  agraciar
monetariamente  os  municípios  que  desenvolverem  políticas  especializadas  e
inovadoras voltadas à pessoa idosa.

5 - Criação de um programa, pelo Estado, a fim de contratar pessoas capacitadas
para  auxiliarem  famílias  de  baixa  renda  responsáveis  por  cuidar  de  um  ou  mais
idosos debilitados.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.037/2014

SUBTEMA 2
Promoção da Convivência Intergeracional

6 -  Capacitação dos professores dos ensinos infantil,  fundamental e médio para
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trabalharem transversalmente o tema envelhecimento e elaborarem projetos voltados
aos  direitos  dos  idosos  e  ao  incentivo  à  interação  entre  eles  e  a  comunidade,
promovendo a convivência intergeracional.

7 - Criação de um centro de convivência para funcionar como espaço de encontro
entre jovens e idosos e de administração de cursos e palestras que envolvam lazer,
arte, música e oficinas, promovendo-se, assim, a convivência intergeracional.

8 - Criação do Projeto Conviver nas escolas das redes municipal e estadual, com o
objetivo de criar espaços de encontro e diálogo entre jovens e idosos, promovendo-se
a  mudança  da  imagem  negativa  que  se  tem  do  envelhecimento,  por  meio  de
atividades recreativas e socioculturais.

9 - Criação, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Caravana
da  Terceira  Idade,  em  parceria  com  escolas  do  legislativo,  nos  municípios  onde
existam, e escolas da rede pública, para percorrer várias cidades, com o objetivo de
oferecer  informações  de  utilidade  pública  para  os  idosos,  tais  como  sobre  a
Previdência Social  e o Estatuto do Idoso, além do desenvolvimento de atividades
culturais e de auxílio à saúde (em cidades grandes, com mais de três regionais, essa
caravana será realizada por regional).

10 - Ampliação dos programas de extensão universitária já existentes, de forma que
os profissionais dirijam-se às residências dos idosos e casas de repouso. Além do
acompanhamento de um residente ou estagiário, o idoso será acompanhado por um
profissional formado. Apesar de o foco principal ser a área da geriatria, imprescindível
no  acompanhamento  da  vida  senil,  haverá  espaço  para  o  trabalho  de  outros
profissionais, como psicólogos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros,
de forma que sejam promovidas a qualidade de vida e a convivência de gerações.

11 - Desenvolvimento, nas Câmaras Municipais, de encontros com jovens, crianças
e idosos, com total autonomia das escolas municipais e estaduais e com o objetivo de
dinamizar diálogos, saraus e músicas de diversas épocas, entre outras atividades,
com o objetivo de promover a recreação sociocultural.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.038/2014

SUBTEMA 3
Protagonismo Social e Político

12 -  Criação de projetos  em parceira  com as câmaras  municipais  que visem a
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participação dos idosos como protagonistas,  com espaço para que eles analisem,
debatam e sugiram propostas de leis sobre programas governamentais voltados a
eles.

13 - Ampliação do Programa Observatório Estadual do Idoso para sua implantação
em  todos  os  municípios  do  Estado,  para  acompanhar  em  conjunto  os  conselhos
municipais  que  tratam  de  assuntos  comuns  aos  idosos,  de  maneira  a  garantir
oportunidades, políticas públicas e cumprimento da legislação.

14 - Isenção ou dedução de impostos a empresas com determinada porcentagem
de empregados idosos, com o intuito de incentivar sua contratação e desencorajar
sua  demissão,  além  de  torná-los  indivíduos  mais  ativos  e  produtivos  para  a
sociedade.

15  -  Criação,  pelo  governo  estadual,  do  Programa  Idoso  Mais  Digital,  para
oferecimento de cursos de informática aos idosos nas instituições que dispõem dos
referidos cursos.

- À Comissão de Participação Popular.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.223/2014

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede no Município de
Montes Claros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 5.223/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Capelo Gaivota, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica de direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  promover  e  articular  ações
relacionadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A instituição presta serviços nas áreas de habilitação e reabilitação das pessoas
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com deficiência, de educação especial, de assistência social, de defesa de direitos,
de lazer, de trabalho, de cultura e de pesquisa.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
inclusão  das  pessoas  com  deficiência  na  sociedade  e  para  a  melhoria  de  sua
qualidade de vida,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.223/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Cássio Soares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.371/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de
Urucânia - Appu -, com sede no Município de Urucânia.

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 5.371/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais de Urucânia - Appu -, com sede no Município de
Urucânia.

Fundada em 2001 com a finalidade de prestar  serviços que contribuam para  o
fomento e a racionalização das explorações agropecuárias  e para a melhoria das
condições de vida de seus associados, a entidade prevê, entre suas possíveis ações,
o transporte, o beneficiamento e a industrialização da produção de seus associados,
a aquisição ou intermediação na compra de produtos ou insumos para os associados
e até mesmo a manutenção de fábricas de derivados de leite e rações balanceadas.
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Ampliando  seu  escopo,  propõe-se  a  manter  serviços  próprios  de  assistência
profissional,  assistência  médica,  dentária,  recreativa  e  educacional,  ou,  com esse
mesmo objetivo,  celebrar  convênios  com qualquer  entidade pública  ou  privada.  A
proteção do meio ambiente também se inclui entre suas metas.

Pela  relevância  do  trabalho  prestado  pela  Appu  junto  aos  produtores  rurais,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.371/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.372/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei 5.372/2014 tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das Comunidades
Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende declarar de utilidade pública a Associação dos

Produtores  Rurais  das  Comunidades  Buieie,  Boa  Vista  e  Vargem,  com  sede  no
Município de Urucânia.

Fundada em 1999 com a finalidade básica de identificar e analisar os problemas da
comunidade  nas  diversas  áreas  e  buscar  meios  para  solucioná-los,  a  entidade
procura  desempenhar  atividades  de  implementação  e  gerenciamento  de
infraestrutura comunitária de saúde, saneamento básico, comunicação e eletrificação
e estímulo à produção e beneficiamento de produtos agropecuários. Também está
voltada para  a  defesa do meio  ambiente,  propondo-se a  desenvolver  projetos  de
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recuperação ambiental com proteção da mata atlântica local, por meio de campanhas
nas comunidades, e criação de áreas de preservação permanente em parceria com
produtores rurais interessados.

Pelo  relevância  do  trabalho  social  e  ambiental  desenvolvido  pela  associação,
consideramos meritória a iniciativa de outorgar-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.372/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.395/2014
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep
- de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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
No  Estado,  a  Secretaria  de  Defesa  Social  é  responsável  pela  elaboração  e

implementação de políticas públicas de prevenção social da criminalidade, por meio
da  Superintendência  de  Prevenção  Social  da  Criminalidade.  No  âmbito  do
policiamento  comunitário,  o  governo  tem  incentivado  a  criação  dos  Conselhos
Comunitários  de  Segurança  Pública  -  Conseps  -,  associações  civis,  de  utilidade
pública, sem fins lucrativos, constituídas pela comunidade para promover a discussão
e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da segurança pública local.

É  justamente  essa a  finalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  5.395/2014,  que  pretende
declarar  de  utilidade  pública  o  Consep  de  Uberlândia,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, com funcionamento há mais de
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oito  anos  e  que  tem  como  finalidade  colaborar  com  as  questões  de  segurança
pública, especialmente aquelas voltadas à prevenção da criminalidade no município.

São  objetivos  do  Consep  de  Uberlândia,  entre  outros,  propor  aos  órgãos  de
segurança pública a definição de prioridades para essa área, em decisão conjunta
com  a  comunidade;  firmar  parcerias  e  convênios  no  sentido  de  auxiliar
financeiramente  as  unidades  policiais  para  o custeio  e  a manutenção de viaturas
policiais e aquisição de material permanente; e estimular programas de treinamento e
capacitação para os profissionais de segurança pública do município.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela instituição,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.395/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
63/2013

(Novo relator, nos termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno)
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, e tendo como primeiro

signatário o deputado Fábio Cherem, a proposição em epígrafe altera os arts. 159 e
160 da Constituição do Estado e acrescenta os incisos IV a VIII ao art. 68 do Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitórias,  tornando  obrigatória  a  execução
orçamentária dos itens que especifica.

Publicada no  Diário do Legislativo, em 14/11/2013, a proposição foi distribuída a
esta comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do
Regimento Interno.

Em virtude da rejeição do parecer  anterior,  foi  indicado novo relator  para  emitir
parecer, nos termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar a Constituição Estadual acrescentando ao

art. 160 o § 4º, com o fim de prever que as emendas individuais apresentadas ao
projeto de lei  orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente
líquida  prevista  no  projeto  encaminhado  à  Assembleia  pelo  Poder  Executivo.  A
metade desse percentual será destinada a ações e serviços de saúde, computando-
se estes gastos para fins do cumprimento do disposto no inciso II do § 2º do art. 198
da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou
encargos.

De acordo com a proposta, será obrigatória a execução orçamentária e financeira
das programações orçamentárias originadas de emendas individuais previstas no § 4º
do art. 160, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada
no exercício  anterior,  exceto nos  casos em que ocorram impedimentos  de  ordem
técnica definidos em lei complementar que inviabilizem a sua execução.

A proposta também pretende acrescentar ao art. 159 da Constituição Estadual o
inciso  III,  prevendo  que  caberá  a  lei  complementar  dispor  sobre  critérios  para  a
execução  equitativa  e  sobre  procedimentos  que  serão  adotados  em  caso  de
impedimentos  legais  e  técnicos,  cumprimento  de  restos  a  pagar  e  limitação  das
programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no § 4º do art. 160.

Ainda nos  termos da proposição,  sugere-se  o  acréscimo ao art.  68 do Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias dos incisos IV, alíneas “a” a “d”, e V, VI, VII e
VIII.

De acordo com o inciso IV do art. 68 proposto, no caso de impedimento de ordem
técnica, assim definido em lei, no empenho de despesa que integre a programação,
na forma do § 4º do art. 160, serão adotadas as seguintes medidas: a) até 120 dias
após a publicação da lei orçamentária, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
o  Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública  enviarão  ao  Poder  Legislativo  as
justificativas do impedimento;  b)  até 30 dias após o término do prazo previsto na
alínea “a”,  o  Poder  Legislativo  indicará  ao  Poder  Executivo  o  remanejamento  da
programação cujo impedimento seja insuperável; c) até 30 de setembro, ou até 30
dias após o prazo previsto na alínea “b”, o Poder Executivo encaminhará projeto de
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lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; d) se,
até 20 de novembro, ou até 30 dias após o término do prazo previsto na alínea “c”, a
Assembleia  Legislativa  não  deliberar  sobre  o  projeto,  o  remanejamento  será
implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.

Já o inciso V propõe que,  após o prazo previsto na alínea “d”  do  inciso  IV,  as
programações orçamentárias previstas no § 4º do art. 160 não serão de execução
obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista na alínea
“a” do mesmo inciso IV, bem como por motivo de caso fortuito ou força maior.

O inciso VI prevê que os restos a pagar poderão ser considerados para fins de
cumprimento da execução financeira prevista no § 4º do art. 160, até o limite de 0,5%
da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Por sua vez, o inciso VII
prevê que,  se for  verificado que da reestimativa da  receita  e  da  despesa poderá
resultar  o  não  cumprimento  da  meta  de  resultado  fiscal  estabelecida  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 4º do art. 160 poderá ser reduzido
até  a  mesma  proporção  da  limitação  incidente  sobre  o  conjunto  das  despesas
discricionárias.

Por fim, o inciso VIII propõe que, até a entrada em vigor da lei complementar a que
se  refere  o  inciso  III  do  art.  159,  considera-se  equitativa  a  execução  das
programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às
emendas apresentadas, independentemente da autoria.

Apresentada uma breve síntese sobre a proposição, passamos a analisá-la.
Quanto aos aspectos jurídicos, a discussão suscitada pela proposição sob exame

situa-se fundamentalmente no domínio do direito financeiro e do direito constitucional.
Tratando de matéria dessa espécie, a iniciativa parlamentar encontra respaldo no

inciso I do art. 64 da Constituição do Estado, na medida em que as linhas gerais do
sistema orçamentário são estabelecidas na Constituição da República (arts.  163 e
seguintes) e, simetricamente, na Constituição Estadual (arts. 153 e seguintes), razão
pela qual não se aplica ao caso o disposto no art. 48 da Carta Federal.

Além disso, nos termos do art. 24 da Constituição da República, direito financeiro é
matéria  de  competência  concorrente  entre  a  União  e  os  estados.  Isso  significa,
conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União compete editar as normas



267
____________________________________________________________________________

gerais sobre a matéria e cabem aos estados membros da Federação suplementar
essas  normas,  estabelecendo  disposições  específicas,  em  razão  das  respectivas
peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais sobre aspectos não regulados
por lei federal.

Assim, no exercício da sua autonomia política na seara, os estados devem observar
sobretudo o disposto no Capítulo II do Título VI da Constituição da República, na Lei
Federal  nº  4.320,  de  1964,  que  “estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para
elaboração  e  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos
Municípios e do Distrito Federal”, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000,
que “estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências”.

Sobre esse ponto, destaque-se que o contingenciamento inadequado e imotivado
deve  ser  objeto  de  apuração  e  fiscalização  por  parte  do  controle  externo,
desempenhado pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas (art. 71, I
e  II,  da  Constituição  Federal),  podendo  ensejar  desde  aplicação  de sanções  aos
gestores públicos que descumprirem a lei orçamentária até a rejeição das contas.

Com efeito,  o art.  75,  inciso III,  da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  determina a
realização  de  controle  da  execução  orçamentária  que  compreenda  a  aferição  do
cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos
de realização de obras e prestação de serviços. Por esse motivo, a não execução
imotivada de programas contidos na Lei Orçamentária Anual, independentemente da
sua  origem  de  emenda  parlamentar,  já  é  conduta  irregular  repreendida  pelo
ordenamento jurídico vigente.

Sendo assim, a proposta de emenda à Constituição em exame cumpre o papel de
suplementar as normas gerais de direito financeiro e orçamentário contidas na Lei
Federal  nº  4.320,  de  1964,  não  conflitando  com  o  seu  conteúdo,  mas  apenas
trazendo um maior  detalhamento  sobre  o  procedimento  de  contingenciamento  da
execução de programações orçamentárias, o dever de motivar o impedimento de sua
execução e as condições para o remanejamento da programação que ficou impedida
de  ser  executada,  tudo  isso  com  base  na  competência  legislativa  suplementar
consagrada pelo art. 24, incisos I e II e § 2º, da Constituição Federal.
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Registre-se  que  tramita  na  Câmara  dos  Deputados  a  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº 358/2013, que apresenta matéria similar à que ora se discute nesta
proposta,  com  o  objetivo  de  implantar  no  âmbito  federal  a  impositividade  das
programações orçamentárias originadas de emendas parlamentares individuais, nos
mesmos termos propostos pela proposição em exame.

Por  fim,  entendemos  necessário  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  que,  em  sua
essência,  promove  correções  de  técnica  legislativa  e  adequa  os  percentuais
inicialmente propostos à realidade orçamentário-financeira do Estado.

Como se sabe, a realidade econômico-financeira atual do Estado é distinta daquela
vivenciada  pela  União,  de  forma  que  entendemos  necessário  prever  regras  que
estabeleçam  o  aumento  progressivo  anual  dos  índices  percentuais  das  receitas
correntes  líquidas  que  ensejarão  a  obrigatoriedade  da  aprovação  das  emendas
individuais e da impositividade da execução das programações por elas inseridas no
orçamento estadual.

A  progressividade  do  crescimento  dos  índices  percentuais  proporcionará  a
compatibilização entre o cumprimento da regra da impositividade prevista na proposta
de emenda à Constituição com o indispensável e desejado planejamento econômico-
financeiro do Estado, iniciando-se, no ano de promulgação da emenda à Constituição,
com a impositividade sobre o percentual de 0,45% da receita corrente líquida até se
alcançar, no oitavo ano de vigência da emenda à Constituição, com o crescimento
progressivo do índice ao longo dos exercícios financeiros subsequentes, o percentual
definitivo de 1,2 %.

Além  da  progressividade,  entendemos  necessário  também  estabelecer  que
determinados  percentuais  das  emendas  individuais  sejam  destinados  não apenas
para gastos com serviços públicos de saúde, mas também para as despesas com a
manutenção e desenvolvimento do ensino.

Isso porque a Constituição Federal impõe ao estado que aplique anualmente nunca
menos de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento
do ensino, enquanto para a União o referido percentual mínimo é de apenas 18%.

Sendo assim, no âmbito estadual, diante do tratamento constitucional diferenciado
entre a União e os Estados, entendemos prudente prever que parte das emendas



269
____________________________________________________________________________

individuais deverão ser destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino,
mantendo outra parte com gastos em serviços públicos de saúde, e o remanescente
a ser definido pelo parlamentar entre as demais áreas de interesse público.

Dessa  forma,  a  impositividade  das  emendas  individuais  não  gera  risco  de
inviabilizar  o  Estado  de  cumprir  os  percentuais  mínimos  de  gastos  com  serviços
públicos de saúde e com a manutenção e desenvolvimento do ensino.

Sob  o  mesmo  fundamento  de  adequação  à  realidade  estadual,  sugerimos  a
alteração do percentual dos restos a pagar previsto no § 11 do art. 160 que poderá
ser considerado para fins de cumprimento da execução financeira das programações
orçamentárias  obrigatórias,  reduzindo-o  de  0,5%  para  0,35%  da  receita  corrente
líquida realizada no exercício anterior.

O  Substitutivo  nº  1  sugere  a  exclusão  das  expressões  “execução  equitativa”  e
“limitações das programações de caráter obrigatório” da redação do inciso III do art.
159 sugerido pela proposta em causa, mantendo-se a regulamentação desses pontos
pela própria Constituição Estadual. Esta alteração visa assegurar proteção maior à
impositividade das programações inseridas no orçamento pelas emendas individuais
e à garantia de que a sua execução seja feita sempre de forma igualitária, atendendo-
se de forma impessoal as emendas individuais, independentemente da autoria.

Outra alteração sugerida pelo Substitutivo nº 1 consiste em prever que, em até 60
dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo deverá receber dos
parlamentares  autores  das  emendas  individuais  as  indicações  referentes  às
programações  por  elas  incluídas,  contendo,  no  mínimo,  o  número  da  emenda,  o
nome do parlamentar, o nome do beneficiário e respectivo valor, com observância do
percentual  destinado  às  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino, e indicação da ordem de prioridade de cada emenda.

Por fim, tendo em vista que na proposta inicial não consta cláusula de vigência, o
Substitutivo nº 1 sugere a sua inclusão na Proposta de Emenda à Constituição nº
63/2013, estabelecendo que ela entrará em vigor na data de sua publicação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 63/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivos aos arts. 159 e 160 da Constituição do Estado e ao Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 159 da Constituição do Estado o seguinte inciso

III:
“Art. 159 - (…)
III  -  dispor  sobre procedimentos que serão adotados em caso de impedimentos

legais e técnicos e cumprimento de restos a pagar, para a realização do disposto no §
6° do art. 160.”.

Art. 2° - Ficam acrescentados ao art. 160 da Constituição do Estado os seguintes
§§ 4° a 13:

“Art. 160 - (...)
§ 4° - As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária serão

aprovadas no limite de 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita corrente líquida
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo 35% (trinta e cinco por
cento) desse percentual destinado a ações e serviços públicos de saúde e 20% (vinte
por  cento)  destinados  à  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  ressalvado  o
disposto no art. 139 do ADCT.

§ 5° - A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde e à
manutenção e desenvolvimento do ensino previsto no § 4°,  inclusive custeio, será
computada para fins do cumprimento do disposto no inciso II do § 2° do art. 198 e no
caput do art. 212 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento
de pessoal ou encargos sociais.

§ 6° - É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das
programações  incluídas  por  emendas  individuais  na  lei  orçamentária,  nos  termos
previstos no § 4º, em montante correspondente a 1,2% (um vírgula dois por cento) da
receita corrente líquida realizada no exercício anterior, ressalvado o disposto no art.
140 do ADCT.

§ 7º - Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório
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que  atenda  de  forma  igualitária  e  impessoal  às  emendas  apresentadas,
independentemente da autoria.

§  8°  -  Em  até  sessenta  dias  após  a  publicação  da  lei  orçamentária,  o  Poder
Executivo deverá receber as indicações referentes às  programações incluídas por
emendas  individuais,  contendo,  no  mínimo,  o  número  da  emenda,  o  nome  do
parlamentar,  o  nome  do  beneficiário  e  respectivo  valor,  com  observância  do
percentual  destinado  às  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino, e indicação da ordem de prioridade de cada emenda.

§ 9° - As programações a que se refere o § 6° não serão de execução obrigatória
nos casos em que ocorram impedimentos de ordem técnica, observado o disposto no
§ 10.

§ 10 - Nos casos de impedimento de ordem técnica no empenho da despesa que
integre a programação prevista no § 6°, serão adotados os seguintes procedimentos:

I  -  até  cento  e  vinte  dias  após  a  publicação  da  lei  orçamentária,  os  Poderes
Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública
enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

II - até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo
indicará  ao  Poder  Executivo  o  remanejamento  da  programação cujo impedimento
seja insuperável e as eventuais propostas saneadoras para os demais impedimentos
apresentados;

III - até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder
Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo
impedimento seja insuperável;

IV - se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto no
inciso III, a Assembleia Legislativa não deliberar sobre o projeto, o remanejamento
será  implementado  por  ato  do  Poder  Executivo,  nos  termos  previstos  na  lei
orçamentária.

§ 11 - Após o prazo previsto no inciso IV do § 10, a execução das programações a
que se refere o § 6° não será obrigatória nos casos dos impedimentos justificados nos
termos do inciso I do § 10.

§ 12 - Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da
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execução financeira prevista no § 6° até o limite de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco
por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 13 - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar
no  não cumprimento  da meta de  resultado fiscal  estabelecida  na lei  de  diretrizes
orçamentárias, o montante previsto no § 6° poderá ser reduzido em índice igual ou
inferior ao incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.”.

Art. 3º - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
os seguintes arts. 139 e 140:

“Art. 139 - O disposto no § 4º do art. 160 da Constituição do Estado será cumprido
progressivamente, da seguinte forma:

I  -  as  emendas  individuais  apresentadas  ao projeto  de  lei  orçamentária  para  o
exercício de 2015 serão aprovadas no limite de 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco
por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder
Executivo, sendo 40% (quarenta por cento) desse percentual destinados a ações e
serviços públicos de saúde;

II  -  as  emendas individuais  apresentadas  ao projeto de lei  orçamentária  para o
exercício de 2016 serão aprovadas no limite de 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco
por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder
Executivo, sendo 40% (quarenta por cento) desse percentual destinados a ações e
serviços  públicos  de  saúde  e  10%  (dez  por  cento)  destinados  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino;

III  -  as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei  orçamentária para o
exercício de 2017 serão aprovadas no limite de 0,60% (zero vírgula sessenta por
cento)  da  receita  corrente  líquida  prevista  no  projeto  encaminhado  pelo  Poder
Executivo, sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações
e serviços públicos de saúde e 15% (quinze por cento) destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino;

IV - as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2018 serão aprovadas no limite de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento)
da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder  Executivo,
sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações e serviços
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públicos  de  saúde  e  20%  (vinte  por  cento)  destinados  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino;

V -  as  emendas individuais  apresentadas  ao projeto de lei  orçamentária para  o
exercício de 2019 serão aprovadas no limite de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento)
da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder  Executivo,
sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações e serviços
públicos  de  saúde  e  20%  (vinte  por  cento)  destinados  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino;

VI - as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o
exercício  de  2020 serão aprovadas no limite  de  0,90% (zero  vírgula  noventa  por
cento)  da  receita  corrente  líquida  prevista  no  projeto  encaminhado  pelo  Poder
Executivo, sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações
e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por cento) destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino;

VII - as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2021 e para os exercícios seguintes serão aprovadas no limite e nos
percentuais previstos no § 4º do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 140 - O disposto no § 6º do art. 160 da Constituição do Estado será cumprido
progressivamente, da seguinte forma:

I  -  as  programações  incluídas  por  emendas  individuais  na  lei  orçamentária  do
exercício  de  2015  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante  correspondente  a  0,45%  (zero  vírgula  quarenta  e  cinco  por  cento)  da
receita  corrente  líquida  realizada  no  exercício  anterior,  sendo  40% (quarenta  por
cento) desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde;

II  -  as  programações  incluídas  por  emendas  individuais  na  lei  orçamentária  do
exercício  de  2016  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante  correspondente  a  0,55%  (zero  vírgula  cinquenta  e  cinco  por  cento)  da
receita  corrente  líquida  realizada  no  exercício  anterior,  sendo  40% (quarenta  por
cento) desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 10% (dez
por cento) destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

III  -  as  programações  incluídas  por  emendas  individuais  na  lei  orçamentária  do
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exercício  de  2017  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante  correspondente  a  0,60%  (zero  vírgula  sessenta  por  cento)  da  receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo 35% (trinta e cinco por cento)
desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 15% (quinze por
cento) destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

IV -  as  programações incluídas por  emendas individuais  na lei  orçamentária do
exercício  de  2018  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante correspondente a 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) da receita corrente
líquida realizada no exercício anterior,  sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse
percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por cento)
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

V -  as  programações  incluídas  por  emendas  individuais  na  lei  orçamentária  do
exercício  de  2019  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante correspondente a 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) da receita corrente
líquida realizada no exercício anterior,  sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse
percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por cento)
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

VI  -  as  programações incluídas por  emendas individuais  na lei  orçamentária do
exercício  de  2020  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante  correspondente  a  0,90%  (zero  vírgula  noventa  por  cento)  da  receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo 35% (trinta e cinco por cento)
desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por
cento) destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

VII  - as programações incluídas por emendas individuais na lei  orçamentária do
exercício  de  2021 e  dos  exercícios  seguintes  serão  de execução orçamentária  e
financeira obrigatória no montante e nos percentuais previstos no § 6º do art. 160 da
Constituição do Estado.”.

Art. 4º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Rômulo Veneroso, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.429

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.430
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.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.431
Declara de utilidade pública a Associação de Recicladores e Catadores Autônomos

- Arca -, 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  Recicladores  e

Catadores Autônomos - Arca -, com sede no Município de Uberlândia.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATA
ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/11/2014
Presidência dos Deputados Jayro Lessa e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 713, 714 e 715/2014 (encaminhando os Projetos
de Lei nº 5.591 e 5.592/2014 e exposição de motivos da Secretaria de Fazenda a
respeito da  concessão de regime especial  de tributação em matéria  de  ICMS ao
contribuinte mineiro do  setor  de  instrumentos e aparelhos para medicina,  cirurgia,
odontologia  e  veterinária,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  Ofício  nº
2/2014 (encaminhando as Propostas de Ação Legislativa nºs 2.036 a 2.038/2014, do
Parlamento Jovem de Minas 2014), da Comissão de Participação Popular - Ofícios -
Requerimento  do  deputado  Rogério  Correia;  deferimento;  leitura  da  ementa  do
Projeto de Lei nº 5.591/2014 -  Questão de Ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.593 a 5.597/2014 - Projetos de
Resolução nºs 5.598 a 5.609/2014 - Requerimentos nºs 8.916/2014 a 8.956/2014 -
Requerimentos  Ordinários  nºs  15  a  17/2014  -  Comunicações:  Comunicações  do
deputado Carlos Pimenta (2) - Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos
dos  deputados  Bosco,  Lafayette  de  Andrada,  Duarte  Bechir  e  Carlos  Pimenta  -
Registro de Presença - Questão de Ordem; chamada para recomposição de quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Agostinho
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Patrus Filho - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco
- Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo
Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
O presidente (deputado Jayro Lessa) -  Às 14h11min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

“MENSAGEM Nº 713/2014*
Belo Horizonte, 7 de novembro 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 dispositivos da Lei nº 15.293, de 5 de
agosto de 2004, e da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

O projeto altera os artigos dos Planos de Carreiras da área da Educação Básica
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que,  atualmente,  permitem  ingressos  nas  carreiras  de  Auxiliar  de  Serviços  de
Educação Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar.

Informo  que,  ao  se  vedar,  por  lei,  novos  ingressos  nessas  carreiras,  o  Estado
poderá  terceirizar  os  serviços  de  limpeza,  conservação,  transporte  e  apoio
administrativo nas unidades da rede pública estadual  de ensino.  Por conseguinte,
essa  medida  reduzirá  o  custeio  da  administração  pública  estadual  e  ampliará  a
destinação de recursos para as atividades finalísticas.

O projeto também tem como objetivo inserir a função de Bibliotecário na descrição
das atribuições da carreira de Analista Educacional, visando dotar as escolas da rede
pública  estadual  de  ensino  de  profissionais  habilitados  para  a  organização  e
administração das bibliotecas, o que contribuirá para o aperfeiçoamento do sistema
de educação.

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.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Belo Horizonte, de de 2014.
Senhor Governador,
Tenho  a  honra  de  submeter  à  elevada  consideração  de  Vossa  Excelência

anteprojeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e
da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

Os  arts.  1º  e  2º  do  anteprojeto  preveem que não haverá  novos  ingressos  nas
carreiras  de  Auxiliar  de Serviços de Educação Básica e Auxiliar  Administrativo  da
Polícia  Militar.  Com  essa  medida,  os  Planos  de  Carreiras  dos  Profissionais  da
Educação Básica e do pessoal civil da Polícia Militar passam a estar alinhados com
as diretrizes para ingresso nas carreiras do Poder Executivo, uma vez que, como
regra geral, não são permitidos concursos públicos para cargos que exigem o nível
fundamental de escolaridade.

Os arts. 3º e 4º promovem a inserção de atribuições pertinentes ao exercício da
função de bibliotecário na descrição do cargo de Analista Educacional.

Para assegurar a continuidade dos serviços atualmente prestados pelos auxiliares
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de serviços e auxiliares administrativos, o art. 5º estabelece regra de transição que
permitirá a designação para essas funções, até que a contratação administrativa seja
efetivamente implementada.

O art. 6º revoga dispositivos das Leis nº 15.293, de 2004, e nº 15.301, de 2004,
pertinentes ao ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços de Educação Básica e
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  do
anteprojeto  de  lei  em  apreço,  que  ora  submetemos  à  consideração  de  Vossa
Excelência.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.591/2014

Altera  a  Lei  nº  15.293,  de  5  de  agosto  de  2004,  que  institui  as  carreiras  dos
Profissionais de Educação Básica do Estado, e a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de
2004, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder
Executivo, e dá outras providências.

Art.  1º  -  O art.  10 da Lei  nº  15.293,  de 5 de agosto  de  2004,  passa a vigorar
acrescido do seguinte § 2º, ficando o parágrafo único renumerado como § 1º:

“Art. 10 - (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - O ocupante de cargo da carreira de Analista Educacional no exercício da

função  de  Bibliotecário  será  lotado  no  órgão  Central  e  nas  Superintendências
Regionais  de  Ensino  e  atuará  nas  escolas  da  rede  estadual,  coordenando  as
atividades das bibliotecas e salas de leitura.”.

Art. 2º - O art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, fica acrescido do seguinte parágrafo
único:

“Art. 12 - (...)
Parágrafo  único  -  Não  haverá  ingresso  na  carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de

Educação Básica.”.
Art. 3º - O § 1º do art. 41 da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 41 - (...)
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§ 1º - Não haverá ingresso nas carreiras de que tratam os incisos I, IV, VII, XIII e
XIV do art. 1º desta Lei.”.

Art. 4º - O Anexo II da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma constante
do Anexo desta lei.

Art. 5º - A designação para o exercício de função pública de Auxiliar de Serviços de
Educação Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, nos termos do art. 10 da
Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, será permitida até que as atribuições previstas
no item 8  do  Anexo II  da  Lei  nº  15.293,  de 2004,  e na  primeira  linha da tabela
constante no item III.3 do Anexo III da Lei nº 15.301, de 2004, sejam integralmente
desempenhadas em regime de contratação administrativa.

Art. 6º - O caput do art. 8º da Lei nº 3.227, de 25 de novembro de 1964, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - A Fundação será administrada por um Conselho Diretor, composto por três
membros efetivos e três suplentes escolhidos pela Assembleia-Geral da Fundação.”.

Art. 7º - Ficam revogados:
I - o inciso VIII do art. 12 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004;
II - o inciso I do § 1º do art. 9º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;
III - o § 1º do art. 8º da Lei nº 3.227, de 24 de novembro de 1964.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO
“ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004)
Atribuições dos Cargos Efetivos que Compõem as Carreiras dos Profissionais de

Educação Básica
(...)
6 - Carreira de Analista Educacional:
(...)
6.15 -  exercer  a coordenação das  bibliotecas escolares e  salas  de  leitura,  que

compreende:
a)  desenvolvimento  de  projetos  técnicos  e  pedagógicos  de  educação  e  de

preparação de material para as bibliotecas escolares e salas de leitura;
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b)  orientação  técnica  quanto  à  organização  e  utilização  dos  equipamentos  da
biblioteca, do acervo de livros e de material especial e de acervo digital, de acordo
com o projeto político-pedagógico das unidades de ensino sob sua responsabilidade;

c)  coordenação  técnica  da  política  de  seleção  e  aquisição  de  livros,  material
especial e outros acervos;

d) coordenação das atividades desenvolvidas nas bibliotecas e salas de leitura sob
sua responsabilidade, buscando formas de integração entre elas e projetos político-
pedagógicos das respectivas escolas;

e) promoção de intercâmbio entre bibliotecas e salas de leitura;
6.16 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, previstas na

regulamentação aplicável e de acordo com a política pública educacional.”.”
- 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 714/2014*
Belo Horizonte, 7 de novembro 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 dispõe sobre a aplicação do caput do art. 7º da
Lei  nº  19.973,  de  27  de  dezembro  de  2011,  para  implementação  da  política
remuneratória referente ao ano de 2014.

O  projeto  de  lei  visa  atender  ao  disposto  no  caput do  art.  24  da  Constituição
Estadual e no  caput do art. 7º da Lei de Política Remuneratória, Lei nº 19.973, de
2011,  assegurando aos servidores ativos e inativos  do Poder  Executivo a  revisão
geral anual da remuneração, destinada à recomposição das perdas inflacionárias do
ano de 2014, observada a data base de 1º de outubro a que se refere aquele artigo
da lei.

Informo que o encaminhamento da proposta ocorre posteriormente à reunião do
Comitê de Negociação Sindical, realizada na segunda quinzena de setembro, que
teve como pauta a política remuneratória para os servidores do Poder Executivo, em
consonância com o disposto no art. 29 da Lei nº 19.973, de 2011.
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Destaco que o índice proposto para o reajuste dos vencimentos básicos e subsídios
corresponde à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
-, no período de janeiro a setembro de 2014, e que a sua aplicação a partir de 1º de
outubro de 2014 está em conformidade com os limites estabelecidos no art. 73 da Lei
Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Ressalto, ainda, que o percentual de reajuste proposto já está compreendido nos
aumentos  salariais  autorizados  em  legislação  específica  para  as  carreiras  das
polícias  civil  e  militar,  bem  como  para  os  agentes  penitenciários,  agentes
socioeducativos  e  defensores  públicos,  razão  pela  qual  tais  carreiras  não  estão
incluídas neste projeto.

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 de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 5.592/2014
Dispõe sobre a aplicação do caput do art. 7º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro

de 2011, para implementação da política remuneratória referente ao ano de 2014.
Art. 1º -  Ficam majorados, a partir  de 1º de outubro de 2014, em 4,62% (quatro

vírgula sessenta e  dois  por  cento),  considerando o Índice  Nacional  de Preços ao
Consumidor - INPC - projetado para o período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de
setembro  de  2014,  os  valores  dos  vencimentos  básicos  e  dos  subsídios  dos
servidores  públicos  civis  ativos  e  inativos  com  direito  à  paridade,  no  âmbito  da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, em decorrência do
disposto no caput do art. 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no caput do
art. 7º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 2º - O reajuste de que trata o art. 1º aplica-se:
I  -  aos  vencimentos  e  subsídios  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às

funções  gratificadas  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder
Executivo;

II  -  aos valores da  Bolsa  de Atividades  Especiais,  assegurada aos bolsistas  da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, nos termos do art. 1º da
Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005;
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III - às vantagens pessoais a que se referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de
29 de junho de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de
2012;

IV -  aos  servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que fazem  jus  à  paridade,  nos
termos da Constituição da República e da legislação vigente.

Art. 3º - O reajuste de que trata o art. 1º, em decorrência das disposições contidas
no parágrafo único do art. 7º da Lei nº 19.973, de 2011, e tendo em vista a concessão
de  reajustes  específicos  com vigência  em  2014,  nos  quais  está  compreendida  a
recomposição das perdas inflacionárias desse ano, não se aplica:

I - às carreiras de que trata a Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011, considerando
os reajustes previstos em seus arts. 4º e 5º;

II - à carreira de Defensor Público, a que se refere a Lei Complementar nº 65, de 16
de janeiro de 2003, considerando o reajuste previsto no art. 1º da Lei nº 21.216, de 7
de maio de 2014.

Art.  4º  -  O reajuste  de que o art.  1º  não será deduzido  do  valor  da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de
2005.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 1º de outubro de 2014.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 715/2014*

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte mineiro do  setor  de  instrumentos e aparelhos para medicina,  cirurgia,
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odontologia  e  veterinária,  prejudicado  em  sua  competitividade  ou  impedido  de
instalar-se em Minas Gerais.

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

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

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

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 19.979/11.
Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

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

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

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

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

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

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

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

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

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

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

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

V  -  às  prorrogações  e  às  extensões  das  isenções  vigentes  nesta  data”.  (Grifo
nosso.)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário
Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

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

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

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelos Estados do Rio de Janeiro,
Bahia,  Rondônia,  Tocantins  e  Espírito  Santo  signatários  de  benefícios  fiscais
concedidos sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
com base, respectivamente, na Lei 5.636, de 6 de janeiro de 2010, no Decreto nº
8.205, de 3 de abril de 2002, na Lei nº 1.473, de 13 de maio de 2005, nas Leis nºs
1.201, de 29 de dezembro de 2000 e 1.584, de 16 de junho de 2005, e no Decreto nº
3.174-R, de 14 de dezembro de 2012. As vantagens proporcionadas pelas referidas
legislações são operacionalizadas, principalmente, por meio de concessão de crédito
presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os  contribuintes  instalados
nestas  unidades  da  Federação,  resultando  na  liberação  dos  recursos  não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas nos Estados
citados  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  estes,  tais  como:  perda  de
investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos
gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.
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Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de instrumentos
e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária que comprovadamente
estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial de tributação a todo o setor,  porém de forma individualizada, analisada a
requerimento de cada contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias
diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também: o
impacto na produção mineira, sendo verificados: a) os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e b) o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se
burlar  as Ações de Inconstitucionalidade eventualmente propostas. Desta forma, a
base legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de
Minas  Gerais  possa  se  adaptar  à  nova  realidade,  qual  seja,  a  publicação  de
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legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento  ao  disposto  no  §  1°,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito
presumido:

“Implicando recolhimento efetivo de 2% (dois por cento) do valor das operações de
vendas  internas  e  interestaduais  dos  produtos  industrializados  neste  Estado,
relacionados no Anexo III deste Regime, com conteúdo de importação inferior ou igual
a 40% (quarenta por cento), de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução
do  Senado  Federal  nº  13,  de  25  de  abril  de  2012,  bem  atos  destinados  a  sua
regulamentação”.

Conforme previsto no § 6° do referido diploma legal, será enviada relação trimestral
com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
INSTRUMENTOS E APARELHOS PARA MEDICINA, CIRURGIA, ODONTOLOGIA

E VETERINÁRIA
* - O quadro contendo o setor, o número do RET e do PTA, o tratamento e a carga

tributária  efetiva  do  setor  de  Instrumentos  e  Aparelhos  para  Medicina,  Cirurgia,
Odontologia e Veterinária foi publicado no Diário do Legislativo, de 13.11.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 2/2014

-  O Ofício  nº  2/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  encaminhando  as
Propostas de  Ação Legislativa  nºs  2.036 a  2.038/2014,  do  Parlamento  Jovem de
Minas 2014, foi publicado na edição anterior.
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OFÍCIOS
Da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o

detalhamento  do  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  do  Projeto  de  Lei  nº
5.499/2014, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos
servidores dessa corte no exercício de 2014. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado (2), encaminhando os relatórios
de todos os regimes especiais de tributação concedidos no 2º e no 3º trimestres de
2014, bem como a relação dos regimes especiais anteriormente concedidos e que
tiveram seu tratamento tributário alterado no mesmo período, nos termos da lei. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da  Sra.  Carolina  Melo  Campos,  promotora  de  justiça,  prestando  informações
relativas  aos  Requerimentos  n°s  8.709  e  8.710/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.843/2014, da
Comissão de Segurança Pública.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar de
Minas  Gerais  (3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs
7.992/2014,  da  deputada  Liza  Prado;  8.025/2014,  da  Comissão  de  Política
Agropecuária; e 8.206/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Germano  Luís  Gomes  Vieira,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de  Meio
Ambiente,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  8.797/2014,  da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. José Carvalho dos Reis Júnior, delegado de Polícia, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 5.910/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  8.859/2014,  da  Comissão de
Assuntos Municipais.

Do Sr. Luís Lopes do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Felício dos
Santos, manifestando o apoio dessa Casa à Proposta de Emenda à Constituição nº
69/2014, pelos motivos que menciona. (- Anexe-se à referida proposta.)
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Do Sr. Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, juiz de Direito, encaminhando cópia de
ofício do Sr. Thiago Soares Marty, delegado de Polícia de Miraí. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de Defesa Social (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 7.601 e 8.658/2014, respectivamente
das Comissões de Direitos Humanos e de Prevenção e Combate às Drogas.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (5),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.045/2013, da Comissão de Educação;
6.148/2013  e  7.401/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária;  7.320/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos; e 8.398/2014, da Comissão de Meio Ambiente.

Do  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,  chefe  da  Polícia  Civil,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 8.377/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rogério de Melo Franco Assis Araújo, chefe de gabinete da Polícia Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.071/2014, da Comissão de
Segurança Pública.

Do Sr. Teori Zavascki, ministro do STF, encaminhando cópia de acórdão relativo a
ação direta para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 10.961, de
1992.

Do Sr. Vândel Victorino de Rezende, promotor de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.696/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, poderia solicitar que V. Exa. lesse a
ementa da Mensagem nº 713/2014 de forma mais completa? Eu pediria que fosse
lida para ter consciência do conteúdo dessa mensagem enviada.

O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
leitura da ementa do Projeto de Lei nº 5.591/2014.

O secretário - A ementa do Projeto de Lei nº 5.591/2014 é: “Altera a Lei nº 15.293,
de 5/8/2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado,
e a Lei nº 15.301, de 10/8/2004, que institui as carreiras do grupo de atividades de
defesa social do Poder Executivo e dá outras providências”.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Presidente, solicitei que fosse lida a mensagem do
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governador porque realmente me espanta como o governo atual envia, no fim do ano,
alguns projetos que evidentemente dependem do futuro governo do Estado, do futuro
governador.  Isso me faz lembrar aquelas  prefeituras do interior  em que o prefeito
perde  as  eleições  e  manda  até  quebrar  maquinaria  para  ver  se  a  prefeitura  do
próximo prefeito  não funciona. Coloca cascas de banana para tentar inviabilizar  o
outro  governo.  Alguns  prefeitos,  quando  vão  assumir,  nem a  chave  da prefeitura
encontram porque o outro prefeito a escondeu. Computadores são quebrados. Há
caso  de  prefeito  que  some  com  projetos,  com  discos  de  computadores.  Alguns
prefeitos não eleitos atrapalham o novo prefeito para que não comece a governar. Até
queima de máquinas já vi em prefeitura do interior. O prefeito se vinga da derrota.
Aqui em Minas Gerais, de maneira mais sofisticada, estamos vendo isso ocorrer. V.
Exa.  leu  dois  projetos  do  governador.  Se  eu  fosse  governador  do  Estado  teria
vergonha de enviá-los a esta Casa. Fico abismado de ver o governador Alberto Pinto
Coelho se prestar a um papel  desse, certamente a mando do PSDB, do senador
Aécio  Neves,  cujos  partidários  até  agora  estão  falando  em  golpe  militar  e  em
impeachment porque não aceitam a derrota. Vimos projetos, a mando deles, serem
enviados por Alberto Pinto Coelho, que já foi presidente desta Casa e sabe muito bem
o que  é  respeitar  um  e  outro  Poder.  Ele  conhece  a  relação  que  se  deve  ter.  A
comissão de transição até agora é uma brincadeira de mau gosto. Enquanto isso,
bombardeiam o governo com projetos esdrúxulos e fora de época. É impressionante,
deputados, como isso ocorre. Duas mensagens que foram enviadas agora, deputado
Gilberto Abramo, nos deixam encabulados. Citarei  as duas para que tenham uma
noção. Uma delas é um aumento geral para o funcionalismo, retroativo a outubro, de
4,62%. O governo deixa o Estado falido, quebrado, com R$102.000.000.000,00 de
dívidas, pegando dinheiro para cumprir o orçamento e manda um reajuste de 4,62%
para ser pago em janeiro, retroativamente a outubro, depois que o governador eleito
assumir.  Imagine  se  isso  pode  ser  feito.  O  governador  deveria  ter  vergonha  de
mandar um projeto como esse à Assembleia Legislativa. Outro projeto foi aqui lido.
Não estou dizendo que sou contra o reajuste. Daqui a pouco vão começar a dizer que
sou contra o reajuste do servidor. Nada disso. Quem tem de calcular o reajuste é o
futuro governo. O PSDB perdeu a eleição. O Pimenta da Veiga não ganhou a eleição.



292
____________________________________________________________________________

Não há continuidade. O próximo governo não poderá continuar governando para dar
aumento, porque não se sabe, para o ano que vem, qual será o impacto na folha. O
próximo governador terá de pagar muita coisa. Peça ao governador para pagar o 13º,
o prêmio de produtividade e as empreiteiras que estão paradas,  porque elas não
podem fazer as obras nas estradas. Cuide disso, cuide de entregar o Estado limpo,
sem essa herança maldita,  ao invés de ficar  mandando casca de banana para o
próximo governador. Isso não é democrático, é não reconhecer a derrota. É a mesma
coisa de ir para a rua pedir impeachment e ditadura militar. Até isso eles foram fazer
nas ruas, e o Aécio ficou aplaudindo. Impressionante o espírito antidemocrático de
quem achou que mandava em Minas. Sr. Presidente, o segundo ponto é ainda mais
cabuloso, e aqui termino o minuto que falta. O governo enviou para cá agora uma
proposta,  que  foi  lida,  para  terceirizar  todo  o  serviço  de  escolas...  Por  favor,
presidente.  A  falta  de  educação  é  uma  coisa  impressionante  nesta  Casa.  Vou
terminar, presidente, em 30 segundos. Essa falta de educação tinha de acabar nesta
Casa. Agora querem terceirizar todo o serviço de escola. As auxiliares de escola são
aquelas da Lei nº 100, que estão chorando porque não têm emprego e não terão,
porque  o  projeto  terceiriza.  Todas  terão  de  ser  mandadas  embora  para  serem
contratadas por empresas terceirizadas. É isso que chegou nesta Casa, está aqui a
demagogia  da  PEC  nº  69.  O  concurso  já  foi  recolocado,  foi  prorrogado.  As
professoras da Lei nº 100, que farão concurso, vão passar um aperto danado, e agora
passarão também as auxiliares de escolas. São as duas mensagens enviadas por um
governo  que  quer  apenas  colocar  casca  de  banana  e  que  agora  vem  falar  em
transição. Não há transição, há é golpe, armadilha, que está sendo colocada para o
próximo governo. Santa paciência!

O  presidente  -  Muito  obrigado,  Rogério.  Tenho  certeza  de  que  a  comissão  irá
resolver isso com o apoio da presidente Dilma, o que irá ajudar Minas Gerais, que
nunca foi ajudada.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.593/2014

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Patrocínio  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 Patrocínio o

imóvel situado à rua José Maria Alkmin, nº 606, com área de 650,00m² (seiscentos e
cinquenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº 12.024, a fls. 84, do Livro
3-R, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput  deste artigo será destinado à
construção de uma unidade básica de saúde.

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 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, 11 de novembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto tem por objetivo formalizar a doação de terreno com área

650,00m² (seiscentos e cinquenta metros quadrados), de propriedade do Estado, ao
Município de Patrocínio, com a finalidade de construir uma unidade básica de saúde.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel
na  necessidade  de  melhoria  no  atendimento  à  saúde  de  toda  a  população  do
Município de Patrocínio.

Ressalta-se  que já  existe projeto  aprovando a instalação da unidade básica  de
saúde, bem como recursos assegurados ao Município para sua construção.

Buscando  resguardar  a  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  da  proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,
contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não lhe  tiver  sido  dada  a
destinação prevista.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.594/2014
Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Cachasamba, com sede no Município

de Carmo do Cajuru.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural Cachasamba, com

sede no Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Fabiano Tolentino
Justificação: O Grupo Cultural Cachasamba é uma entidade civil sem fins lucrativos.

Tem entre suas finalidades precípuas a promoção da assistência social e o estímulo à
consolidação  de uma sociedade  mais  justa,  democrática,  ética  e  pacífica,  com o
incentivo ao pleno exercício da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e
outros  valores  universais,  favorecendo,  sobretudo,  a  inclusão  social  e  o
desenvolvimento sustentável.

A entidade está  em pleno funcionamento  há  mais  de  um ano e sua diretoria  é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto que desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade
pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres 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 5.595/2014
Dispõe  sobre  o  ingresso  de  menores  de  idade,  na  condição  de  mascotes,  em

partidas de futebol profissional realizadas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  ingresso  de menores  de  idade,  na  condição  de  mascotes  das

equipes, no espaço destinado à realização de partidas de futebol profissional, antes
do seu início, plenamente assegurado no Estado, nos termos desta lei.
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Parágrafo único - A condição de mascote não isenta o menor do pagamento de
ingresso,  nos termos definidos  para a  competição pelas  entidades  promotoras  ou
pelas equipes participantes.

Art. 2º - Compete exclusivamente às equipes participantes definirem o quantitativo
de  mascotes  a  serem  admitidos  em  cada  partida  e  a  forma  de  sua  seleção,
observado os limites de 1.000 (um mil) por evento e de 500 (quinhentos) por equipe.

Art. 3º - As equipes participantes deverão adotar as providências necessárias para
a  garantia  da  segurança  física  e  da  integridade  moral  dos  menores  de  idade
selecionados, por meio de:

I  -  exigência de autorização expressa dos pais ou responsáveis pela guarda do
menor;

II -  delimitação de espaço adequado para recebimento e acomodação do menor
antes da realização do evento;

III - orientação e organização da participação do menor no evento;
IV - acompanhamento e registro da entrega do menor ao seu responsável ao final

do evento.
Parágrafo único - O menor deverá portar, durante o evento, de forma visível, crachá

ou outro instrumento assemelhado no qual conste seu nome e telefone para contato
com o responsável.

Art. 4º - As equipes participantes manterão por um prazo mínimo de setenta e duas
horas, contados do término do evento,  os comprovantes da autorização a que se
refere o inciso I do art. 3°, para fins de acompanhamento e fiscalização por parte dos
órgãos competentes de proteção da criança e do adolescente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Que criança nunca sonhou entrar no gramado de mãos dadas com os

jogadores do seu clube de futebol do coração? Que pai nunca imaginou ver o filho
entrando no campo ao lado dos grandes ídolos do clube pelo qual torce?

Pensando  na  segurança  e  conforto  dessas  crianças  durante  a  realização  das
partidas de futebol, apresentamos o referido projeto de lei e contamos com o apoio
dos ilustres parlamentares para a sua rápida aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.596/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Patrocínio  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 Patrocínio o

imóvel  situado  no  Distrito  de  Folhados,  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros
quadrados), registrado sob a Matrícula nº 49.612, a fls. 114 do Livro 2-CZ, do Serviço
de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput  deste artigo será destinado à
construção de uma escola de primeiro grau e à sede do Conselho Comunitário do
Distrito de Folhados.

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 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, 11 de novembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com

área 10.000m² (dez mil metros quadrados), de propriedade do Estado, ao Município
Patrocínio, para que ali seja construída uma escola de primeiro grau e a sede do
Conselho Comunitário do Distrito de Folhados.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel
na  necessidade  de  atendimento  educacional  e  social  à  população  do  Distrito  de
Folhados, no Município de Patrocínio.

Buscando  resguardar  a  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  da  proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,
contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não lhe  tiver  sido  dada  a
destinação prevista.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.597/2014
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Estudantil Pontense, com sede

no Município de São João da Ponte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação Cultural  e  Estudantil

Pontense, com sede no Município de São João da Ponte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro 2014.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Cultural e Estudantil Pontense é uma entidade civil de

direito privado,  com personalidade jurídica própria,  de finalidade não econômica e
sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado e que tem por finalidades,
entre outras:

1° - defender os interesses dos estudantes de cursos técnicos e universitários de
São João da Ponte , visando ao bem-estar social;

2° - reivindicar, buscar e promover assistência social em todos os níveis possíveis,
para melhoramento da vida das pessoas da comunidade;

3° - procurar soluções e buscar recursos materiais e humanos, no município ou fora
dele, para a execução de seu programa de atividades sociais e culturais de interesse
comunitário;

4°  -  desenvolver  trabalho  pertinente  à  preservação,  melhoria  e  utilização  dos
recursos hídricos e minerais em todo o território nacional e principalmente no meio
em que vivemos;

5°  -  desenvolver  trabalho  de  conscientização,  proteção  e  preservação  do  meio
ambiente.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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



298
____________________________________________________________________________

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.598/2014
Ratifica  regime  especial  de  tributação  para  as  associações  ou  cooperativas  de

produtores da agricultura familiar, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  para  a

associação  ou  cooperativa  de  produtores  da  agricultura  familiar  signatária  de
protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da
Mensagem nº 690/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.599/2014

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a
contribuinte  mineiro  do  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de
distribuição, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição, nos
termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme
exposição de motivos encaminhada pela Mensagem 692/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.600/2014

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2011.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de
2011.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do §

1º do art. 218 do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.601/2014

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2012.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de
2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do §

1º do art. 218 do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.602/2014

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de
2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do §

1º do art. 218 do Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.603/2014
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de artefatos de material plástico, nos termos do art. 225
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do setor
de artefatos de material plástico prejudicado em sua competitividade ou impedido de
se instalar em Minas Gerais, considerando-se a exposição de motivos encaminhada
por meio da Mensagem nº 691/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.604/2014

Ratifica o Convênio ICMS nº 73, de 15 de agosto de 2014, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 73, celebrado no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.605/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 62, de 9 de julho de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 62, de 9 de julho de 2014, que altera o
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Convênio  ICMS  nº  45,  de  17  de  dezembro  de  2012,  que  autoriza  as  unidades
federadas que especifica a conceder isenção do ICMS nas saídas de locomotivas,
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.606/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  78/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº  78/2014,  celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 38/2012, o qual concede isenção do ICMS nas saídas de veículos
destinados a pessoas com deficiência física, visual ou mental ou autistas.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.607/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  84/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº  84/2014,  celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 1/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.608/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  88/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº  88/2014,  celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de agosto de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 99/1998.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.609/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 89, de 15 de agosto de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 89, de 15 de agosto de 2014, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que dispõe sobre
a adesão dos Estados do Acre e de Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 24/95, que
autoriza os estados que menciona a conceder isenção do ICMS nas saídas de ovinos
e dos produtos comestíveis resultantes de seu abate.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº  8.916/2014,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a concessão do
título de Cidadão Honorário aos Srs. César Menotti da Silva e Fabiano José da Silva.
(- À Comissão de Cultura.)

Nº  8.917/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Turismo  pedido  de  providências  para  incluir  a  Lagoa  Central,  do
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Município  de  Lagoa  Santa,  no  roteiro  turístico  do  Estado  e  para  divulgar  essa
referência turística durante os eventos regionais.

Nº  8.918/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Turismo pedido de informações sobre os requisitos de
acessibilidade presentes no projeto do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. (-
À Mesa da Assembleia.)

Nº  8.919/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Planejamento pedido de informações sobre o montante
de  recursos  do  Programa  008  -  Avança  Minas  Olímpica  -  que  foi  efetivamente
aplicado em ações de incentivo  ao  paradesporto  no  ano de 2014.  (-  À  Mesa da
Assembleia.)

Nº  8.920/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de providências para a instalação de
vasos sanitários acessíveis sem abertura frontal no Centro de Treinamento Esportivo
da UFMG.

Nº  8.921/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Universidade Federal de Uberlândia - UFU - pedido de providências
para a disponibilização de recursos e o apoio à ampliação do Núcleo de Habilitação e
Reabilitação  em  Esportes  Paralímpicos,  conforme  projeto  apresentado  pelo  prof.
Cleudmar  Amaral  de  Araújo  na  reunião  conjunta  com  a  Comissão  de  Esporte
realizada em 23/9/2014, bem como sejam enviadas à UFU as notas taquigráficas da
referida reunião.

Nº  8.922/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de providências para a aquisição de
equipamentos  específicos  para  o  treinamento  de  atletas  com  deficiência  para  o
Centro de Treinamento Esportivo da UFMG.

Nº  8.923/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Fapemig pedido de providências para a elaboração de edital para a
liberação de recursos para pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias
assistidas e equipamentos na área do esporte para a pessoa com deficiência.

Nº  8.924/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Câmara dos Deputados pedido de providências para a realização de
estudos sobre a possibilidade de apresentação de projeto de lei determinando que o
gasto com academia ou com profissional de educação física passe a ser dedutível do
imposto de renda.

Nº  8.925/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de
Fora pedido de providências para que sejam disponibilizadas, em caráter de urgência,
bolsas  coletoras  para  pessoas  ostomizadas  na  região  da  Zona  da  Mata,
especialmente Juiz de Fora, cuja entrega se encontra comprometida.

Nº  8.926/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal manifestação de apoio
ao Decreto nº 8.243, de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social e
o Sistema Nacional de Participação Social e dá outras providências. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 8.927/2014, do deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Geraldo  Augusto  de  Almeida,  presidente  do  Tribunal
Regional Eleitoral, por sua atuação profissional, em especial durante o pleito eleitoral
de 2014. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  8.928/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Ten.-Cel.  PM  William  Jaques  Rodrigues,
lotado  no  41º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pelos  relevantes  serviços  prestados  à
população da região do Barreiro, nesta capital. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.929/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  enviado  ao  Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais pedido de providências
para  que  reavalie  o  pedido  de  desocupação  do  imóvel  público,  cedido  por  essa
instituição à Emater para o funcionamento da unidade VERdeMINAS do Município de
Bambuí. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  8.930/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr.  Antônio Lemos, secretário municipal de
Cultura de Pitangui,  pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira. (- À
Comissão de Cultura.)
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Nº  8.931/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para que sejam apuradas
denúncias  de  frequentes  práticas  de  vendas  em  tabela  cheia,  sem  descontos  e
abatimentos, quando da compra de bens e equipamentos financiados por recursos de
programas  governamentais,  como  o  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da
Agricultura Familiar e congêneres.

Nº  8.932/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Anatel  pedido  de  providências  para  que  seja  restabelecida  a
prestação do serviço de telefonia móvel no Município de Oliveira, em especial pela
operadora Vivo.

Nº 8.933/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no 4º  Pelotão da
107ª Companhia de Polícia Militar do 7º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na
ocorrência, em 10/11/2014, em Santo Antônio do Amparo, que resultou na apreensão
de 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. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.934/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 3º PEL RV, que atuaram na
ocorrência, em 5/11/2014, em Frutal, que resultou na prisão de duas pessoas e na
apreensão de 20 tabletes de substância semelhante a cocaína e um tablete de pasta
base de cocaína. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.935/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Maria Otília  Boson, viúva do Sr. Gerson Britto
Melo Boson, e com seus filhos, Patrícia, Branca, Caio Márcio, Luís Felipe e Marco
Aurélio, pelo centenário de nascimento de seu esposo e pai, ex-reitor da Uemg. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 8.936/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Gilberto Carvalho Teixeira, superintendente regional
de saúde de Pouso Alegre, por ter sido agraciado com o Mérito da Saúde 2014. (- À
Comissão de Saúde.)
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Nº 8.937/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Eugênio Ferraz, diretor-geral da Imprensa Oficial,
pelos 122 anos da Imprensa Oficial do Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 8.938/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com a  Escola  Estadual  Professor  Arcádio  do  Nascimento
Moura, em Pedralva, pelos 50 anos de sua existência. (- À Comissão de Educação.)

Nº  8.939/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretaria de Defesa Social pedido de providências para que a cadeia
pública de Aimorés seja administrada pela Subsecretaria de Estado de Administração
Prisional.

Nº  8.940/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Sr. Jeferson Val Iwassaki, juiz de direito, e à Sra. Renata Cerqueira
da Rocha Limones Monteiro, promotora de justiça, ambos da Comarca de Açucena,
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  42ª  Reunião
Extraordinária  dessa  comissão,  relativas  à  situação  em  que  se  encontram  os
moradores das comunidades Esperança e Eleotério, no Município de Belo Oriente,
em razão do tráfego intenso de carretas na rodovia LMG-758 e do grande número de
acidentes com vítimas.

Nº  8.941/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura e à Câmara Municipal de Viçosa pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 43ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
com  vistas  a  alocarem  eventual  excesso  da  verba  anual  concernente  ao  Poder
Legislativo municipal na edificação de uma padaria nos fundos do prédio do Centro
de Reintegração Social Masculino, de modo a favorecer as condições de recuperação
dos internos, por meio da oferta de trabalho, e propiciar, em contrapartida, melhoria
nas condições de segurança no local.

Nº  8.942/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências com vistas à
designação de representante da Procuradoria de Defesa da Criança e do Adolescente
para acompanhar todos os procedimentos investigativos e disciplinares instaurados
em face de denúncia de estupro em desfavor do Maj. PM Fernando Alexandre de
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Souza, lotado na sede da 17ª RPM, em Pouso Alegre, e verificar a permanência ou
não do policial militar nos quadros da corporação.

Nº  8.943/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência-Geral da Polícia Civil pedido de providências com
vistas à abertura de inquérito policial para apurar denúncia de estupro em desfavor do
Maj.  PM Fernando Alexandre  de  Souza,  lotado na sede da 17ª  RPM,  em Pouso
Alegre, e, caso o procedimento já tenha sido instaurado, agilidade nas apurações.

Nº  8.944/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências com vistas à
abertura  de  inquérito  policial  militar  e  procedimento  administrativo  disciplinar  para
apurar denúncia de estupro em desfavor do Maj. PM Fernando Alexandre de Souza,
lotado na sede da 17ª RPM, em Pouso Alegre, concluindo, em último processo, pela
permanência ou não do policial militar nos quadros da corporação.

Nº  8.945/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos pedido de providências,
acompanhado das notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,
para  conhecimento  dos  debates  realizados,  especialmente  no  que  se  refere  às
denúncias  de  perseguição  apresentadas  por  agentes  da  Polícia  Federal  por
participarem no movimento grevista da categoria no ano de 2012, com vistas a que
seja designada uma comissão específica para realizar visitas e oitivas de policiais
federais em Minas Gerais, a fim de averiguar a situação dos servidores e intervir para
a defesa de seus direitos e a resolução dos impasses no Estado.

Nº  8.946/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
formuladas  manifestações  de  repúdio  à  Associação  dos  Magistrados  do  Brasil,  à
Associação dos Magistrados Mineiros e à Associação Mineira do Ministério Público
pela total inversão de valores refletida nas atuações da Sra. Renata Cerqueira da
Rocha Limones Monteiro, promotora de justiça, e do Sr. Jeferson Val Iwassaki, juiz de
direito, ambos da Comarca de Açucena, por agirem contra a livre manifestação dos
moradores  das  comunidades  rurais  Esperança  e  Eleotério,  no  Município  de  Belo
Oriente, bem como sejam às associações encaminhadas as notas taquigráficas da
42ª Reunião Extraordinária dessa comissão.
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Nº  8.947/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Reitoria da Universidade Federal de Viçosa pedido de providências
com vistas a efetivar a doação de uma área de 5.000 m2 em favor da Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados de Viçosa, visando à construção de um novo
centro de reintegração social para recuperandos do sexo masculino no município.

Nº  8.948/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Reitoria da Universidade Federal de Viçosa pedido de providências
para fortalecer o apoio à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do
município,  especialmente  com  o  fomento  e  a  intermediação  da  contratação  dos
recuperandos pelas empresas terceirizadas da universidade.

Nº  8.949/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
que  apresenta  a  situação em que  se encontram os  moradores das comunidades
Esperança e Eleotério, no Município de Belo Oriente, em função do tráfego intenso de
carretas na rodovia LMG-758, com vistas à apuração de possível falta funcional por
parte do Ten. Gonçalves, da Polícia Rodoviária Estadual, de Ipatinga, por agir contra
a livre manifestação dos moradores das comunidades citadas e efetuar prisões ilegais
de manifestantes naquela rodovia.

Nº  8.950/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais pedido de
providências  para  regularizar  o  número  de  promotores  de  justiça  que  atuam  na
Promotoria  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Controle  Externo  das  Atividades
Policiais, dada a relevância de sua atuação e de sua presença em diversas frentes e
situações hoje no Estado, inclusive na Comissão de Direitos Humanos desta Casa.

Nº  8.951/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte e à Secretaria Regional  da
Pampulha pedido de providências para agilizar a resposta à Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo das Atividades Policiais em relação
ao  Procedimento  Preparatório  nº  0024.13.001.216-4,  acerca  do  procedimento  de
licenciamento dos 96 associados da Associação dos Barraqueiros da Área Externa do
Mineirão.
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Nº  8.952/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral da Polícia Militar, à
Corregedoria  da  Polícia  Militar  e  à  Ouvidoria  de  Polícia  pedido  de  providências,
acompanhado  do  trecho das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião  Ordinária  dessa
comissão, com vistas à apuração das denúncias de abuso de autoridade, violência
física e invasão de propriedade constantes nos REDs nºs  2014-008682291-001 e
2013-015472142-001  e  no  termo  de  depoimento  prestado  à  autoridade  policial,
apresentados pela Sra. Maria Nívia Gomes Pereira e pelos Srs. Aldenir Gomes da
Silva e Aderino Gomes da Silva, moradores da Comunidade de Santa Rosa Ribeirão,
em Salinas.

Nº  8.953/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Defensoria  Pública  pedido  de  providências,  acompanhado  dos
documentos apresentados a essa comissão referentes à execução fiscal interposta
pela  Fazenda  Pública  do  Município  de  Belo  Horizonte  e  do  trecho  das  notas
taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato da
Sra. Demarly Maria Gonçalves, com vistas a averiguar eventuais violação de direitos
e injusta coação praticada por servidores da Secretaria de Administração Regional
Municipal  Norte  em  face  das  informações  apresentadas  pela  denunciante,  assim
como  realizar  o  devido  acompanhamento  da  demanda,  com  a  interposição  das
medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Nº  8.954/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais  e  à
Procuradoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Estado  pedido  de  providências  para
apurar denúncia de mau uso de recursos públicos por parte do governo do Estado em
campanha publicitária que informou de forma equivocada à população que o governo
pagava o valor de R$60,63 por hora-aula aos professores mineiros, enquanto o valor
correto é de R$13,48, conforme errata do próprio governo, publicada em 22/10/2014.

Nº  8.955/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam
recontratados  os  agentes  penitenciários  que  tiveram  seus  contratos  extintos
recentemente, com vistas a garantir a continuidade dos serviços no sistema prisional.
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Nº 8.956/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de repúdio ao governo do Estado por ter iniciado no dia 19/10/2014
campanha publicitária que informou de forma equivocada à população que pagava o
valor de R$60,63 por hora-aula aos professores mineiros, enquanto o valor correto é
de R$13,48, conforme errata do próprio governo, publicada em 22/10/2014.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 15/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

aos candidatos à Reitoria da Universidade Federal de Viçosa pedido de providências
para que assumam o compromisso de,  no eventual  exercício do cargo,  efetivar  a
doação de uma área de 5.000m² em favor da Associação de Proteção e Assistência
aos  Condenados  desse  município,  visando  à  construção  de  um  novo  centro  de
reintegração social para recuperandos do sexo masculino.

Nº 16/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
aos Srs. Fernando Pimentel, governador eleito do Estado, e Marco Antônio Rezende,
coordenador da equipe de transição de governo, pedido de providências para que
seja  discutido  o  problema  da  violência  contra  profissionais  da  educação,  com
posterior elaboração de um programa de governo para enfrentamento e prevenção
dessa violência.

Nº 17/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Comissão de Direitos  Humanos da Ordem dos Advogados  do Brasil  pedido de
providências,  acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião
Ordinária dessa comissão que contém denúncias do Sr. José César de Souza Vieira,
para averiguar, em caráter de urgência, tais denúncias, relativas a ameaças de morte
e agressões físicas e morais contra ele e outros policiais à paisana, por motivações
eleitorais, e de cópias dos documentos que menciona.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  do  deputado  Carlos

Pimenta (2).
Questões de Ordem

O  deputado  João  Leite  -  Obrigado,  presidente,  deputado  Jayro  Lessa.  Sr.
Presidente, a Assembleia Legislativa de Minas aprovou a data-base do servidor do
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Estado em outubro. O que o governo do Estado está fazendo é cumprir a legislação.
Espanto seria se o governador Alberto não enviasse essa questão para a Assembleia
Legislativa. Não começou o outro governo, Sr. Presidente. O governador Alberto Pinto
Coelho,  homem  responsável,  teve  o  cuidado  de  atender  a  data-base  do
funcionalismo.  Foi  a lei  que aprovamos.  A data-base é outubro,  Sr.  Presidente.  É
lamentável termos uma pauta na Assembleia Legislativa que não pode ser votada.
Isso é antidemocrático. Imaginem, há uma comissão de transição, e não se faz mais
nada na Assembleia Legislativa sem se ouvir alguém que está fora da Assembleia.
Agora há o novo poder em Minas Gerais: uma comissão de transição. Ninguém sabe
quem são as pessoas dessa comissão, mas são elas que determinam o que pode ser
feito. Ninguém tem Poder Legislativo nem Executivo, mas a comissão de transição do
Estado tem. Quem são essas figuras? Elas estão determinando que não podemos
votar os projetos de lei dos servidores, dos agentes penitenciários, que estão aqui,
aguardando há um tempo,  para votarmos;  e não votamos porque a  comissão de
transição é o novo poder do Estado de Minas Gerais. Engraçado, nem sei quem são
as pessoas dessa comissão. Qual é o nome delas? Elas figuram em quê? Foram
nomeadas por quem? Estão trabalhando onde? Ah, vamos conversar? Respondem:
“Não, temos de levar o caso para a comissão de transição”. Não podemos votar a
PEC nº 69, que dá um direito apenas ao trabalhador, deputado Wander Borges: a
aposentadoria.  A  comissão  de  transição  está  analisando  se  pode  votar  a
aposentadoria da trabalhadora e do trabalhador! Vejam o que está se tornando Minas
Gerais.  E  não  querem  que  o  governador  Alberto  faça  mais  nada.  Ele  não  pode
mandar mensagem. Ora, é um governador eleito! Aí é golpe! Criaram uma comissão
de transição para mandar no Estado. Não fomos nós que criamos o “fora FHC”. O
presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  foi  o  homem  que  transformou  o  País,
juntamente com vários companheiros, ao criar o Plano Real. Essa, sim, foi a mudança
esperada pelo brasileiro.  Hoje a inflação voltou.  É ela que arrebenta o salário do
trabalhador.  Ao final  do mês,  já  levou tudo.  Olhem o preço da carne!  O governo
federal mandou o trabalhador e a trabalhadora comer ovo, porque a carne está cara.
Eles inventaram o “fora FHC” no Brasil e estão dizendo que o PSDB é a favor de
golpe. Somos a favor é da democracia. O Fernando Henrique Cardoso deu posse ao



312
____________________________________________________________________________

presidente Lula com todas as honras e com o todo respeito, e não foi isso o que
quiseram com o Aécio Neves, não é isso o que fazem com o PSDB, falando mentiras,
usando as redes, os fakes. O Aécio foi o homem que ligou 225 cidades mineiras por
asfalto;  foi  o  homem  que  criou  o  sistema penitenciário  no  Estado.  Antes  do  seu
governo, 80% dos presos estavam com a Polícia Civil.  A partir  de 2013 ele criou
várias penitenciárias. Portanto, eu lamento. Da nossa parte, não existe nada disso.
Somos a favor do Estado de Minas Gerais, somos a favor dos trabalhadores e das
trabalhadoras. A Assembleia Legislativa tem de cumprir a data-base do servidor no
mês  de  outubro.  Será  que  conseguiremos  votar?  Estão  com  medo  de  quê?  Há
pessoas  com  condição  para  resolver  aqui.  Mas  agora  existe  um  novo  poder  no
Estado de Minas Gerais: o poder de uma comissão de transição. Eleita por quem,
presidente Jayro Lessa?

O  deputado  Gustavo  Valadares  -  Presidente,  quero  apenas  alertar  os  nossos
servidores que nos acompanham das galerias da Casa. Vejam o que vocês terão pela
frente ao longo dos próximos quatro anos. Aqueles que mais os defenderam desta
tribuna ao longo dos últimos 12 anos foram os primeiros a questionar o aumento de
4% no salário dos servidores estaduais,  de acordo com o projeto que está sendo
encaminhado - antes mesmo de assumir o governo no dia 1º de janeiro. Vejam bem,
preparem-se, firmem o corpo, porque teremos quatro anos de muitas dificuldades.
Nos  10  segundos  que  me  faltam  quero  repetir  que  daremos  100  dias  ao  nosso
próximo governador para que envie a esta Casa duas de suas principais promessas:
o reajuste significativo a todos os servidores e a queda do ICMS sobre a energia
elétrica. Muito obrigado.

O  deputado  Durval  Ângelo  -  Perfeitamente,  presidente  Jayro  Lessa.  Acho  que
temos de retomar os trilhos do diálogo e da compreensão. Sabemos que uma Casa
parlamentar tem de pautar-se por isso. Senão, não é possível caminhar. Só gostaria
de dizer o seguinte: primeiro, o aumento de outubro a outubro teria de ser de 6% e
não de 4,62%. Só que temos o óbice da lei eleitoral. É só vermos três meses antes e
três meses depois o que determina a legislação eleitoral. Também gostaria de dizer,
deputado João Leite, que a comissão de transição, com o governo que vai sair e com
o governo que vai entrar, é previsão constitucional e de legislação infraconstitucional.
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Ela tem os poderes estabelecidos nessa legislação. E, quando falamos “comissão de
transição”, estamos falando de representantes do atual governo e do futuro governo.
A comissão de transição não quer fazer nenhum ato autoritário nem impor nada. Ela
fala em nome do governador que vai sair, no dia 31 de dezembro, e do governador
que  tomará  posse,  a  partir  de  1º  de  janeiro.  Sr.  Presidente,  apenas  gostaria  de
recolocar as questões que julgo necessárias neste momento, afinal, temos de buscar
o diálogo e o entendimento.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Bosco.
O deputado Bosco* - Cumprimento o presidente, deputado Jayro Lessa, que ora

coordena os trabalhos desta reunião. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que
nos honra com a sua presença, servidores públicos de Minas Gerais, nosso cordial
boa-tarde,  também  aos  telespectadores  que  nos  acompanham  através  da  TV
Assembleia.

Caro presidente, caros deputados e deputadas, esta é a primeira vez que estou
subindo a esta tribuna após o período eleitoral, por isso não poderia ser diferente esta
oportunidade  para  aqui  manifestar  os  meus  agradecimentos.  Em  um  primeiro
momento quero agradecer muito e de forma especial a Deus, por ter me propiciado a
oportunidade de ter realizado uma campanha extremamente propositiva e positiva, no
sentido  de  conseguirmos  uma  boa  votação  que  nos  permitirá  continuar  aqui  os
nossos trabalhos no próximo mandato. Quero também de uma forma muito especial
agradecer aos meus familiares; à minha equipe de trabalho que compõe aqui o nosso
gabinete  em  Belo  Horizonte,  precisamente  na  Assembleia;  a  nossa  equipe  de
trabalho que também contribui diariamente conosco em nosso escritório regional, na
minha  querida  cidade  Araxá;  e  aos  amigos  e  eleitores  que  entenderam  o  nosso
projeto, que aprovaram o nosso trabalho durante este primeiro mandato e que nos
deram a condição de seguir em frente.

Tivemos, caro presidente e caros deputados, para a nossa alegria e satisfação, um
crescimento de mais de 130% de votação em relação à última eleição. Na eleição
passada tive a oportunidade de ser eleito para exercer aqui este primeiro mandato
com  pouco  mais  de  32  mil  votos  e,  agora,  já  em  nossa reeleição,  conseguimos
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72.535 votos. Uma votação esplendorosa, que nos gratifica muito e, acima de tudo,
deputado Antônio Carlos Arantes, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, os
nossos compromissos, não só com a nossa Araxá, mas com toda a região do planalto
de Araxá, Alto Paranaíba, Triângulo, Noroeste de Minas e também Centro-Oeste de
Minas, que fizeram parte dessa nossa votação.

Então,  quero  aqui  aproveitar  essa  oportunidade  para  reafirmar,  caro  deputado
Neilando Pimenta, o nosso compromisso firme, determinante, de continuar sendo um
dos deputados mais atuantes desta Casa em prol de todos os mineiros e de todas as
mineiras.

Tive grandes oportunidades neste primeiro mandato, principalmente ao presidir uma
das comissões mais importantes desta Casa, a Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia, que nos fez percorrer praticamente todas as regiões de Minas Gerais,
discutindo  e  propondo  ações  para  a  educação  do  Estado.  Fomos  felizes  porque
tivemos  muitos  êxitos  e  ações  propostas  por  meio  da  Comissão  de  Educação,
Ciência e Tecnologia. Vários foram os projetos aprovados e implementados que hoje
estão contribuindo sobremaneira para que Minas tenha a melhor educação do Brasil,
principalmente no ensino fundamental.  Portanto, foi  muito gratificante ter  estado à
frente desta comissão como presidente e nela continuar como membro efetivo, assim
como em várias outras em que tivemos oportunidade de dar a nossa contribuição.

É com esse sentimento, com esse desejo, com essa vontade e com perseverança
que haveremos de continuar o segundo mandato com muito trabalho e com muitas
conquistas para todos os mineiros e mineiras.

Quero também, nesta oportunidade, cumprimentar todos os colegas, deputadas e
deputados, que também conseguiram êxito nesta eleição. Ao mesmo tempo, quero
ser solidário com aqueles que, mesmo tendo trabalhado muito durante este mandato,
não conseguiram alcançar a reeleição e continuar seu trabalho. A esses, o nosso
reconhecimento, a nossa amizade, que vai extrapolar, é claro, os limites desta Casa.

Quero ainda conclamar todos os deputados e deputadas, principalmente aqueles
que  estarão  aqui  no  próximo  mandato,  para  que  possamos  continuar  firmes,
acreditando acima de tudo em Minas Gerais,  em nosso Brasil,  fazendo do nosso
mandato  um  mandato  proativo  e  de  muito  trabalho,  para  que  Minas  continue
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avançando com qualidade e com oportunidade para as pessoas.
Sabemos que muito já foi  feito no governo atual e nos anteriores,  mas também

sabemos que os desafios continuam e que o Estado é, sem dúvida alguma, uma obra
inacabada,  que  sempre  depende  de  mais  trabalho,  de  muita  visão  e  de  muita
responsabilidade.  Portanto,  fica  aí  esse  chamamento  a  todos  os  deputados  e
deputadas  para  que  possamos  trabalhar  juntos,  de  forma  integrada,
independentemente de nossas bandeiras partidárias, até porque o período eleitoral já
passou e os palanques já foram desmanchados. Agora cabe a cada um de nós, como
legítimos empregados do povo que somos, dedicar o máximo, para que Minas Gerais
realmente  possa  continuar  seguindo  em  frente  com  muita  qualidade,  com  muita
expectativa para todos os mineiros e mineiras.

Caro Presidente, caros Deputados e Deputadas, permitam-me aqui nominar alguns
municípios em que tivemos a alegria e a satisfação de sermos bem votados e de
sermos  hoje  o  deputado  majoritário.  Gostaria  de  fazer  uma  referência  a  minha
querida cidade de Araxá, que nos deu mais de 80% dos votos válidos, 41.689 votos.
Foi uma votação esplendorosa, caro Deputado Antônio Carlos, uma votação inédita,
histórica.

Portanto quero aqui,  de forma carinhosa, agradecer a cada conterrâneo, a cada
amigo, a cada parceiro da cidade de Araxá que está acreditando realmente na nossa
atuação aqui na Assembleia e que nos deu essa votação histórica. Tenho a certeza
de que vamos fazer jus a essa votação, que vamos continuar trabalhando muito para
que Araxá continue crescendo e se desenvolvendo, sendo uma cidade modelo não só
para  o  Alto  Paranaíba  e  o  Triângulo,  mas,  acima  de  tudo,  para  Minas  Gerais.
Sabemos que Araxá é uma das cidades que mais contribuem para o desenvolvimento
e crescimento de Minas Gerais. Portanto vamos continuar trabalhando, e muito, para
que Araxá continue merecendo uma atenção especial do governo do Estado.

Quero aqui, também, agradecer aos meus queridos amigos da cidade de Ibiá, que
nos  deram  uma votação  esplendorosa,  mais  de  4  mil  votos.  Dobramos  a  nossa
votação naquele município com relação à eleição passada. Fica aqui o nosso abraço
aos nossos amigos da cidade de Campos Altos, que nos deram o triplo dos votos que
tivemos  na  eleição  passada.  Da  mesma  forma,  agradeço  aos  meus  amigos  e
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parceiros  da  cidade  de  Perdizes,  que  também,  praticamente,  triplicaram  a  nossa
votação. Do mesmo jeito, agradeço às cidades de Santa Juliana, Pedrinópolis, Lagoa
Grande, Vazante, Frutal, Fronteira, enfim, tantas outras cidades que nos apoiaram,
que acreditaram e nos deram o seu voto de confiança para que pudéssemos, então,
ter  aqui  o  nosso  passaporte  carimbado,  credenciado  para  seguir  em  frente  no
próximo mandato.

Então, a todos os meus 72.535 eleitores, que no dia 5 passado, nos deram essa
votação esplendorosa,  mais  uma vez manifesto a nossa gratidão eterna,  o nosso
comprometimento de que haveremos de continuar trabalhando juntos e com um olhar
todo especial para todas essas cidades. Tenham a certeza de que não vamos abrir
mão de continuar  com  uma atuação  firme,  determinante,  para  que,  realmente,  o
governo, a Assembleia possam estar cada vez mais presentes para esses municípios.

Ao encerrar as minhas palavras, quero dizer aos agentes penitenciários que aqui
estão que conhecemos um pouco da luta, da importância de cada um dos senhores
para  Minas  Gerais,  sobretudo,  para  o  nosso  sistema prisional.  Sabemos  que  os
senhores também, a exemplo das Policias Militar e Civil, precisam ter um olhar e uma
atenção diferenciados do governo do Estado. Portanto reafirmo aqui o compromisso
de atuar  com os nossos agentes penitenciários.  Tenho tido permanentemente um
contato com os nossos agentes penitenciários de Araxá, que são coirmãos, parceiros
de  vocês,  de  todos  os  agentes  de  Minas  Gerais.  Sabemos  do  empenho,  das
demandas apresentadas por cada um deles, que,  também, com certeza,  não são
diferentes das dos senhores. Então, contem conosco, não só agora, mas também no
próximo mandato em que defenderemos e estaremos atentos às questões de todos
os senhores.

Encerrando, presidente, quero agradecer de forma especial, caro deputado André
Quintão,  ao  governo  atual.  Agradeço  ao  Anastasia,  com  quem  tivemos  a  grata
satisfação de trabalhar, nós, na Assembleia, e ele, no governo do Estado. Agora eleito
senador  da República,  tenho a certeza  de que será  um dos melhores senadores
deste país. Agradeço, também, ao governador atual, Alberto Pinto Coelho. Ao fazer
este agradecimento, faço-o a todo o secretariado desse governo, porque foi por meio
das parcerias constantes e permanentes que conseguimos levar o que levamos, que
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foram projetos importantes para os mais diferentes segmentos deste Estado de Minas
Gerais.  Então, a todos, o nosso muito-obrigado e a certeza de que, se tivemos a
votação  que  tivemos,  foi  através  desse  conjunto,  dessas  parcerias  que
estabelecemos aqui neste mandato.

Deixo a todos o nosso cordial abraço e agradecimento.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada.
O deputado Lafayette de Andrada -  Sr.  Presidente, deputados, prezados amigos

que  se  encontram  nas  galerias,  telespectadores  da  TV Assembleia,  subo  a  esta
tribuna de maneira muito breve, mas com muita alegria, para agradecer aos eleitores
que nos deram a honra de representá-los pelo próximo quadriênio. Tenho absoluta
certeza de que estarei trabalhando com redobrado ânimo pelos interesses do povo
mineiro.

Presidente  Dalmo,  deputado  João  Leite,  quero  fazer  um  triste  exercício  de
futurologia. Podem perguntar: “Deputado, o senhor virou vidente?”. Não, mas estou
começando  a  perceber,  pela  fala  de  alguns  deputados  ligados  ao  governo  em
Plenário,  o  qual  irá  tomar  posse  em  1º  de  janeiro,  que,  lamentavelmente,  dias
sombrios virão para o nosso estado. Há poucos minutos, discutindo a ata, o bravo
deputado Rogério Correia, que sempre defendeu os interesses dos servidores, que
sempre cobrou do governo melhorias para os servidores e aumento de salário, estava
criticando o governador do Estado, porque ele enviou à Assembleia Legislativa uma
mensagem contendo aumento da remuneração, que é a recomposição salarial dos
servidores  do  Estado.  Nem  assumiram  o  governo  ainda  e  já  estão  contra  a
recomposição da inflação. Não é aumento real. Chegou à Assembleia Legislativa uma
mensagem do governador solicitando a recomposição de 4,6%, se não me engano,
no salário dos servidores. A bancada do futuro governo subiu aqui querendo impedir,
dizendo que não é hora disso, que é mistificação, pois quem pagará são eles. Mas
são eles mesmos, quem vai pagar é o próximo governo. O governo que ganhou as
eleições é que vai arcar com o pagamento de todos os servidores, vai arcar com
todos os investimentos que o Estado tem de fazer, vai arcar com todos os gastos e
custeio que o Estado tem de fazer. O Estado tem de comprar remédio, tem de fazer
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manutenção de estradas, tem de fazer manutenção de hospitais, de escolas. Isso é
encargo, é obrigação do governo. Não interessa de qual partido é o governo, pois é
governo do Estado de Minas Gerais. Competirá ao governo, que tomará posse em 1º
de janeiro, fazer isso tudo, mas estou antevendo que eles não querem fazer isso.
Vieram aqui criticar a recomposição salarial.

Quando estavam fora  do governo e  chegava  uma mensagem de recomposição
salarial,  diziam  que  era  um  absurdo,  que  a  casa  iria  cair.  Perguntavam  se  era
somente a recomposição, pois ainda havia os desgastes. Falavam que os servidores
não  eram  prestigiados,  não  eram  valorizados,  que  estavam  dando  somente  a
recomposição da inflação. Eles falavam assim, mas agora nem recomposição mais.

Esse é o exercício de futurologia que faço: dias sombrios chegarão ao Estado de
Minas Gerais. Vejam os senhores: estamos encalacrados com a PEC nº 69, que trata
dos servidores da Lei nº 100. Encalacrados porque, embora ela esteja na pauta e
precisemos votá-la, não conseguimos fazer isso. Aquela bancada do PT e do PMDB,
que foi contrária à PEC e que vai exercer o governo a partir do dia 1º de janeiro, não
nos deixa votar absolutamente nada. Essa é a realidade. Estamos precisando votar o
Projeto de Lei nº 4.170, dos agentes penitenciários. Lutamos tanto - os deputados
João Leite, Sargento Rodrigues, eu e outros -, mas a votação não anda. Não deixam
que votemos. Esse é o governo que se prenuncia.

Na  época  das  eleições,  o  povo,  a  sociedade,  todos  nós  somos  movidos  pelas
paixões e muitas vezes, por isso mesmo, não agimos com racionalidade. O candidato
do  PT fez  um  milhão  de  promessas  inteiramente  inexequíveis,  mas  a  população
acreditou e achou que era possível que tudo acontecesse. Mas agora a máscara está
caindo; o cordeiro está deixando aparecer o rostinho do lobo que estava escondido
debaixo da pele. Aquilo que se apresentava como um cordeirinho está começando a
mostrar agora as garras e os dentes do lobo que estava escondido ali debaixo. Essa
é a nossa triste realidade.

Com os deputados João Leite, Antônio Carlos Arantes, Neilando Pimenta, Gustavo
Valadares e outros, presidente, lutamos muito nesta Casa pela aprovação da PEC nº
69.  Temos  convicção  de  que  é  preciso  que  os  deputados  ligados  à  bancada do
governo que vai entrar tenham uma crise de consciência e de responsabilidade com
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cerca de 60 mil famílias e permitam que a Assembleia Legislativa vote essa PEC.
Eles sabem que temos maioria para aprová-la, mas não nos deixam votar. Obstruem.
É um instrumento regimental que têm em mão e de que se utilizam: não deixam que a
votação aconteça. Com isso, estão prejudicando cerca de 60 mil famílias.

Para a lei dos agentes penitenciários, fizemos reuniões com o secretário, da qual
participaram também os deputados João Leite e Sargento Rodrigues, e o que está no
Projeto Lei nº 4.170, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que precisamos
votar, é o que foi acordado. Mas também não nos deixam votar. Recordo, deputado
João Leite,  que eu era  secretário  de  Defesa Social  quando planejamos todos os
aumentos reais para os servidores da Defesa Social: agentes penitenciários, agentes
socioeducativos e o pessoal das Polícias Militar e Civil  e do Corpo de Bombeiros.
Logo no primeiro ano, definimos todos os aumentos - que eram reais e robustos -
para os próximos quatro anos, e isso vinha acontecendo. Mas já ouvi notícias não
oficiais  de  que  o  último  aumento,  previsto  para  janeiro,  não  vai  acontecer.  São
notícias oficiosas, mas é o que estou escutando pelos corredores. Esse é o exercício
de futurologia que estou fazendo: dias sombrios virão.

Concedo aparte ao eminente deputado Gustavo Valadares, valente líder da minoria.
O deputado Gustavo Valadares  (em aparte)*  -  Deputado Lafayette  de  Andrada,

gostaria de parabenizá-lo pela lucidez do pronunciamento. V. Exa. expõe de forma
muito clara aquilo que abordei em uma breve questão de ordem, antes de iniciarmos
o pinga-fogo. Tenho muito receio do que viveremos pelos próximos quatro anos junto
a esse governo que será empossado no dia 1º de janeiro e que prometeu mundos e
fundos aos servidores estaduais e à população de Minas, no tocante às alíquotas,
especialmente à alíquota do ICMS que incide sobre a energia elétrica, dizendo que a
nossa é a das maiores do País.

Espero estar equivocado, mas tenho o sentimento de que o que aconteceu aqui
ocorreu também de forma muito clara no Brasil.

E não poderia ser diferente.  Venceram as eleições lá,  no governo federal e em
Minas,  usando  do  mesmo subterfúgio,  a  mesma  tática:  “Vamos  prometer  o  que
pudermos e precisarmos prometer.  Passada a eleição, vamos justificar aquilo  que
prometemos dizendo que não temos condições de cumprir. O que haverá...”
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O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Senão,  deputado  Gustavo  Valadares  -
desculpe-me -, mas fale da herança maldita, de culpar os outros.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sim, é o que gostam de fazer.
O aparelho mais valorizado quando um governo do PT assume, o instrumento mais

valorizado é o retrovisor. Os senhores e as senhoras que aqui estão, nas galerias,
tenham certeza disso. A partir de 1º de janeiro, como disse o deputado João Leite,
será este o discurso: “a herança que recebemos do governo passado; pegamos um
Estado quebrado, sem dinheiro. Por conta disso não poderemos cumprir as nossas
promessas,  os  nossos  compromissos”.  Estão  sempre  olhando  para  o  retrovisor,
nunca olhando para a frente. Esse é o grande ou principal instrumento do PT.

Eu quero deixar claro aqui, deputado: a presidenta Dilma disse que não havia crise
no Brasil; a presidenta disse que não iria elevar o valor do combustível; disse que não
tínhamos problema com a inflação. Tudo isso foi dito durante a campanha. Passada a
eleição...

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Disse  que  não  havia  desmatamento  na
Amazônia.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Que não havia desmatamento na
Amazônia. Enfim, vivemos um país durante a eleição e agora vivemos outro depois. A
mesma coisa no Estado. Existe muita, muita preocupação com o que nós teremos no
Estado nos próximos quatro anos.

O deputado Lafayette de Andrada - Agradeço-lhe, deputado Gustavo Valadares, as
palavras. Concedo aparte, com muita honra para mim, ao deputado João Leite.

O deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, deputado Lafayette de Andrada. Eu
quero  concordar  com  V.  Exa.,  que  faz  um  apanhado  brilhante  do  momento  que
estamos vivendo. Chegamos agora naquele momento em que nós estamos quase
passando o bastão para o próximo governo.

Depois de tanto tempo, em Minas Gerais, com muitas obras, com desenvolvimento
no Estado, nós passamos o bastão para agremiações que nos fizeram oposição o
tempo inteiro. E prometiam para a população de Minas Gerais serem melhores do
que nós. Eles dizem que serão melhores na segurança pública. Mas provaram que
não  são ao  abandonar  as  fronteiras.  V.  Exa.,  como secretário  de  Defesa  Social,
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sofreu isso na pele, porque é pelas fronteiras que entram as armas e as drogas que
vêm felicitando o nosso país.

O deputado Lafayette de Andrada - São 10.000km de rodovias federais, deputado
João Leite, em que a polícia estadual não pode atuar, pois são de competência da
Polícia Rodoviária  Federal,  e  há  menos de 800 homens para vigiar  10.000km de
rodovia. Do Rio de Janeiro a Brasília, há menos de 40 homens para vigiar.

O deputado João Leite (em aparte)* - É um policial  rodoviário federal para cada
700km. É impossível. Mas eles falaram que é possível. Disseram algumas vezes que
o governo de Minas não tinha projetos para apresentar,  porque dinheiro havia - a
presidente Dilma tem dinheiro para dar  para Minas Gerais  -,  e nós não tínhamos
projeto.

O deputado Lafayette de Andrada - Onde está o metrô? Onde está a duplicação da
Fernão Dias? Onde está o anel rodoviário?

O deputado João Leite (em aparte)* - A Fernão Dias foi duplicada por Fernando
Henrique. A BR-381 Norte é que não foi duplicada nem por Lula nem por Dilma, mas
agora terão os projetos para o metrô, para o anel rodoviário, eles farão.

Nós  não teremos mais  problemas na segurança pública,  porque eles  disseram,
deputado Lafayette de Andrada, que sabem fazer, que conseguem ter o dinheiro, que
terão dinheiro para fazer uma grande transformação no Estado. O governador eleito
prometeu,  em  quatro  anos,  chamar  4  mil  novos  policiais.  Avise  a  ele,  deputado
Lafayette, que, em quatro anos, vão se aposentar 5 mil policiais.

O deputado Lafayette de Andrada - Isso não vai nem tampar o buraquinho do dente.
O deputado João Leite (em aparte)* - Pois é, mas eles falaram que vão dar conta, e

nós vamos estar aqui quatro anos acompanhando a aula que o PT e o PMDB vão dar.
Nunca mais, prometem eles, pagarão os servidores públicos em sete chamadas.

O deputado Lafayette de Andrada - Era.
O deputado João Leite (em aparte)* - Quando eu fui oposição nesta Casa, eles

pagavam o servidor público em sete chamadas, e o 13º salário, nem pensar, mas
agora eles mudaram e prometem o céu para Minas Gerais, e nós vamos aguardar.
Parabéns.

O deputado Lafayette de Andrada - Deputado João Leite, agradeço-lhe o aparte,
que enriqueceu as nossas palavras.
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Para  concluir,  quero  dizer:  o  lobo  escondido  na  pele  de  cordeiro.  Já  estão
começando a aparecer as garras e as presas e a cair a capa de cordeirinho. Pela fala
que ouvi aqui, pelos discursos e pela palavra de alguns deputados do PT e PMDB,
percebo que dias sombrios virão.

O deputado João Leite (em aparte)* - A herança maldita.
O deputado Lafayette de Andrada -  Aqueles  que antes pugnavam por  melhoras

para o servidor agora querem impedir  que elas aconteçam. Além disso, impedir  o
aumento para o servidor e que resolvamos os casos dos servidores da Lei nº 100 e
dos agentes penitenciários. Enfim, a capa está caindo. Estamos vendo que o que na
verdade  existia  era  um  discurso  de  lobo  na  pele  de  cordeiro  para  enganar  a
população. E enganaram e enganaram, para o nosso lamento.

Sr.  Presidente, essas eram as nossas palavras. Oxalá eu esteja errado, mas as
evidências que percebo aqui mostram que dias muitos tristes virão para o Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado, presidente e deputados.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.
O  deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  presidente,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

senhoras deputadas e senhores deputados, plateia que hoje nos prestigia, lotando as
galerias da Casa, e telespectadores da TV Assembleia, nosso muito boa tarde.

Acredito,  presidente  Dalmo,  que  este  primeiro  momento,  ao  assumirmos,  pela
primeira  vez,  a  tribuna  na  Assembleia  mineira  após  as  eleições,  tem  de  ser  de
agradecimento a todos os mineiros e a todas as mineiras, especialmente os da região
Sul, onde obtivemos quase a totalidade dos nossos votos, que nos reconduz a mais
um mandato e uma missão nesta Casa do povo.

Neste nosso pronunciamento inicial, não poderia deixar de dedicar, neste momento,
duas palavras, que julgo oportunas e valiosas para toda Minas Gerais e para todos os
mineiros: muito obrigado.

Quero  retribuir  a  confiança  do  voto  com  nosso  trabalho  e  nossa  dedicação.
Estaremos sempre aqui defendendo, primeiramente, os interesses da nossa Minas
Gerais e do povo mineiro. Presidente Dalmo Ribeiro, como V. Exa. é conhecedor das
leis e tem formação acadêmica jurídica, sabe do que estamos tratando em relação à
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PEC nº 69, que versa sobre os servidores que se encontram no aguardo de uma
providência desta Casa para retornarem às suas atividades, ou até mesmo que lhes
dê  um  agasalho,  uma  cobertura  ou,  na  pior  das  hipóteses,  uma  esperança  em
retribuição por muitos e muitos anos trabalhados por  essa gente na educação do
Estado de Minas Gerais.

Inicio as minhas palavras trazendo o exemplo para este parlamentar. Em 1980, o
IBGE  lançava  na  RMBH  a  Pesquisa  Mensal  de  Emprego.  Naquela  época,  era
necessário  que  se  buscassem  150  servidores  para,  de  imediato,  procederem  à
realização  da  Pesquisa  Mensal  de  Emprego,  que  até  hoje  mede  o  nível  do
desemprego no Estado e no Brasil. Fui convidado para pertencer a essa equipe do
IBGE.

Naquela época, deputado Dalmo Ribeiro, fizeram um contrato de trabalho sem data
de vencimento, 29/3/1980. Os anos se passaram, e, em 5/10/1988, promulgou-se a
Carta Magna, a Constituição Brasileira. Na publicação e promulgação da Constituição
estava assegurado que os servidores da administração direta ou indireta com mais de
cinco anos em exercício ou oito anos de forma não consecutiva teriam o direito de
permanecer  no  seu  trabalho  e  seriam  reconhecidos  como  efetivos  servidores  da
União.

Daquele longínquo 29/3/1980 até agora, 29/3/2015, completarei 35 anos de serviço
público  prestado  ao  IBGE.  Em  nenhum  momento,  nesses  30  anos  de  trabalhos
prestados à União, ao IBGE, fomos incomodados. Fomos efetivados, estamos e já
caminhamos, muitos de nós, para a aposentadoria, a minha também. Com 35 anos
de serviço, que se completarão no ano que vem, também estarei apto a buscar a
minha aposentadoria no IBGE.

A PEC nº 69 dá aos servidores da educação, a essa gente... Muitos deles, senhores
parlamentares,  deputado  Inácio  Franco,  não  têm  condições  físicas,  saúde  para
continuar trabalhando ou para buscar no mercado de trabalho nova oportunidade de
exercerem suas atividades. Muitos, abatidos pelo cansaço, pela doença, estão em
casa, no choro, com as lágrimas descendo sem, contudo, saber se no ano que vem
vão ter dinheiro para o mercado, a farmácia, o aluguel, o pagamento da prestação do
seu imóvel,  a  escola  do  filho  ou  até  mesmo para  a  sobrevivência.  Não estamos
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tratando aqui,  senhores e senhoras parlamentares, de uma PEC que pertença ao
lado A ou ao lado B. Essa PEC pertence aos mineiros, a esse povo que não está
tendo tranquilidade hoje  de  saber  se  continuarão sendo servidores  do  Estado de
Minas Gerais.

Quero perguntar: depois de Azeredo ser governador de Minas, quem governou o
Estado?  O  nosso  saudoso  Itamar  Franco.  Esses  servidores  não  trabalharam  tão
somente nos governos do atual governador do Estado, Alberto, ou do Anastasia ou do
Aécio. Anteriormente a eles, esse povo trabalhou, prestou serviço aos mineiros, às
escolas, às crianças, e não podem ser abandonados. Não podemos abandoná-los.
Cadê  a  hombridade  desta  Casa  e  dos  parlamentares?  Cadê  o  senso  de
responsabilidade que juramos cumprir quando tomamos posse? Cadê a nossa boa
vontade de resolver  a  situação de mãe que não tem leite,  de  mãe que não tem
comida, de pai que não tem emprego? Sinto-me hoje nesta Casa um tanto quanto
envergonhado pela falta de união para discutirmos e encaminharmos uma solução a
essa gente. Temos de discutir. Se houve um erro que atingiu os servidores que estão
hoje em casa esperando, não foi da parte deles. Se houve omissão, deles não foi.

Cabe  lembrar  aqui,  senhoras  e  senhores,  uma  ressalva  que  julgo,  deputado
Sargento  Rodrigues,  ser  a  mais  importante.  V.  Exa.  prima pelo  cumprimento  dos
dispositivos legais. Esta Casa votou, deputado Wander Borges, por unanimidade, a
Lei nº 100. Na oportunidade, tinham assento à Mesa deputados dos partidos que hoje
continuam compondo esta Casa e que estão se eximindo dessa responsabilidade,
não querem discutir.  Estou vendo que não podemos postergar  essa decisão,  que
estamos colocando em uma linha de perigo quase 80 mil famílias.

Estou  aqui  na  tribuna  como  presidente  da  Comissão  de  Educação  também.
Orgulho-me muito de estar nesta Casa compondo a 17ª Legislatura, mas nesses dois
anos estou como presidente da Comissão de Educação. E o presidente da Comissão
de  Educação,  por  si  só,  pela  natureza  da  missão,  nesta  Casa  é  cobrado
constantemente. Inúmeras, inúmeras correspondências chegam ao nosso gabinete:

“Deputado Duarte, o que será de nós, servidores da Lei nº 100? Deputado Duarte, o
senhor vê alguma expectativa, alguma janela, alguma porta, por menor que seja, que
esteja abrindo para resolver a nossa questão?”
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Neste momento, senhoras e senhores, quero pedir a reflexão desta Casa. Neste
momento, quero dizer à esquerda ou à direita que temos de ter a responsabilidade de
discutir a Lei nº 100, que hoje se transformou em PEC nº 69. Não podemos colocar
debaixo do tapete, não podemos jogar para depois uma situação que é urgente, uma
situação que merece, da nossa parte,  o mínimo de respeito com as pessoas que
estão aguardando dos deputados deste parlamento uma resposta.

Caro presidente desta reunião, deputado Dalmo Ribeiro, sei que quando exponho
essa minha preocupação, ela é de V. Exa. também, que tem formação acadêmica, o
preparo para discutir essa matéria. Deputado Dalmo, quando esta Casa aprovou essa
lei  eu  não  era  membro  deste  parlamento,  mas  via  que  toda  Minas  Gerais
comemorava  a  aprovação.  Foram  feitas  inúmeras  festas  pela  aprovação,  e  a
Assembleia  de  Minas,  num momento  marcante  de  sua história,  disse:  “Sim,  nós,
assim como a Constituição Federal, efetivamos os servidores da União com mais de
cinco anos de trabalho. Nós,  os ininterruptos deputados da Assembleia de Minas,
aceitamos a Lei nº 100 e a reconhecemos como instrumento que pratica o bem, a
solidariedade, a responsabilidade, e se busca, através da lei, estabelecer-lhes uma
nova modalidade de emprego junto ao Estado de Minas Gerais”. Foi o que foi dito, foi
o que definido, deputado Dalmo. Essa foi a decisão do Parlamento, naquela época,
quando votou a Lei nº 100.

Se hoje o Supremo derrubar a Lei nº 100, teremos aqui uma resposta que, nestes
últimos momentos de minha fala,  deputado Dalmo Ribeiro,  queria dar  a todos os
mineiros,  a  vocês  que  estão  ansiosos,  às  famílias  mineiras  que  querem  dos
parlamentares uma resposta sobre a PEC nº 69. Tenho aqui, para trazer às senhoras
e aos senhores, uma posição que fecha com o nosso raciocínio.

Diz  uma  corrente  nesta  Casa  que,  se  aprovarmos  a  PEC  nº  69,  o  Supremo
novamente a derrubará. Muito bem, se o Supremo revir essa decisão da Casa, não
estará revendo primeiramente, deputado Dalmo, uma lei, mas estará revendo uma
PEC. É muito mais forte que uma lei. Estamos alterando a Constituição de Minas para
dar segurança aos servidores da Lei nº 100.

Primeiro ponto importante: a PEC é muito mais forte que a Lei nº 100, que estava
vigorando. Segundo: muitos outros estados têm o mesmo problema de Minas Gerais.
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Muitos  outros  estados  estão  convivendo  com  a  mesma situação  que  vive  Minas
Gerais. Lá no Congresso Nacional tramita uma PEC que assegura a essa gente o
direito  de  permanecer  em seu trabalho.  Então,  deputado Dalmo,  vamos  elevar  o
nosso pensamento adiante. A Assembleia de Minas se acovarda, vira as costas para
essa gente. O Congresso resolve dar o direito de reconhecer o trabalho. Onde vão
estar os servidores de Minas Gerais? Na rua? Desempregados? Muitos deles já sem
vida? Doentes? Aí, vamos dizer a Minas Gerais:

“Desculpem,  mineiros,  mas  não  tivemos  hombridade,  capacidade  ou  mesmo  o
senso de responsabilidade de analisar em tempo a PEC nº 69”. Eu não quero fazer
parte desse time que vai pedir desculpas. Esses ombros já carregaram muito peso
desde criança, sou filho de classe média, meu pai, falecido, era funcionário público, e
minha mãe, professora, também é falecida. Desde cedo aprendi  a trabalhar como
ambulante, engraxate, desde cedo aprendi a dar valor ao trabalho. E esse povo, os
mineiros que estão sendo atingidos pela decisão do Supremo de derrubar a Lei nº
100,  merece  mais  responsabilidade  do  Parlamento  mineiro.  Que  abramos  a
discussão, que demos a eles um caminho sólido. E, se aprovarmos a PEC n° 69 e
lhes  dermos  mais  um  ano  ou  dois  de  vida,  estaremos  lhes  dando  dignidade,  o
respeito que merecem.

Portanto, mineiros e mineiras, aqui está o deputado Duarte Bechir posicionando-se
favoravelmente ao debate e à apreciação urgente da PEC nº 69. As senhoras e os
senhores funcionários merecem de todos nós maior responsabilidade e mais atenção
porque  fomos  nós,  esta  Casa  bonita,  que  aprovou  a  matéria,  por  unanimidade,
quando foi trazida para debate. E, se foi ela que aprovou, agora não é hora de virar
as costas para Minas Gerais.

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

senhores  deputados  presentes,  senhoras  e  senhores,  gostaria  de  abordar  um
assunto  extremamente  preocupante  na  tarde  de  hoje,  mas  também  não  poderia
deixar de fazer referência ao andamento da Casa e manifestar minha preocupação
com o curso que o final de ano está tendo no apagar das luzes desta legislatura.
Agora mesmo vimos ali a presença de vários agentes penitenciários, e conversei com
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alguns deles na porta da Assembleia Legislativa antes desta reunião. Eles me falaram
do drama que estão vivendo, do problema sério por que passam. Estamos falando de
famílias, seres humanos, pais e mães de famílias, de trabalhadores que querem e
precisam  que  esta  Casa  deixe  de  lado  as  questões  políticas  e  aborde  temas
verdadeiramente preocupantes e importantes.

Neste Brasil em que lutamos tanto para que o trabalhador tenha um lugar ao sol,
para que tenha um salário descente e digno, faço esse alerta e me comprometo mais
uma vez a permanecer aqui quantas vezes forem necessárias para fazermos esse
esforço. Vamos nos sentar à mesa do diálogo, situação e oposição, partido A ou B,
para delinear o que precisamos fazer. Quero hipotecar minha solidariedade a vocês.
Isso não é nenhuma brincadeira, este é um Parlamento sério, o assunto é sério.

Não podemos deixar de encarar, com responsabilidade, esses fatos aí colocados e
que dependem única e exclusivamente do Parlamento, dos parlamentares. Sair desta
Casa,  colocar  condições,  “só  vamos votar  esse projeto  se conseguirmos avançar
neste ou naquele ponto”, é demonstração de falta de apreço às coisas e às pessoas
sérias.  O  trabalho  de  um  agente  penitenciário  é  um  trabalho  digno,  no  qual  as
pessoas se envolvem num ambiente perigoso. Quantas e quantas vezes vimos, pela
televisão, em rebeliões de presídios, agentes com uma faca no pescoço? Estão em
risco a sua vida e a sua integridade. O trabalho de vocês tem de ser reconhecido pelo
povo mineiro.

Estou falando isso sem nenhum cunho político. As eleições acabaram, passaram.
Este Parlamento agora tem de procurar dar demonstração de que o trabalho de vocês
é importante para nós, para Minas Gerais, para a segurança pública. Vocês trabalham
num ambiente extremamente estressante. Não é brincadeira o trabalho que vocês
fazem. Não podemos, neste momento, colocar condicionantes, aceitar chantagens,
deixar de dialogar. Só assim poderemos efetivamente dar uma resposta ao que vocês
precisam e merecem.

O  deputado  Wander  Borges  (em  aparte)*  -  Presidente  Dalmo  Ribeiro  Silva,
deputado Carlos Pimenta, quero colaborar com V. Exa., em sua fala, no que se refere
aos agentes penitenciários, assim como com a fala do deputado Duarte Bechir, que o
antecedeu.
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Quero colocar  aqui  uma questão que tem me incomodado muito.  A questão da
herança maldita, deputado João Leite. O que acontece no País? O governo federal,
nos  últimos  anos,  vem  executando  uma  política  econômica  que  feriu  de  morte
estados e municípios brasileiros. É um negócio estarrecedor. A responsabilidade por
todos  os  problemas  existentes  nas  cidades  brasileiras  hoje  deve  ser  creditada  à
política macroeconômica do governo federal.  Refiro-me à inflação, à taxa de juros
altos e ao endividamento permanente da sociedade brasileira, que já deve mais de
R$1.300.000.000.000,00. A questão fiscal foi balizada na necessidade de consumo:
compra, compra, compra.

Há  um  detalhe  muito  sério.  Este  mês,  está  nas  câmaras  de  vereadores  e  na
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o orçamento que será executado
no próximo ano, nos mais de 5.500 municípios e nos estados brasileiros. Ele foi feito
sob a égide da Lei  nº  4.320, despesa fixada e receita estimada. Em determinado
momento, o governo federal desonera, tira o dinheiro do caixa, que vai via Fundo de
Participação  dos  Municípios,  que  é  o  somatório  do  imposto  de  renda  e  IPI,  das
cidades  de  Mercês,  Porteirinha,  Coração  de  Jesus,  Nanuque,  e  nos  Estados  do
Amapá,  Pernambuco e  Ceará.  Quem  tem de pagar  alguma coisa  indevida  nesta
nação é o caixa do governo federal, que é criminoso. Acho que o Congresso Nacional
deveria estudar até a possibilidade de criação de um fundo compensatório. Toda vez
que, por erro macroeconômico, por desoneração de impostos, a receita de qualquer
cidade,  seja  ela  de  3  mil  habitantes,  seja  de  200  mil  ou  500  mil  habitantes,  for
diminuída, o governo federal deverá repor os recursos que devem ser colocados ali.

O que está havendo agora é o que está aqui nos jornais. Todos os dias vemos isto:
promessas  eleitoreiras  vão  ficar  só  no  discurso.  E  assim,  sucessivamente.  Muito
obrigado, deputado Carlos Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* - V. Exa. tem razão ao assumir essa posição. Queria
voltar ao meu pronunciamento e ao tema que me trouxe hoje a esta tribuna. Recebi
um convite, meu caro João Leite, da Codevasf. “Codevasf firma termo de cooperação
para preservar nascente do Rio São Francisco.”

Quando ouvi essa notícia, fiquei feliz. Pelo menos esse órgão do governo federal
está tomando providências para poder salvar o Rio São Francisco, que, há alguns
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anos, comemorou os 500 anos do descobrimento. É o rio da integração nacional, que
nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele percorre todo o Estado, além de
outros  estados,  como  a  Bahia.  Depois  vai  desaguar  no  Oceano  Atlântico,  entre
Alagoas e Sergipe.

Fui lendo a notícia e percebi que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba - Codevasf - foi incumbida da assinatura do convênio
para o trabalho de revitalização do São Francisco no Estado de Sergipe, na foz do
São  Francisco,  por  meio  de  um  termo  de  cooperação  técnica,  firmado  com  a
Prefeitura de Canindé de São Francisco. A Codevasf iria aderir ao projeto Nascentes
do São Francisco.  As cidades dos estados nordestinos estão mobilizando-se para
fazer o trabalho de revitalização do Rio São Francisco, mas 70% das águas do São
Francisco, meu caro Rogério Correia, estão em Minas Gerais. O Rio São Francisco
está morrendo, agonizando. A vazão do São Francisco, próxima à cidade de Pirapora,
nesta  época do ano,  era  de  600m³  por  segundo,  mas agora  está  em 110m³ por
segundo.

Na cidade de Itacarambi, um homem da estatura do deputado João Leite, de quase
2m de altura, consegue atravessar o Rio São Francisco com a cabeça de fora. Um
local que tem hoje 1,70m de profundidade, há alguns anos, tinha 19m. O rio está
assoreado. O projeto do governo federal para que se evite o lançamento in natura do
esgoto está paralisado. Não existem mais as matas ciliares. O Rio São Francisco está
morrendo. É necessário que o Nordeste brasileiro lance o programa de revitalização
das nascentes do São Francisco para chamar a atenção de Minas Gerais.

Na Serra da Canastra, em São Roque, a nascente secou. Não existe mais a água
que atraía tantos turistas. A nascente está seca. Os afluentes do São Francisco estão
morrendo. Eles estão, cada dia mais, diminuindo o curso d'água, a vazão de água, e
nosso São Francisco, o rio da integração nacional, clama por socorro. Gostaria muito,
neste momento, de cumprimentar a Codevasf pelo programa que está sendo feito em
Sergipe e em Pernambuco, mas chamo a atenção da Codevasf para cá.

O diretor da Codevasf em Minas é o nosso ex-deputado Dimas Rodrigues. Ele hoje
é responsável pelo gerenciamento da Codevasf em todo o Estado de Minas Gerais.
Vamos fazer um apelo a todos os deputados, e um ofício para que todos eles possam
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assinar.  Depois  nós o encaminharemos para todos os prefeitos  e vereadores das
cidades  que  compõem  essa  grande  bacia  do  São  Francisco,  para  que  possam
assiná-lo  na  tentativa  de  conseguirmos  salvar  o  São  Francisco.  Nosso  rio  está
morrendo.  Precisamos  evitar  esse  assoreamento,  esse  volume  de  areia  que  cai
nesse rio, formando verdadeiros bancos de areia, o que dificulta que as balsas façam
o transporte de caminhões, de carros e de passageiros. Eles não estão circulando
porque não conseguem atravessar o Rio São Francisco.

Precisamos fazer projeto de replantio das matas ciliares, parar de lançar esgoto
sanitário diretamente no rio, recompor a fauna. Os peixes estão à flor do Rio São
Francisco, com a boca de fora, tentando respirar, porque não têm oxigênio, não há
água suficiente. A Barragem de Jequitaí está paralisada, meu caro Paulo Guedes. Por
que ela foi paralisada? Começou num ritmo e agora não funciona mais.

De forma muito honesta, objetiva e clara, esperamos que esta Casa tenha uma
palavra  do  diretor-geral  da  Codevasf  em  Minas  Gerais,  ex-deputado  Dimas
Rodrigues, nosso grande companheiro, homem público notável. Que ele venha aqui
para dar explicações. O que não pode acontecer é o rio morrer e agonizar, como está
acontecendo,  trazendo preocupação a  todos  os brasileiros  e  dor  ao  coração  dos
norte-mineiros, dos mineiros e brasileiros. Ao mesmo tempo, vemos o processo de
transposição continuar. Eles querem transpor o que, pelo amor de Deus? Daqui a
alguns dias não teremos mais água para correr em quase 500km de canais e chegar
até os 12 milhões de nordestinos.

Além da nossa tristeza explícita que manifestamos neste momento pelo que está
acontecendo com o São Francisco, também lançamos o desafio para que a Codevasf
de Minas Gerais siga o exemplo da Codevasf de Sergipe e tenha uma ação imediata
no programa nascentes do São Francisco, recomponha o nosso rio, proteja as suas
nascentes e também os seus afluentes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O presidente (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A presidência gostaria de registrar
com muito prazer a presença do ex-deputado, hoje conselheiro, Doutor Viana. Ele é
ex-presidente  desta  Casa  e,  por  longos  anos,  prestou  relevantes  serviços  ao
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Parlamento mineiro. Doutor Viana, muito obrigado pela presença. Queremos anunciar
também  a  presença  dos  valorosos  agentes  penitenciários  que  estão  aqui
acompanhando a participação do trabalho desta reunião ordinária. Muito obrigado a
todos.

Questão de Ordem
O deputado Wander Borges -  Sr.  Presidente,  peço o encerramento de plano da

reunião devido à falta de quórum. Há apenas nove deputados. Isso é regimental.
O presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a

presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 18 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.417/2014

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo
declarar de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, com sede no
Município de Araxá.

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  o  Centro

Educacional Infantil Vovó Sérgia, com sede no Município de Araxá, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo  a defesa dos direitos da
criança  e  do  adolescente  e seu  atendimento  social,  bem  como de  seus  pais  ou
responsáveis, quando se fizer necessário.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  mantém,  além  de  serviços
educacionais,  serviços  subsidiários  de  natureza  cultural,  social  e  de  promoção
humana.

Tendo em vista a relevante contribuição educacional e social prestada pela entidade
no  Município  de  Araxá e  adjacências,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.417/2014, na sua forma original.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.494/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 5.494/2014, do governador do Estado, encaminhado por meio

da Mensagem nº 703/2014, “altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  agora  a  esta  comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Com a proposta de alteração da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação

tributária do Estado, o chefe do Poder Executivo pretende reduzir a carga tributária
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incidente sobre as operações com álcool para fins carburantes de 19% para 14%.
Segundo consta na exposição de motivos anexada à proposição, a adoção das

medidas propostas deverá incentivar o consumo de combustível de fonte renovável e
menos poluente e, a um só tempo, desonerar o consumidor final.

Como  medida  compensatória  à  redução  proposta,  em  obediência  à  Lei  de
Responsabilidade Fiscal,  o projeto propõe a majoração da alíquota nas operações
com gasolina, dos atuais 27% para 29%.

O autor da proposição, mediante a Mensagem nº 710/2014, publicada no Diário do
Legislativo,  apresentou  emenda  ao  projeto  “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”.

Segundo o governador, “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”.

Feito esse breve esclarecimento, passemos à análise da proposição.
Por força do disposto no art. 61, inciso III, da Carta Mineira, compete ao Legislativo

dispor sobre o sistema tributário estadual, a arrecadação e a distribuição de renda.
Deve,  pois,  a  proposta  ser  avaliada  por  esta  Casa,  em  nome  do  princípio  da
legalidade, inerente ao direito tributário brasileiro.

Em vista do disposto no §1º do art. 152 combinado com o art. 53 da Constituição
Estadual, o prazo máximo para apresentação de projeto de lei criando ou majorando
tributos estaduais na Assembleia Legislativa seria, via de regra, o dia 20 de setembro
de cada ano, haja vista que o último dia da sessão legislativa da Casa é o dia 20 de
dezembro.

Verifica-se,  pelo  comprovante  de  protocolo,  que  a  proposição  em  análise  foi
apresentada e recebida nesta Casa no dia 16 de setembro, atendendo plenamente à
regra da Constituição do Estado.

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
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Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
cuja alíquota pretende-se alterar, é um tributo instituído pelo Estado, nos termos do
disposto no art. 155, inciso II, da Constituição da República. Cabe, portanto, ao ente
federado não só a estipulação das alíquotas incidentes sobre os produtos e sobre as
prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de
comunicação,  mas também a implementação das políticas de incentivo fiscal com
base  no  imposto,  objetivando  criar  melhores  condições  para  o  desenvolvimento
econômico do Estado.

Esses  objetivos  devem  ser  almejados  em  consonância  com  as  normas
constitucionais  aplicáveis  à  matéria,  com  as  disposições  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias e também da Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de 4 de maio de
2000, que se tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Conforme  se  depreende  do  disposto  no  art.  1º  do  projeto,  foram  adotados  os
mecanismos de compensação para a possível perda de receita tributária, de modo a
não  haver  diminuição  da  arrecadação  tributária,  com  repercussão  no  orçamento
público. Com efeito, observa-se uma contrapartida mediante aumento da alíquota do
ICMS incidente sobre a gasolina para fins carburantes de 27% para 29%.

Deve ser levado em conta, também, no que se refere à arrecadação tributária, que
a  maior  competitividade  do  produto  no  mercado,  conforme  enfatizado  pelo
governador  do  Estado,  proporcionará  uma  melhor  colocação  do  produto  e,  por
conseguinte, maior arrecadação para os cofres do Tesouro.

Constata-se, ainda, que a majoração do ICMS da gasolina para fins carburantes
também compensará o custo do incentivo de ICMS concedido 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,  objeto  da  emenda  apresentada  pelo  governador.  Por  esse  motivo,
incorporamos o mencionado incentivo no substitutivo apresentado.

Por  fim,  salientamos  que  a  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  da
medida será devidamente analisada na comissão de mérito competente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 5.494/2014, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação
tributária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As alíneas “h” e “i” do inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte alteração:
“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 - 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 a que se refere 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 megawatts-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 I e II;

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,
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a partir de 2019, pela variação da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg
-, prevista no art. 224 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir  do  exercício  financeiro  subsequente,  após  decorridos  noventa  dias  da
publicação.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Wander Borges - Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.499/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  Presidente  do  Tribunal  de Contas do Estado de Minas  Gerais,  o
projeto de  lei  em epígrafe “fixa o percentual  da revisão anual  dos vencimentos e
proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2014”.

Publicado no  Diário  do Legislativo de 2/10/2014,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 18, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição sob análise dispõe, nos termos de seu art. 1º, que 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%, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição da República. De acordo
com a exposição de motivos que acompanha a proposta, no cálculo da revisão dos
vencimentos e proventos, foi  adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA -, apurado no ano de 2013.

O art. 2º do projeto, por sua vez, promove a alteração do inciso III do parágrafo
único  do  art.  11  da  Lei  nº  20.227,  de  11  de  junho  de  2012.  O  referido  artigo
estabeleceu, de forma escalonada, novos valores para o padrão inicial de vencimento
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(TC-01): a partir de 1º de maio de 2012 (inciso I), 1º de janeiro de 2013 (inciso II) e 1º
de janeiro de 2014 (inciso III). Dessa forma, com a alteração do inciso III, pretende-se
atualizar o valor do reajuste previsto para janeiro de 2014 de acordo com o índice de
revisão.

O  art.  3º  promove  a  correção  dos  vencimentos  dos  cargos  de  provimento  em
comissão existentes na estrutura organizacional deste tribunal.

O art.  4º do projeto de lei  excetua da revisão geral anual 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; e os servidores inativos a que se refere o art. 9° da Lei Complementar
Estadual nº 100, de 5/11/2007.

O art. 5º prevê que as despesas resultantes da aplicação da lei correrão à conta
das  dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Tribunal  de  Contas,  e  o  art.  6º
estabelece que  a  implementação da medida observará  o  previsto  no  art.  169  da
Constituição da República assim como as normas pertinentes da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Por fim, o art. 7º prevê que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Passemos, então, à análise da proposição.
A proposta tem a finalidade de dar cumprimento ao disposto no art. 12 da Lei nº

20.227,  de  2012,  o  qual  fixa  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, que dispõe que:

“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.”.

O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo
à fixação e ao aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a
adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado); e o segundo
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refere-se à revisão anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face
da inflação.

A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual
já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um
direito  subjetivo dos  servidores  públicos,  constituindo uma obrigação  do chefe de
cada Poder a iniciativa de deflagrar anualmente o processo legislativo referente ao
projeto  indispensável  para  o  seu  asseguramento.  Trata-se,  pois,  de  mera
recomposição remuneratória,  em face de perdas inflacionárias, daí  a utilização do
IPCA amplo.

Ressalte-se que há reserva de iniciativa do Tribunal  de Contas para deflagrar o
processo  legislativo  sobre  a  matéria,  nos  termos  do  art.  66,  II,  da  Constituição
Estadual, o que foi observado.

É preciso examinar a matéria, tendo em vista as condições e os prazos a serem
observados em ano eleitoral para a concessão de reajustes aos servidores públicos.
A Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, traz uma série
de normas, com o intuito de garantir a probidade administrativa, a igualdade entre os
candidatos e os partidos políticos, assim como a legitimidade das eleições.

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180
dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos servidores a qual exceda a recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Da leitura do dispositivo, conclui-se que
a  vedação  deve  ser  observada  apenas  se  a  revisão  exceder  a  inflação.  São
admitidos,  no  período  assinalado,  reajustes  para  reposição  da  perda  do  poder
aquisitivo do servidor. Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Fernando Neves:

“A revisão  geral  de  remuneração  deve  ser  entendida  como  sendo  o  aumento
concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir
situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras
específicas”. (Res. nº 21.296, de 12/11/2002, do TSE.)

Importante registrar, ainda, a necessidade de serem observados os arts. 16 e 17 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Da
leitura desses artigos, conclui-se que a proposta de revisão deverá vir acompanhada
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de  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o
plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Ressalte-se  que  a  medida  deve  observar,  ainda,  o  disposto  no  art.  169  da
Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para  atender  às  projeções  de  despesa  com  pessoal  e  aos  acréscimos  dela
decorrentes e se houver autorização específica na LDO.

A Lei nº 20.373, de 9 de agosto de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente,
prevê em seu art. 14:

“Para  atender  ao  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169 da Constituição  da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.”.

Nesse diapasão, informamos que, de acordo com o ofício que encaminha o projeto:
“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')”.

Informamos que a proposição foi encaminhada ao Tribunal de Contas, para que
este  órgão enviasse a  esta  Casa Legislativa,  nos  termos  do art.  16  e 17  da  Lei
Complementar  nº  101,  de 2000,  declaração do ordenador  da despesas de que o
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aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual.
Em resposta à mencionada solicitação desta Assembleia, o TCE informou, por meio

do Ofício GAB/PRES. Nº 25.238/2014, em 4/11/2014, que o acréscimo de despesa
tem perfeita  adequação orçamentária  e  financeira  com a  Lei  Orçamentária Anual,
estando compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A  respeito,  informamos  que  a  adequação  aos  comandos  da  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  serão  analisados  de  maneira  mais  aprofundada  pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Cumpre destacar, ainda, que a exclusão expressa da revisão para os servidores a
que se refere o art. 4º do projeto se deve ao fato de que, em relação a eles, devem
ser  observadas  as  regras  e  os  critérios  estabelecidos  pelo  Regime  Geral  de
Previdência Social.

Por fim, impende tecer alguns comentários sobre a atual redação do inciso III do
parágrafo único da Lei nº 20.227, de 2012, que ora pretende-se alterar. O valor do
TC-01 constante no inciso foi estabelecido pela Lei nº 21.378, de 2014, que fixava o
percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal
de Contas do Estado referente ao ano de 2013.

Em  razão  da  aplicação  do  índice  de  correção,  também  houve  alteração  do
parágrafo único, incisos II e III, do art. 11 da Lei nº 13.770, de 2000, que previa os
padrões  do  TC-01 em  janeiro  de  2013 e janeiro  de  2014.  A alteração cuidou de
projetar o índice de revisão no reajuste escalonado já previsto anteriormente.

Ocorre que a proposição foi  vetada parcialmente,  não tendo,  ainda, o veto sido
apreciado pelo Plenário. O veto recaiu sobre o art. 1º e sobre o inciso II do parágrafo
único do art. 2º da Lei nº 20.227, de 2012, contido no art. 2º da lei, bem como sobre o
art.  7º,  que dispunha que a lei entraria em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Assim  sendo,  a  revisão  de  2013,  que  utilizou  o  índice  de  inflação  de  2012,
apresentada no final de 2013 por meio do Projeto de Lei nº 4.673/2013, e aprovada
em 2014, incidiu a partir de janeiro de 2014, tendo sido vetada a sua aplicação para o
ano de 2013.

Destarte, para evitar dúvidas quanto à aplicação do índice de revisão no valor do
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padrão TC-01 de 2014, em virtude do reajuste escalonado de 2012, e também quanto
às tabelas dos cargos de provimento em comissão anexas ao projeto, entendemos
ser necessária a inclusão no projeto de  comando explicativo,  explicitando que no
citado padrão referente  ao ano de 2014 e nos valores constantes das  tabelas  já
incidiu o índice de revisão de 2013.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.499/2014 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:
Art. ... - A revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de

Contas  do  Estado  relativa  a  2013,  concedida  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2014,
encontra-se incorporada no valor estabelecido no inciso III do parágrafo único do art.
11 da Lei nº 20.227, de 2012, alterado pelo art. 2º desta lei.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
Art. … - A revisão anual relativa a 2013 dos vencimentos e proventos dos servidores

do Tribunal de Contas do Estado concedida a partir da vigência da Lei nº 21.378, de
30 de junho de 2014, encontra-se incorporada no Anexo I da Lei nº 19.572, de 2011,
com a redação constante no Anexo desta lei.

Sala das Comissões,12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Carlos  Pimenta  -

Wander Borges.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.033/2013

Comissão de Cultura
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do deputado Cabo Júlio, declara a Orquestra
Sinfônica  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  patrimônio  cultural  dos
mineiros.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a
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esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,
combinado com o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º do mesmo art.189, segue, anexa, a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por objetivo declarar patrimônio cultural do Estado a

Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Para promover maior coerência no ordenamento jurídico estadual, esta comissão

entendeu por bem adequar o projeto ao paradigma adotado por esta Casa no caso da
Lei nº 20.628, de 17/1/2013, que declara patrimônio histórico e cultural do Estado a
Orquestra  Sinfônica  do  Estado  de  Minas  Gerais,  razão  pela  qual  apresentou  o
Substitutivo nº 1, aprovado no 1º turno em Plenário. Esse é o conteúdo do vencido no
1º turno.

Não havendo fato novo que justifique a revisão de nosso posicionamento anterior,
somos favoráveis à sua aprovação no 2º turno na forma do vencido.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 4.033/2013,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Elismar Prado, presidente e relator - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi.

PROJETO DE LEI Nº 4.033/2013
(Redação do Vencido)

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado
de Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Estado  a  Orquestra

Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos da legislação em vigor.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.429/2013
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em estudo institui a Política de

Saúde Ocupacional do Servidor Público, no âmbito da administração pública direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  originalmente  apresentada,  retorna  agora  a
proposição a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.
189, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a instituir a Política de Saúde Ocupacional do Servidor

Público, no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo  Estadual,  com  a  finalidade  de  atender  à  função  social  do  trabalho.  O
projeto em comento estabelece os objetivos dessa política e suas áreas de atuação,
bem como o público-alvo das ações implementadas, que inclui o ocupante de cargo
público  e  sujeito  ao  regime  estatutário  e  os  servidores  contratados  por  tempo
determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público.

A saúde  ocupacional  pressupõe  apoio  ao  aperfeiçoamento  do  funcionário  e  à
conservação da sua capacidade de trabalho. De acordo com a Organização Mundial
de Saúde - OMS -, a principal finalidade das ações de saúde ocupacional consiste na
promoção de condições laborais que garantam o mais elevado grau de qualidade de
vida no trabalho, promovendo o bem-estar físico, mental e social do trabalhador. Além
disso, busca prevenir e controlar os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho
por meio da redução das condições de risco.

Um  ambiente  de  trabalho  saudável  e  estratégias  para  assegurar  a  saúde  do
trabalhador  são  valiosos  bens  individuais,  comunitários  e  nacionais.  Além  de
expressar  reconhecimento  pelo  trabalhador  e  zelo  por  sua  qualidade  de  vida,  o
projeto  contribui  positivamente  para  a  produtividade  e  qualidade  dos  produtos  e
serviços  e,  portanto,  para  a  melhoria  da  sociedade  como um  todo.  Todos  esses
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fatores justificam a relevância do projeto ora apresentado, pois atualmente há muitos
desafios, que só tendem a aumentar, para se preservar a saúde.

No 1º turno de tramitação da matéria, o projeto prosperou sem sofrer alterações
pela Comissão de Constituição e Justiça e por este colegiado.  Além de estar em
consonância com os dispositivos  constitucionais  que garantem a saúde como um
direito de todos e dever do Estado e que apontam a competência concorrente da
União, dos estados e dos municípios para legislar sobre proteção e defesa da saúde,
as  medidas  apresentadas  pelo  projeto  contribuem  para  a  implementação  de
mudanças nos processos laborais e nos ambientes de trabalho a fim de diminuir o
impacto do trabalho sobre o processo de saúde-doença.

Enfim,  diante  das  razões  expostas  e  da  ausência  de  fatos  supervenientes  que
justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no 1º
turno de tramitação da matéria, a favor da aprovação da proposição em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.429/2013, no 2º

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago, relator - Carlos Pimenta.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 11/11/2014, as seguintes comunicações:
Do  deputado  Carlos  Pimenta  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Sebastião

Waldomiro Guimarães, ocorrido em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Carlos Pimenta em que notifica o falecimento da Sra. Maria Pimenta

Frota, ocorrido em 10/11/2014, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.432

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.433
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.434
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.435
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.436
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.437
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.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.438
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.439
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.440

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.441
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.442
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.



349
____________________________________________________________________________

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.443
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

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

LEGISLATURA EM 12/11/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely  Tarqüínio  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Inácio Franco -  João Leite - João Vítor Xavier -  Lafayette de Andrada -
Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião
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por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de
amanhã,  dia  13,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem  do  dia:  (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/11/2014
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Corrêa e Rômulo Veneroso (substituindo o deputado
Duilio  de  Castro,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Liza  Prado.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos
termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mail  do  Sr.  Carlos  Gonçalves  de
Queiroz, enviado por meio do Fale com a Assembleia, tecendo considerações sobre a
Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  e  sobre  as  consequências  legais  de  sua
declaração  de  inconstitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal  Federal;  e  ofício  do
deputado André Quintão justificando sua ausência na reunião do dia 16/9/2014. O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os  deputados mencionados entre  parênteses:  Projetos  de Lei  nºs  5.471,
5.475, 5.478, 5.480, 5.483, 5.491, 5.498, 5.501, 5.513, 5.515, 5.517, 5.521, 5.527,
5.534, 5.538, 5.541, 5.550, 5.563, 5.575 e 5.576/2014 (Dalmo Ribeiro Silva); 5.487,
5.524, 5.539, 5.545, 5.558, 5.569, 5.570 e 5.577/2014 (Luiz Henrique); 5.485, 5.490,
5.494,  5.499,  5.511,  5.529,  5.536,  5.548,  5.549  e  5.554/2014  (Sebastião  Costa);
5.474, 5.477, 5.479, 5.486, 5.489, 5.495, 5.500, 5.503, 5.507, 5.510, 5.520, 5.526,
5.531, 5.532, 5.535, 5.546, 5.551, 5.555, 5.561, 5.567, 5.572 e 5.578/2014 (Duilio de
Castro); 5.472, 5.476, 5.484, 5.488, 5.492, 5.505, 5.508, 5.509, 5.514, 5.519, 5.530,
5.537,  5.540,  5.544,  5.557,  5.565,  5.568  e  5.573/2014  (André  Quintão);  e  5.473,
5.481, 5.482, 5.502, 5.504, 5.506, 5.512, 5.518, 5.522, 5.528, 5.533, 5.547, 5.552,
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5.553,  5.556,  5.559,  5.560,  5.562,  5.564,  5.566,  5.571  e  5.574/2014  (Leonídio
Bouças).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno
único, do Projeto de Lei nº 5.402/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição) e, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.806/2013 na forma
do Substitutivo nº 1 e 5.541/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.764/2013
na forma do Substitutivo nº 1 e 5.131/2014 (relator: deputado Gustavo Corrêa, em
virtude de redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.395/2011 e 5.090/2014 (relator:
deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição)  e  2.265/2011  (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 1.570/2011 e 5.494/2014, no º1 turno, deixam de ser apreciados
em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelos  respectivos
relatores,  deputados Dalmo Ribeiro  Silva  e  Sebastião  Costa.  São convertidos em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem e ao autor o Projeto de Lei nº
5.438/2014 (relator: deputado Rômulo Veneroso, em virtude de redistribuição) e ao
Tribunal  de  Contas  do  Estado  o  Projeto  de  Lei  nº  5.499/2014  (relator:  deputado
Sebastião Costa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
Projetos  de Lei  nºs 4.946, 5.412 com a Emenda nº 1, 5.421, 5.427,  5.411 com a
Emenda nº 1, 5.425 e 5.435/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, os quatro
primeiros em virtude de redistribuição); 5.260, 5.417, 5.418 e 5.419 com a Emenda nº
1  (relator:  deputado  Gustavo  Corrêa,  todos  em  virtude  de  redistribuição);  5.263,
5.416, 5.424, 5.434 e 5.431/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Sebastião
Costa,  todos  em  virtude de redistribuição);  5.426  e  5.436/2014  (relator:  deputado
Rômulo Veneroso, todos em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 5.573/2014



352
____________________________________________________________________________

é retirado da pauta por determinação do presidente da comissão, por não cumprir
pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos em que se solicita, nos
termos do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos autores dos Projetos
de Lei nºs 5.339, 5.357, 5.363, 5.367, 5.376, 5.400, 5.401, 5.413, 5.414, 5.415, 5.420,
5.428, 5.429, 5.432, 5.433, 5.439 e 5.440/2014 que instruam as referidas proposições
com a documentação necessária à sua tramitação. Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Wander  Borges  -  Carlos

Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 993/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 993/2011, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.694/2009, visa declarar de utilidade pública o
Clube da Terceira Idade Conviver e Crescer, com sede no Município de Três Pontas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/4/2011  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  993/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Clube da Terceira Idade Conviver e Crescer, com sede no Município de Três Pontas.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em  4/7/2013),  o  art.  28  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e
associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  sem  fins  lucrativos,  com
personalidade jurídica e registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 993/2011 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Wander Borges - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.570/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Casa de Recuperação Monte Horebe, com sede no Município de
Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/10/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.570/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Recuperação Monte Horebe, com sede no Município de Uberlândia.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 11, parágrafo único,
e 34 vedam a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 28
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.570/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Wander Borges, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.677/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa dar a
denominação de Margarida Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia MG-238, entre
os Municípios de Cachoeira da Prata e Maravilhas.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 9/11/2013 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 26/11/2013, o relator solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301



355
____________________________________________________________________________

do  Regimento  Interno,  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de
Relações Institucionais, a fim de que esta enviasse informações sobre o trecho a ser
denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.677/2013 tem por escopo dar a denominação de Margarida
Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia MG-238, entre os Municípios de Cachoeira
da Prata e Maravilhas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República; as que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1°  do  art.  25 da  Carta  Magna,  que lhe faculta tratar  das  matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao  Legislativo  a  competência de  dispor  sobre a  matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
projeto por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta  à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica de 8/8/2014,
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do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão da proposição em análise,
uma vez que a ponte que se pretende denominar não possui denominação oficial.

Em decorrência dessa informação, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste
parecer, para identificar o trecho rodoviário em que se encontra a referida ponte e
adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 4.677/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à  ponte  localizada  na Rodovia  MG-238,  entre  o  Município  de
Cachoeira da Prata e o entroncamento com a MG-060, no Município de Maravilhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada  Ponte  Margarida  Alves  Vieira  a  ponte  localizada  na

Rodovia MG-238, entre o Município de Cachoeira da Prata e o entroncamento com a
MG-060, no Município de Maravilhas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Wander Borges, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.800/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  a  entidade  Projeto  João  Paulo  II  -  Associação  Comunidade
Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e
outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.800/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto João Paulo II -  Associação Comunidade Terapêutica Emaús, com
sede no Município de Além Paraíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 7/5/2014), o parágrafo único do art. 3º veda a remuneração de seus diretores,
conselheiros e associados; e o art. 20 determina que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, registrada no Conselho
de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.800/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Carlos Pimenta - Wander Borges - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.813/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Cecília, com sede no Município de
Igarapé.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/12/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.813/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Irmã Cecília, com sede no Município de Igarapé.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (com  alteração  registrada  em
11/7/2014), determina, no art. 23, que as atividades de seus diretores, conselheiros e
associados  não  serão  remuneradas;  e,  no  parágrafo  único  do  art.  30,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica, sede e atividade preponderante no Município
de Igarapé, e registro nos órgãos públicos competentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.813/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.843/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a entidade Skydive Geraes Paraquedismo, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.843/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Skydive Geraes Paraquedismo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 28, parágrafo único,
e 32 vedam a remuneração de seus dirigentes; e o art. 48 determina que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.843/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Wander  Borges -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.962/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Beneficente São Francisco de Assis Ordem dos Frades
Menores Observantes - ABSFAOFMO -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/3/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.962/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Beneficente  São  Francisco  de  Assis  Ordem  dos  Frades  Menores
Observantes, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alteração registrada em
16/9/2014),  o  art.  32  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e
associados; e o art. 42 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  sem  fins  lucrativos,  legalmente
constituída, reconhecida de utilidade pública e com registro no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no
final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade
de adequar sua denominação à contida no art. 1º da alteração estatutária registrada
em 16/9/2014.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.962/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  São
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Francisco de Assis - ABSFA -, com sede no Município de Belo Horizonte.”.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Carlos Pimenta, relator  -  Wander Borges - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.087/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga -
Aemdi -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/4/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.087/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga - Aemdi -,
com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  33  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e, no caso de sua dissolução, aplica-
se o art. 61 do Código Civil, destinando-se o patrimônio remanescente a entidade de
fins idênticos ou semelhantes.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.087/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Wander  Borges -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.096/2014

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em análise institui a Semana
Estadual  de  Conscientização  e  Defesa  da  Promoção  da  Educação  Inclusiva  aos
Alunos com Necessidades Educacionais Especiais.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência.  A
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e
legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem  agora  a  esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  190
combinado com a alínea “c” do inciso VI do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui a Semana Estadual de Conscientização e Defesa

da Promoção da Educação Inclusiva  aos Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de junho.

De acordo com o  autor,  a  proposição em análise  tem por  objetivo  defender  os
direitos dos alunos com deficiência e contribuir para a disseminação, a consolidação
e a efetivação da educação inclusiva.

O direito à educação inclusiva é previsto na Constituição Federal e na Lei Federal
nº 9.394, de 20/12/1996, que institui as diretrizes e bases da educação nacional. De
acordo  com  esses  diplomas,  as  pessoas  com  deficiência  têm  assegurado
atendimento preferencial na rede regular de ensino, e quando necessário, em escolas
especializadas.  No entanto,  nem sempre o direito  à  plena inclusão educacional  é
garantido às pessoas com deficiência, uma vez que frequentemente instituições de
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ensino regulares, públicas e privadas negam a esse grupo o atendimento que lhe é
assegurado pela legislação brasileira.

Desse modo, a instituição de data comemorativa pode contribuir para conscientizar
e  sensibilizar  a  população  sobre  a  importância  de  assegurar  às  pessoas  com
deficiência o direito à educação inclusiva e para combater a discriminação a que elas
infelizmente ainda são sujeitas.

Em sua forma original, a proposição determinava a inclusão da data no calendário
de eventos do Estado e autorizava o Poder Executivo a realizar eventos e campanhas
de  esclarecimento  à  população  relativas  ao  tema.  Além  disso,  autorizava  a
participação de órgãos do Poder Executivo Estadual - sobretudo os ligados às áreas
de educação e de defesa e atendimento de pessoas com deficiência - nos eventos
afetos à data comemorativa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  posicionou-se  contra  os  dispositivos  em
questão.  Como  inexiste  um  calendário  oficial  de  eventos  do  Estado,  não  seria
possível  atender  ao  comando  contido  na  redação  original  do  projeto  em análise.
Quanto à autorização concedida aos órgãos do Poder Executivo para participar dos
eventos relativos à data comemorativa instituída pelo projeto em análise, a Comissão
de Constituição e Justiça entendeu que há ofensa ao princípio da separação dos
Poderes.  A fim  de  sanar  os  vícios  apontados,  a  referida  comissão  apresentou  o
Substitutivo nº 1 ao projeto em análise.

Embora sejamos favoráveis à linha geral adotada no substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, sugerimos que o termo "conscientização" seja
substituído pelo termo “sensibilização”,  por julgá-lo mais adequado à finalidade do
projeto, que visa prioritariamente a uma mudança de atitude em relação às pessoas
com  deficiência  e  não  simplesmente  à  divulgação  de  informações  sobre  sua
condição.  Além  disso,  sugerimos  que  a  Semana  de  Sensibilização  e  Defesa  da
Educação Inclusiva proposta no projeto em análise recaia na quarta semana do mês
de setembro, de modo a coincidir com a comemoração do Dia Nacional de Luta da
Pessoa Portadora de Deficiência - 21 de setembro -, instituído pela Lei Federal nº
11.133, de 14/7/2005.  Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo nº 2, ao final
deste parecer.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.096/2014, na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do Substitutivo nº
2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Institui a Semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de Alunos

com Necessidades Educacionais Especiais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  para  Sensibilização  e  Defesa  da  Educação

Inclusiva  de  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais,  a  ser  realizada,
anualmente, na quarta semana do mês de setembro.

Art. 2º - A semana de que trata o art. 1º tem por objetivos:
I - defender os direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais;
II - assegurar a consolidação da educação inclusiva;
III - combater a discriminação e a intolerância;
IV - promover o respeito à diversidade.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.185/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Paulo Lamac,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento  do  Bairro  Amaro
Lanari - Acodebal -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/5/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.185/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desenvolvimento do Bairro Amaro Lanari - Acodebal -,
com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  38,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública municipal de fins idênticos ou semelhantes;
e,  no  art.  66  (com  alteração  registrada  em  13/8/2014),  que  seus  dirigentes  e
associados não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de dividendos
e bonificações.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.185/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.276/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar
denominação  à  ponte  localizada  na  estrada  que  liga  o  Município  de  Carmo  do
Paranaíba ao Distrito de Quintinos.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 12/6/2014 e distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 10/7/2014, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência
à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de que o
órgão enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.276/2014 tem por escopo dar a denominação de Mateus da
Costa  Marinho à  ponte  localizada  sobre  o  Rio  Bebedouro,  na estrada que liga  o
Município de Carmo do Paranaíba ao Distrito de Quintinos.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1°  do  art.  25 da  Carta  Magna,  que lhe faculta tratar  das  matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao  Legislativo  a  competência de  dispor  sobre a  matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
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reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta  à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica de 14/7/2014,
com parecer do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão da proposição
em análise.

Em decorrência dessa informação, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao
final  deste  parecer,  para  identificar  corretamente  o  próprio  a  ser  denominado  e
adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 5.276/2014 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à ponte sobre o Rio Bebedouro, localizada na Rodovia LMG-743,
no Município de Carmo do Paranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Ponte Mateus da Costa Marinho a ponte sobre o Rio

Bebedouro localizada no trecho da Rodovia LMG-743 que liga o entroncamento com
a BR-354 ao Distrito de Quintinos, no Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Wander  Borges  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.328/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
instituir o Dia do Bombeiro Militar de Minas Gerais, a ser comemorado anualmente no
dia 31 de agosto.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/7/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por finalidade instituir o Dia do Bombeiro Militar de

Minas Gerais, a ser comemorado anualmente no dia 31 de agosto.
Segundo  justificativa  da  autora,  a  proposição  tem  por  objetivo  homenagear  a

corporação, que coordena e executa ações de defesa civil e prevenção e combate a
incêndios, de extrema importância para a segurança pública.

A Constituição da República, em seu art.  22, relaciona as matérias de interesse
nacional, sobre as quais cabe à União legislar privativamente; e no art. 30, prevê a
competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse local e suplementar
a  legislação  federal  e  estadual  para  atender  à  suas  peculiaridades.  Ao  estado
membro, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre temas que não se enquadram
no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista esses dispositivos,  a instituição de data comemorativa pode ser
objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte de quaisquer  dos estados  componentes do
sistema federativo.

No uso dessa prerrogativa,  esta Casa aprovou,  em 2007,  a Lei  nº  16.976,  que
institui  a  Semana  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  e  o  Dia  do
Bombeiro Militar da Reserva e Reformado, para o desenvolvimento de atividades que
enalteçam as ações e os atos de bravura do bombeiro militar.

Dessa  forma,  em  que  pese  ao  nobre  intento  da  autora  da  proposição,  cabe
reconhecer  que  ela  busca  criar  data  comemorativa  já  instituída  pela  legislação
estadual, o que revela ausência de novidade, bem como sua desnecessidade, o que
compromete a aprovação da matéria.

Conclusão
Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 5.328/2014.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Carlos  Pimenta  -

Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.349/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  o  Conselho  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência de Varginha - Codeva -, com sede no Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.349/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha -
Codeva -, com sede no Município de Varginha.

O  estatuto  constitutivo  estabelece,  em  seu  art.  1º,  que  essa  instituição  foi
constituída pelas Leis  Municipais nºs 4.559, de 2006, 4.868,  de 2008 e 5.322, de
2011, como órgão de caráter permanente e deliberativo, com representação paritária
entre o poder governamental e a sociedade civil, vinculado ao gabinete do prefeito,
responsável pela coordenação da política municipal de defesa dos direitos da pessoa
com deficiência, cujos membros são nomeados pelo chefe do executivo municipal.

Conclui-se assim que a entidade que se pretende declarar de utilidade pública é
órgão integrante da administração pública municipal.

Segundo a Lei nº  12.972,  de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública  no  Estado,  podem  ser  declaradas  de  utilidade  pública  as  associações  e
fundações constituídas no Estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente
à comunidade,  mediante  a  comprovação  de  que possuem personalidade  jurídica,
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funcionam  há  mais  de  um  ano  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,  não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Portanto, um órgão integrante da administração pública não pode ser confundido
com as associações e fundações previstas na citada lei, das quais tratam os arts. 44
a 69 do Código Civil - Lei nº 10.406, de 2002.

As entidades privadas se originam da vontade de uma pessoa ou de um grupo de
pessoas  que  livremente  estabelecem  suas  regras  básicas,  desde  que  sem  fins
lucrativos. Já as entidades públicas têm sua origem na vontade do poder público e
passam a existir com a edição de lei, que as institui e estabelece sua competência,
estrutura e funcionamento. Em consequência,  toda alteração em sua organização,
assim como sua extinção, só pode ocorrer por meio de norma legal. Além disso, estão
sujeitas a prerrogativas características do poder público, ao controle interno da pasta
a que estão vinculadas e externo do Tribunal de Contas da União ou do Estado.

Diante  dessas  considerações,  não  é  possível  a  declaração  de  uma  entidade
pública, seja federal, seja estadual, seja municipal, como de utilidade pública, pois,
sendo ela parte da administração pública, não se enquadra no que dispõe o art. 1º da
Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  limita  a  concessão  do  título  de  utilidade  pública  a
associações e fundações de caráter privado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 5.349/2014.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Wander  Borges -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.383/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Pérola -
ACMVP -, com sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/8/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.383/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Pérola - ACMVP -, com sede
no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  30  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 34 determina que,
na hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a instituição
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.383/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Wander Borges, relator -  Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.388/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade  pública  o  Centro  de  Missões  Urbanas,  com sede no Município  de  Belo
Horizonte.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.388/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Missões Urbanas, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 11
veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 30 determina que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição congênere,  com
personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.388/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Wander Borges, relator -  Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.401/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio Acima - Acra -, com sede no
Município de Rio Acima.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.401/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos da Cultura de Rio Acima - Acra -, com sede no Município de Rio
Acima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o inciso I do art. 3º veda a
remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o  art.  15  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a associação congênere, sem fins
lucrativos, em atividade há mais de dois anos e de reconhecida idoneidade.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.401/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.441/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia -, com sede no Município
de Betim.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.441/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia -, com sede no Município de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  15  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 33 determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  instituição  congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.441/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Wander Borges, relator -  Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.443/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Acácia  dos  Perdões  nº  3.407,  com  sede  no
Município de Perdões.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.443/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Acácia dos Perdões nº 3.407, com sede no Município de Perdões.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 12 veda a
remuneração de seus dirigentes; e o § 2º do art. 19 determina que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá ao Grande Oriente de Minas
Gerais.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.443/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Carlos  Pimenta  -

Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.444/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida Nova, com sede no Município de
Ipatinga.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e
Outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.444/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Terapêutica Vida Nova, com sede no Município de Ipatinga.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  31  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 39 determina que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a instituição sem
fins  lucrativos,  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho
Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.444/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Carlos Pimenta, relator  -  Wander Borges -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.446/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública o Hospital da Criança, com sede no Município de Uberaba.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.446/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Hospital da Criança, com sede no Município de Uberaba.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 15
veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 36 determina que, na hipótese de
sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  instituição  congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.446/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Wander Borges, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.450/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Charco, com sede no
Município de Espinosa.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.450/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Charco,  com  sede  no  Município  de
Espinosa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 5º
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade  de  finalidade  semelhante  à  da  associação  dissolvida,  localizada  na
comunidade  ou  na  região  do  Charco;  e  o  art.  16  veda  a  remuneração  de  seus
diretores e conselheiros.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar a denominação da
entidade com o consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.450/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se, na ementa e no art. 1º, a expressão “Comunitária”.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.452/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Desportiva da Criança e do Adolescente do Bairro
Ana Moura - ADCA -, com sede no Município de Timóteo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.452/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desportiva da Criança e do Adolescente do Bairro Ana Moura - ADCA -,
com sede no Município de Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29, VI, “b”, determina
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a instituição
pública;  e  o  art.  30,  III,  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.452/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
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Sebastião Costa, presidente -  Carlos Pimenta, relator  -  Wander Borges - Dalmo
Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.453/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Esportes Meninos de Ouro - Ademo -, com sede
no Município de Ouro Fino.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.453/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Esportes Meninos de Ouro - Ademo -, com sede no Município de Ouro
Fino.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  2º,  “a”,  veda  a
remuneração de seus dirigentes. O estatuto ainda dispõe que, no caso de dissolução
da associação, será aplicado o art. 61 do Código Civil  brasileiro,  que determina a
reversão do patrimônio remanescente a entidade de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.453/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Wander Borges - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.454/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, com
sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.454/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, com sede no Município de Pouso
Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  27  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados; e o art. 31
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade  congênere,  com  personalidade  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.454/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Wander Borges, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.455/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Desportiva Feminina de Francisco Sá, com sede no
Município de Francisco Sá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.455/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Desportiva  Feminina  de  Francisco  Sá,  com  sede  no  Município  de
Francisco Sá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  14  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 37 determina, no caso de sua
dissolução,  que  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a instituição pública.
Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
Projeto de Lei nº 5.455/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Wander  Borges  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.458/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Associação Protetora dos Animais  de Araxá,  com sede no Município de
Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.458/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais de Araxá, com sede no Município de Araxá.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  20,  §  4º,  e  37
vedam a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 42 determina que, na
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hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.458/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Wander  Borges -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.459/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Delfinópolis, com sede no Município
de Delfinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.459/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo de Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
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ou  equivalentes;  e  o  inciso  III  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  com  personalidade
jurídica, registro no Conselho Nacional de Assistência Social, sede no Município de
Delfinópolis,  que seja preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de
Paulo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.459/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Wander Borges, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.460/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública o Conselho Central de Passos da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Passos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.460/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  Central  de  Passos  da  Sociedade  São Vicente  de  Paulo,  com  sede  no
Município de Passos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no art. 40 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou  equivalentes;  e  o  inciso  III  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio remanescente reverterá ao Conselho Central de Piumhi da Sociedade São
Vicente de Paulo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.460/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Wander Borges, relator -  Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.465/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  o  São  Lourenço  Convention  e  Visitors  Bureau,  com  sede  no
Município de São Lourenço.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/8/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.465/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

São  Lourenço  Convention  e  Visitors  Bureau,  com  sede  no  Município  de  São
Lourenço.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que,  no estatuto constitutivo  da instituição,  o art.  58 determina que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
sem  fins  econômicos,  com  finalidade  idêntica  ou  semelhante  à  da  associação
dissolvida, de âmbito municipal, estadual ou federal.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.465/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Carlos Pimenta, relator  -  Wander Borges - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.466/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Sapata - CDCS -,
com sede no Município de Almenara.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/8/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.466/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de  Sapata  -  CDCS  -,  com  sede  no
Município de Almenara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 veda a remuneração de
seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 31 determina que, na hipótese de
sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.466/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Wander  Borges -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.472/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar
de  utilidade  pública  a  Associação  de  Capoeira  Sabiá  Cordão  de  Ouro  Mestre
Chiquinho, com sede no Município de Ubá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.472/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Capoeira  Sabiá  Cordão  de  Ouro  Mestre  Chiquinho,  com sede  no
Município de Ubá.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 30, parágrafo
único,  e  34,  que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores,
benfeitores e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento
de qualquer lucro, gratificação, bonificação, vantagem ou benefício; e, no art. 36, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  com  sede  no  Município  de  Ubá  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.472/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.775/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei  em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Capelinha o imóvel que especifica.

Publicada no Diário  do  Legislativo de 22/2/2013,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Na  reunião  de  19/3/2013,  o  relator  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do
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Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag -, para que esse órgão informasse esta Casa sobre
a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio
pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.775/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de  Capelinha  o  imóvel  com  área  de  3.000m²,  localizado  no  lugar  denominado
Ribeirão  dos  Macacos,  no  Distrito  de  Bom  Jesus  do Galego,  nesse município,  e
registrado sob o nº 2-641, a fls.960v./097v. do Livro 35-A, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Capelinha.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de
bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser
precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e
contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida
autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a
essa  determinação,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição destina  o  bem à
construção de uma unidade básica de saúde, à instalação de apoio operacional da
prefeitura e ao desenvolvimento de atividades de interesse social da comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por meio da Nota
Técnica nº 847/2014, informou que o referido bem foi incorporado ao patrimônio do
Estado por doação de particulares, em 1982, para a construção de prédio do Centro
Comunitário Rural. Cumprida essa finalidade, o imóvel abriga atualmente uma escola
municipal e atende ao Conselho Comunitário como local para realização de reuniões
e outras atividades.

Diante dessas informações, a Seplag posicionou-se favoravelmente à pretendida
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transferência  de  domínio,  desde  que  a  finalidade  do  imóvel  fosse  alterada  para
funcionamento de escola municipal, apoio operacional da prefeitura e atividades de
interesse social da comunidade.

É importante informar que foi apensado ao projeto de lei em análise o Ofício nº
511/2013, em que o prefeito do Município de Capelinha solicita igual alteração na
destinação  do  imóvel,  para  que  a  municipalidade  possa  realizar  ampliação  e
melhorias na escola ali existente.

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, com a
finalidade de alterar a destinação do imóvel, de acordo com a solicitação da Seplag e
da Prefeitura Municipal de Capelinha e identificar corretamente as folhas de registro
do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.775/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Capelinha o

imóvel  com  área  de  3.000m²  (três  mil  metros  quadrados),  situado  no  lugar
denominado Ribeirão dos Macacos, no Distrito de Bom Jesus do Galego, naquele
Município, e registrado sob o nº 641, a fls. 96v./97v. do Livro 35-A, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Capelinha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de
escola  municipal,  à  instalação  de  apoio  operacional  da  prefeitura  e  ao
desenvolvimento de atividades de interesse social da comunidade.”.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Carlos Pimenta - Wander Borges.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.821/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei  em análise, de autoria da deputada Liza Prado, dispõe sobre a

obrigatoriedade de devolução integral e em espécie do troco ao consumidor de bens
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e serviços nos estabelecimentos situados no Estado e dá outras providências.
Publicada no Diário do Legislativo de 21/12/2013, a proposição foi distribuída para

as Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo prevê a obrigatoriedade, na venda de bens ou serviços

no Estado, da devolução integral  do troco,  em espécie,  ao consumidor,  quando o
pagamento também for feito em moeda corrente. Nos termos do art. 2º, na falta de
cédulas ou moedas para elaboração do troco, o fornecedor do produto ou serviço
deverá arredondar o valor em benefício do consumidor. Em seu art. 3º, vedou-se a
substituição  do  troco  em  dinheiro  por  outros  produtos  não  consentidos,  prévia  e
expressamente, pelo consumidor. E, ainda, aplica-se a norma do art. 2º na hipótese
de o valor do produto oferecido para substituir o troco não corresponder ao seu valor
exato. No art. 4º, previu-se a fixação de placas informativas divulgando o conteúdo da
norma.

Em  primeiro  lugar,  é  importante  ressaltar  que  os  arts.  170,  IV  e  V,  e  174  da
Constituição Federal,  respectivamente, estabelecem que a ordem econômica deve
ser  guiada  pelos  princípios,  entre  outros,  da  livre  concorrência  e  da  defesa  do
consumidor e que, “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o
Estado  exercerá,  na  forma  da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado”.

Dessa forma, o poder público, como regra geral, não poderia interferir na atividade
econômica, seja para regulamentar ou tabelar preços, o que nos leva a concluir que
há a impossibilidade de proibição da fixação de preços “picados”, já que isso poderia
configurar  interferência  indevida  na  atividade  econômica  e  consequente
inconstitucionalidade.

Ocorre que a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XXXII, estabeleceu que o
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“Estado  promoverá,  na  forma  da  lei,  a  defesa  do  consumidor”.  No  art.  24,  VIII,
determinou  a  competência  concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre
responsabilidade por dano ao consumidor, de maneira que à União compete a edição
de normas gerais e aos estados a sua suplementação, com a finalidade de atender às
suas peculiaridades.

A União, então, editou a Lei Federal n° 8.078, de 1990, denominada Código de
Defesa do Consumidor - CDC -, que contém normas gerais de proteção e defesa do
consumidor.

O  CDC,  no  seu  art.  6°,  IV,  estabelece  como  direito  básico  do  consumidor  “a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou
desleais,  bem  como  contra  práticas  e  cláusulas  abusivas  ou  impostas  no
fornecimento  de  produtos  e  serviços”.  Verifica-se,  portanto,  que  o  rol  de  direitos
básicos possui natureza meramente exemplificativa, o que permite o reconhecimento
de outros direitos. Esse entendimento, inclusive, é amparado pelo art. 7° do mesmo
diploma legal, segundo o qual “os direitos previstos neste código não excluem outros
decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário,
da  legislação  interna  ordinária,  de  regulamentos  expedidos  pelas  autoridades
administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do
direito, analogia, costumes e equidade”.

No  art.  37,  ainda,  o  CDC  proíbe  a  publicidade  enganosa,  ou  seja,  “qualquer
modalidade  de  informação  ou  comunicação  de  caráter  publicitário,  inteira  ou
parcialmente  falsa,  ou,  por  qualquer  outro  modo,  mesmo por  omissão,  capaz  de
induzir  em  erro  o  consumidor  a  respeito  da  natureza,  características,  qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços”.

O  art.  39  também  estabelece  um  rol  meramente  exemplificativo  de  práticas
abusivas proibidas, o que não impede a previsão de outras que venham a lesar o
consumidor de produtos ou serviços ou que tenham potencialidade para isso.

Aqui  cabe destacar  que tramita na  Câmara dos Deputados o Projeto de Lei  n°
504/2011, que pretende alterar o CDC para acrescentar o inciso XIII ao art. 39, com a
finalidade de prever expressamente como prática abusiva a conduta do fornecedor de
cobrar do consumidor valor a maior do devido nos casos de falta de troco. O referido



394
____________________________________________________________________________

projeto foi anexado ao Projeto de Lei n° 3.836/2008, que trata de tema semelhante e,
conforme  informações  do  site da  Câmara,  encontra-se  pronto  para  pauta  na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Dessa forma, a princípio, não haveria vedação para que o Estado, no uso de sua
competência concorrente e observando os limites da norma geral, estabelecesse uma
proibição ou assegurasse um direito do consumidor, como, por exemplo, no caso em
análise, em conformidade com o disposto no § 3° do art. 24 da Constituição Federal,
que autoriza os estados, no caso de inexistência de lei federal, a legislar para atender
a  suas  peculiaridades.  No  caso  de  aprovação  da  norma  federal,  a  norma  geral
apenas suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária, conforme o § 4°
do art. 24 da Constituição Federal.

O próprio STF, quando trata da competência do Estado para legislar, já decidiu:
“A  competência  do  Estado  para  instituir  regras  de  efetiva  proteção  aos

consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar
concorrentemente, de forma específica, adaptando as normas gerais de ‘produção e
consumo’ e de ‘responsabilidade por dano ao (...) consumidor’ expedidas pela União
às peculiaridades e circunstâncias locais.  E foi o que fez a legislação impugnada,
pretendendo  dar  concreção  e  efetividade  aos  ditames  da  legislação  federal
correlativa, em tema de comercialização de combustíveis”  (ADI 1.980, voto do rel.
min. Cezar Peluso, julgamento em 16/4/2009, Plenário, DJE de 7/8/2009. No mesmo
sentido: ADI 2.832, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 7/5/2008, Plenário,
DJE de 20/6/2008; ADI 2.334, rel.  min. Gilmar Mendes, julgamento em 24/4/2003,
Plenário, DJ de 30/5/2003.)

A norma pretendida explicita os direitos básicos do consumidor e reforça a vedação
de práticas abusivas por fornecedores que visem transferir o ônus de eventual falta
de troco aos consumidores. É importante destacar, porém, que o uso crescente de
meios  eletrônicos,  como  cartões  de  crédito  e  débito,  entre  outros,  reduz
progressivamente a utilização de numerário para o acerto de pagamentos, reduzindo
a distorção que o projeto visa a solucionar.

Por fim, apresentamos ao final do parecer substitutivo com o fito de aprimorar a
redação da proposição em estudo.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.821/2013 na forma do Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga os fornecedores de produtos e de serviços localizados no Estado a devolver
o troco em espécie e integralmente nos casos de pagamentos efetuados em moeda
corrente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Na falta de cédulas ou de moedas para efetuar o troco, o fornecedor fica

obrigado a reduzir o valor dos bens ou serviços em benefício do consumidor.
Art. 2º - Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos sem o

consentimento prévio do consumidor.
Art.  3º  -  Os  fornecedores  de  produtos  e  de  serviços  afixarão,  em local  visível,

próximo ao caixa, placa com o conteúdo dos arts. 1º e 2º desta lei.
Art.  4º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  a  imposição  de  sanções

administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único - Os valores decorrentes da imposição das sanções de que trata o

caput deste  artigo  deverão  ser  destinados  ao  Fundo  de  Defesa  do  Consumidor,
observadas as disposições da legislação específica.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Wander Borges, relator -  Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.956/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 4.956/2014 “altera o art. 6º
da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995, e cria comissões de exames especiais
itinerantes do Detran-MG para pessoas com deficiência”.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
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Deficiência, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa, nos termos de seu art. 1º, a acrescentar parágrafo

ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995.
O referido  artigo  dispõe que a  Secretaria  de Estado da Segurança Pública  fica

obrigada a instalar, na forma do regulamento, banca examinadora do Departamento
de Trânsito  de Minas Gerais  -  Detran-MG - nas cidades em que funcionam suas
regionais. O parágrafo único do art. 6º, acrescentado pela Lei nº 21.157, de 17 de
janeiro de 2014, por sua vez, dispõe que “o Estado adotará medidas para assegurar o
acesso  de  pessoas  com deficiência,  de  todas as  regiões  do  Estado,  ao  local  de
realização de exames do processo de habilitação de condutor de veículo automotor,
por meio da descentralização da Comissão de Exames Especiais do Detran-MG para
as cidades-sede das Regiões Integradas de Segurança Pública - Risp”.

O parágrafo que a proposição pretende acrescentar dispõe que, nas cidades-sede
onde não tenha sido implementada a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG,
os exames serão realizados através de Comissão Itinerante, de regularidade mensal.

Passamos à análise da proposição.
Primeiramente, ressaltamos que a Constituição da República de 1988 dispõe em

seu art. 23, II, que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Além disso, em seu art. 24, XIV, estabelece que compete à União, aos estados e ao
Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  proteção  e  integração  social  das
pessoas portadoras de deficiência.

Nesse  diapasão,  o  projeto  em  exame  pretende  estabelecer,  às  pessoas  com
deficiência, mais um instrumento de garantia da realização de todo o procedimento de
habilitação sem a necessidade de deslocamento a Belo Horizonte, o que, segundo a
autora, cria dificuldades e traduz um tratamento desigual entre cidadãos. Assim, o
projeto acrescenta, ao lado da descentralização da Comissão de Exames Especiais,
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a realização de exames especiais por meio de comissões itinerantes.
Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  a  proposição  incorre  em  vícios  de  ordem

jurídica que podem inviabilizar sua tramitação nesta Casa.
É importante destacar que, nos termos do art.  22, II,  da Lei nº 9.503, de 23 de

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, compete aos
órgãos  ou entidades  executivos  de  trânsito dos estados e do Distrito  Federal,  no
âmbito de sua circunscrição, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação,
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença
de  Aprendizagem,  Permissão  para  Dirigir  e  Carteira  Nacional  de  Habilitação,
mediante delegação do órgão federal competente.

Ademais, nos termos do art. 140 do CTB, a habilitação para conduzir veículo será
apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade
executivos do estado ou do Distrito Federal. Por sua vez, o art. 141 dispõe que o
processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos
automotores  e  elétricos  e  à  autorização  para  conduzir  ciclomotores  serão
regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contran.

Segundo o art. 21 da Resolução do Contran nº 168, de 14 de dezembro de 2004, “o
Exame  de  Direção  Veicular  para  candidato  portador  de  deficiência  física  será
considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial,
integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e
um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito - Cetran - ou Conselho de
Trânsito do Distrito Federal - Contradife, conforme dispõe o inciso VI do art. 14 do
CTB”.

No âmbito do Estado, as funções relativas à habilitação de condutores competem à
Polícia Civil, órgão autônomo subordinado diretamente ao governador, nos termos do
art. 29, II, “g”, da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011. O referido órgão
realiza tais funções por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais.

Assim, para a adoção da medida em análise, será necessária a estruturação de
órgão no âmbito do Poder Executivo. Por conta disso, a proposição passa a ser de
iniciativa  legislativa  privativa  do  governador  do  Estado.  Com  efeito,  proposta
parlamentar nesse âmbito acabaria por violar as regras do art. 66, inciso III, alínea
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“e”,  da Constituição do Estado,  que reserva ao chefe do Executivo a iniciativa da
apresentação  de  projeto  de  lei  que  trate  da  criação,  estruturação  e  extinção  de
Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração direta daquele
Poder.

Além disso, para a implementação da proposta, será necessária a prática de atos
eminentemente administrativos, o que é atribuição típica do Executivo. A verificação
da exequibilidade da medida frente aos aspectos práticos e às peculiaridades que
envolvem  a  prestação  de  tais  serviços  também  deve  ser  realizada  pelo  Poder
Executivo, já que ele é o responsável pela execução de tais atividades.

No tocante  a  esse aspecto,  cumpre  observar  que o  art.  90,  inciso  II,  da  Carta
Estadual  estabelece  que  cabe  ao  governador  do  Estado,  auxiliado  por  seus
secretários,  exercer  a  direção superior  do  Poder  Executivo,  o  que  envolve,  entre
outras  atribuições,  avaliar  a  conveniência  e  a  oportunidade da implementação de
determinada medida. Para tanto, deve-se ter em conta as prioridades políticas, os
fatores  técnicos,  o  planejamento  administrativo  estabelecido  para  a  área  e  os
interesses da comunidade.

Por tais razões, a proposta em exame provoca ingerência do Poder Legislativo na
esfera de atividades do Poder Executivo, em ofensa ao princípio da separação dos
Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República de 1988.

Ademais, implicações relativas ao disposto no art. 16 da Lei Complementar 101, de
4 de maio de 2000, devem ser mencionadas. Tal dispositivo estatui que a criação,
expansão  ou  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarrete  aumento  da
despesa  será  acompanhado  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, o que não se verifica no caso em tela.

Por outro lado, para que o projeto não incorra nos vícios apontados e tendo em
vista o objetivo da proposição, entendemos ser possível a inserção da realização de
exames por meio de comissões itinerantes como uma das medidas para assegurar o
acesso  das  pessoas  com  deficiência  aos  exames  para  habilitação.  A menção  à
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regularidade mensal dos exames realizados por comissões itinerantes também deve
ser  suprimida,  tendo  em  vista  que,  conforme  já  ressaltado,  cabe  ao  Executivo
determinar tais questões.

Dessa forma, não há ingerência do Legislativo nas atividades do Poder Executivo,
que poderá eleger a melhor forma e o momento oportuno para promover o acesso
desse público à Comissão de Exames Especiais, de acordo com as disponibilidades
financeiras e orçamentárias do Estado.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.956/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera  a  Lei  nº  12.032,  de  21  de  dezembro  de  1995,  que  altera  e  revigora

dispositivos  relativos  à  Taxa  de  Segurança  Pública  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de
dezembro de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - (…)
Parágrafo único - O Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas

com deficiência, de todas as regiões do Estado, à Comissão de Exames Especiais do
Detran-MG para a realização de exames do processo de habilitação de condutor de
veículo automotor, por meio da descentralização da Comissão de Exames Especiais
do Detran-MG para as cidades-sede das Regiões Integradas de Segurança Pública -
Risp - ou por meio de Comissões de Exames Especiais Itinerantes.”.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Carlos  Pimenta  -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.961/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa
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autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 1º/3/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  25/3/2014,  o  relator  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de
Planejamento e Gestão, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do
imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida; e ao prefeito
do Município de Monte Alegre de Minas, para que declarasse sua aquiescência à
alienação pleiteada.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.961/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar  ao  Município  de  Monte  Alegre  de  Minas  imóvel  com  área  de  14.625m²,
localizado na Avenida 16 de Setembro, nesse município, e registrado sob o nº 10.034,
na ficha 1 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre de Minas.

O referido bem foi doado ao Estado pelo município, em 2011, para a construção de
uma escola técnica, como parte do Programa Brasil Profissionalizado.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição
Mineira exige autorização legislativa. No plano infraconstitucional,  o art.  17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República  e  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,
exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização do bem
para a construção de uma escola de ensino fundamental, com recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, o que beneficiará a população
local, especialmente o segmento estudantil.
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Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  ressaltar  que  a  Seplag,  por  intermédio  da  Nota  Técnica  nº  883/2014,
posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a
Secretaria de Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de
acordo com a alienação, considerando a alteração no projeto inicial para o município
e a importância da destinação social que será dada ao imóvel.

Por seu turno, o prefeito municipal de Monte Alegre de Minas, por meio do Ofício nº
65/2014,  ratificou  seu  interesse  em  receber  o  imóvel  por  ser  o  único  terreno
disponível para a construção da escola municipal.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, com o objetivo de adequar o
texto do parágrafo único do art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.961/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  se  destina  à

construção de uma escola de ensino fundamental.”.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.036/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Liza  Prado,  a  proposição em  epígrafe  “altera  a  Lei  nº
10.820, de 22 de julho de 1992, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazerem
adaptações  nos  coletivos  intermunicipais,  visando  a  facilitar  o  acesso  e  a
permanência de pessoas com deficiência física”.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/3/2014,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Cabe a esta comissão analisar, preliminarmente, a proposição apresentada quanto
aos seus aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise veda o cadastramento de veículos não adaptados ao

acesso  da pessoa com deficiência  pelas  empresas concessionárias  de  transporte
coletivo no sistema de transporte intermunicipal de passageiros. Dispõe, também, que
esse cadastro será cancelado, no prazo de 180 dias, caso as empresas não estejam
com toda a frota adaptada e acessível à pessoa com deficiência. Além disso, propõe
que seja substituída em todo o texto da Lei nº 10.820, de 22 de julho de 1992, a
expressão  “pessoa  portadora  de  deficiência”  pela  expressão  “pessoa  com
deficiência”.

Busca-se, com o conteúdo desse projeto, adequar a legislação estadual às novas
exigências legais em relação ao acesso da pessoa com deficiência aos veículos das
empresas concessionárias de transporte coletivo de passageiros.

A  mencionada  lei  obriga  as  empresas  concessionárias  de  transporte  coletivo
intermunicipal  a  fazer  adaptações  na  sua  frota,  visando  facilitar  o  acesso  e  a
permanência das pessoas com deficiência. Dispõe o seu art. 2º que essas empresas
deverão, no prazo de um ano a contar da data da publicação da lei, promover as
alterações  em  pelo  menos  10%  da  frota  de  cada  itinerário.  Findo  esse  prazo,
determina  a  norma  que  os  coletivos  intermunicipais,  para  serem  postos  em
circulação, deverão vir, de fábrica, ajustados às exigências dessa lei, até que toda a
frota esteja adaptada.

Para fortalecer essa exigência, o Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de
2004,  ao  regulamentar  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19  de  dezembro  de  2000,
estabelece que os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de
acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. Além disso, fixa que “a
frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura dos serviços deste
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transporte deverão estar  totalmente acessíveis  no prazo máximo de cento e vinte
meses a contar  da data de publicação deste  decreto”  (art.  38,  caput,  §2° e §3°),
vencendo-se o prazo para total adequação das frotas operantes em 3 de dezembro
de 2014. Esse decreto determina ainda que “a substituição da frota operante atual por
veículos  acessíveis  dar-se-á  de  forma  gradativa,  conforme  o  prazo  previsto  nos
contratos de concessão e permissão deste serviço”.

A frota das empresas concessionárias de transporte coletivo, portanto, deverá estar
toda adaptada para a acessibilidade das pessoas com deficiência  até o dia  3 de
dezembro de 2014.

O  objeto  da  proposição  em  exame  é  extremamente  relevante  por  tratar  da
integração  social  das  pessoas  com  deficiência  e  para  fortalecer  a  exigência  de
adequação de toda a frota. Entretanto, esta Comissão já fixou o entendimento de que
é  vedado  ao  Poder  Legislativo  criar  novas  obrigações  que  interfiram,  direta  ou
indiretamente,  nos  contratos  de  concessão  em  vigor,  sob  pena  de  ofensa  ao
postulado da separação e independência dos Poderes. Embora seja lícito ao Estado,
que  é  parte  do  contrato  de  concessão,  modificar  unilateralmente  as  cláusulas
regulamentares relacionadas à prestação do serviço, essas modificações contratuais
devem ser efetivadas por ato do Poder Executivo, por meio de termo aditivo, por ser
ele o gestor do serviço e do contrato. Ademais, em caso de alteração nos contratos
em  vigor,  o  Estado  tem  o  dever  jurídico  de  atualizar  o  ajuste  para  preservar  o
equilíbrio  econômico,  que  é  uma garantia  estabelecida  em  proveito  da  empresa
concessionária. A respeito do tema, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 2.733-6 contra lei  do Estado do Espírito  Santo que excluía as motocicletas  da
relação dos veículos sujeitos ao pagamento de pedágio, o Supremo Tribunal Federal -
STF -  considerou  a  norma  inconstitucional,  sob  o  argumento  de  que  a  iniciativa
parlamentar  estava  afetando  o  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos
celebrados pela administração, contrariando, assim, o princípio da harmonia entre os
Poderes. Nos termos da decisão, entendeu-se que o Legislativo pretendeu, com a
edição da referida lei, substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos
celebrados (Adin 2.733-6/ES, relator ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005).

No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, esse posicionamento
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já foi adotado em diversas ocasiões. Como exemplo, citem-se os Projetos de Lei nºs
194/2011, 299/2011 e 1.983/2008. Ao concluir pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei nº 1.983/2008, o qual dispõe sobre a exigência de instalação de câmera de vídeo
em  veículo  de  transporte  coletivo  intermunicipal  de  passageiros,  a  mencionada
Comissão  concluiu:  “Eventuais  alterações  unilaterais  implementadas  pelo  poder
concedente justificam a atualização das tarifas, sob pena de acarretar prejuízo para o
particular  contratante.  Dessa  forma,  ao  obrigar  os  concessionários  de  transporte
coletivo intermunicipal  de passageiros  a  instalar  câmera de  vídeo nos veículos,  o
projeto choca-se nitidamente com o princípio do equilíbrio financeiro do contrato, uma
vez  que  a  colocação  desses  aparelhos  implica  gasto  para  o  concessionário.  O
legislador não pode ignorar as relações contratuais travadas com fundamento na lei e
em plena vigência, pois, a rigor, constituem atos jurídicos perfeitos e, nessa condição,
estariam  imunes  a  modificações  legislativas  supervenientes.  O  simples  fato  de  a
norma ser emanada do mesmo ente federado, que é parte do contrato, não modifica
o  entendimento  da  matéria,  pois  o  instituto  da  concessão de serviço  público é  o
mesmo,  pouco  importando  a  entidade  político-administrativa  que  dele  faça  parte.
Nesse ponto, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela
inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos em curso e criam
obrigações  para  os  concessionários,  sob o  argumento  de  afronta  ao  princípio  do
equilíbrio financeiro e de ingerência do Legislativo na gestão de contratos firmados
pelo  Executivo  (ADI  2.229-MC  e  ADI  2.733/ES,  respectivamente).  Eventuais
alterações  nos  contratos  de  concessão  de  serviço  público,  como  em  qualquer
contrato administrativo, devem ser efetivadas mediante termo de aditamento e com a
devida atualização do equilíbrio financeiro,  visto que este é um direito-garantia do
concessionário, não sendo lícito que atos legislativos ulteriores estabeleçam novas
obrigações  para  a  empresa  privada  ou  alterem  as  condições  de  execução  de
contratos em vigor”.

Adicionalmente, poder-se-ia argumentar que o projeto afronta o art. 22, XI, da Lei
Maior,  que prevê a  competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  trânsito  e
transporte.  A obrigatoriedade  de  instalar  equipamentos  em  veículos  automotores,
sejam  de  transporte  coletivo,  sejam  de  transporte  de  cargas  ou,  simplesmente,
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veículos  de  passeio,  encarta-se  no  domínio  legislativo  federal,  o  que  exclui  a
competência do Estado para o tratamento da matéria.  A esse respeito,  o STF, ao
julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.671 MC/DF, em 28/8/2008, deferiu
medida cautelar para sustar os efeitos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 3.680, de 2005, do
Distrito Federal, os quais tornavam obrigatória a previsão de dispositivos redutores de
estresse e cansaço físico a motoristas e cobradores. O relator da matéria, ministro
Cezar Peluso, sustentou a tese de que: “aparenta inconstitucionalidade, para efeito
de liminar,  a  lei  distrital  ou  estadual  que dispõe sobre obrigatoriedade de equipar
ônibus usados no serviço público de transporte coletivo com dispositivos redutores de
estresse a motoristas e cobradores e de garantir-lhes descanso e exercícios físicos”.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 5.036/2014.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Wander Borges - Carlos Pimenta -Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.115/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pará de Minas o trecho que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 29/4/2014, esta relatoria solicitou o encaminhamento da proposição,
nos  termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  ao  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e ao prefeito do Município de Pará
de Minas, para que se manifestassem sobre o projeto.
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De posse das respostas, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 5.115/2014 dispõe,  em seu art.  1º,  sobre a desafetação do
trecho da Rodovia MG-431 compreendido entre o trevo da BR-352, situado no Bairro
Santos Dumont, e a Rua Papa João XXIII, do Km 15+75m até o Km 15+673m. No art.
2º, autoriza a doação dessa área ao Município de Pará de Minas, para que passe a
integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece ainda, no art. 3º, a reversão
do trecho ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens  de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder  público, em relação aos quais o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que as  rodovias  são bens  de  uso  comum do povo,  pois  destinam-se ao  uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
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exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma
forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua
finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a
transferência  do  bem,  seja  de  maneira  explícita,  conforme  consta  no  art.  1º  da
proposição em análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à
desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia MG-431 para o Município de Pará de Minas
não implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel continuará inserido na
categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que será integrado ao perímetro
urbano como via pública. A modificação básica incidirá sobre a sua titularidade, que
passará  a  integrar  o  domínio  municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente
federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e
conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica do DER-MG de 14/7/2014, em
que este órgão se declara favorável à pretensão do projeto em exame, uma vez que o
segmento possui características urbanas.

Por seu turno, o prefeito de Pará de Minas, por meio do Ofício nº 82/2014, ratificou
seu interesse em integrar o trecho ao perímetro urbano da cidade, tendo em vista o
grande adensamento populacional da região e a necessidade de urbanização para o
desenvolvimento socioeconômico daquela comunidade.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º,
com a finalidade de adequar seu texto à técnica legislativa.



408
____________________________________________________________________________

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.115/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-431 localizado no Município de

Pará de Minas, entre o Km 15,075, no entroncamento com a BR-352, e o Km 15,673,
na esquina com a Rua Papa João XXIII.”.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Carlos Pimenta, relator  -  Wander Borges - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.196/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
alterar a Lei nº 20.304, de 26 de julho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 8/5/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria,  em seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 27/5/2014, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301 do
Regimento Interno, encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,
para que esta se manifestasse sobre a pretendida alteração.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

A Lei  nº  20.304,  de  2012,  autorizou o Poder  Executivo a doar  ao Município de
Presidente  Juscelino  imóvel  com 10.000m²,  situado  na  Rua  Dr.  Paulo  Salvo,  70,
Centro, naquele município, para a construção de área cultural e o cultivo de horta
comunitária. Essa norma determinava, ainda, que o imóvel reverteria ao patrimônio
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do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista (art. 2º); que, findo igual
prazo, essa autorização perderia seu efeito se o Município não tivesse procedido ao
registro do bem (art. 3º); e que o município encaminharia à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprobatório da utilização do imóvel
conforme a destinação prevista (art. 4º).

Pretende  o  Projeto  de  Lei  nº  5.196/2014  que  o  imóvel  seja  utilizado  para  a
realização de atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que o projeto de horta comunitária
foi extinto e substituído pelo Projeto Horta Domiciliar, realizado em parceria com a
Emater, buscando a geração de emprego, renda, segurança alimentar e nutricional.
Por outro lado, o imóvel objeto da proposição em análise está localizado em frente à
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  sendo  de  interesse  público  sua  utilização  para
atividades relacionadas com essa área, como a unidade de fisioterapia e o núcleo de
assistência à saúde da família.

É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública,
prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em
que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de
normas dessa natureza, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda é constatada nas
cláusulas de destinação e de reversão.

Por fim, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por meio da
Nota Técnica nº 878/2014, posicionou-se favoravelmente à alteração desejada, uma
vez que a finalidade pública atribuída ao bem está preservada e que a alteração
poderá beneficiar a comunidade local.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.196/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Wander Borges - Carlos

Pimenta.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.205/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar nova redação à Lei nº 18.707, de 7 de janeiro de 2010.
A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 10/5/2014 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe a esta Comissão o exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e

legal, nos termos dos arts. 188 e 102, inciso III, do Regimento Interno.
Em 27/5/2014, a relatoria solicitou que o projeto fosse encaminhado, nos termos do

art. 301 do Regimento Interno, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, a fim de que esse órgão se manifestasse sobre a alteração pretendida.

Atendida a solicitação, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

A Lei nº 18.707, de 7/1/2010, autorizou o Poder Executivo a doar à Universidade do
Estado  de  Minas  Gerais  -  Uemg  -  imóvel  com  área  de  322.208m²,  a  ser
desmembrado de uma área total de 436.165,23m², situado na Rua Luiz Delben, no
Bairro  Roman,  no  Município  de  Barbacena,  para  a  construção  do  câmpus
universitário  naquele município.  O art.  2º  dessa norma determinava que o imóvel
reverteria  ao  patrimônio  do  doador  se,  findo o  prazo de  cinco  anos  contados  da
lavratura  da  escritura  pública  de doação,  não lhe  tivesse sido  dada a  destinação
prevista.

O projeto de lei  em análise dá nova redação ao art. 2º da referida lei, a fim de
estabelecer  o  prazo  de  dez  anos,  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de
doação, para que seja cumprida a finalidade da doação, ou seja, para a construção
do câmpus da Uemg em Barbacena.

Chamada  a  se  manifestar  sobre  a  matéria,  a  Seplag,  por  intermédio  da  Nota
Técnica nº 885/2014, mostrou-se favorável à nova redação proposta pelo Projeto de
Lei nº 5.205/2014, uma vez que a dilação do prazo, que terminaria no próximo ano,
garantirá  a  efetivação  do  objetivo  do  imóvel  doado  ao  Município  de  Barbacena,
atendendo, principalmente, ao interesse da população local.
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Saliente-se, por fim, que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância
obrigatória  pela  administração  do  Estado,  pois  no  trato  da  coisa  pública  deve
preponderar o que é conveniente para a coletividade. Desse modo, nas proposições
em que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais,  assim como em suas
alterações,  observam-se o  art.  18  da  Constituição  do  Estado  e  o  art.  17  da  Lei
Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  determinam,  dentre  outras,  a  necessidade  da
existência de interesse público, previsto tanto nas cláusulas de destinação como nas
de reversão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.205/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Carlos  Pimenta  -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.210/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Janaúba o trecho que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  16/5/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 3/6/2014, a relatoria solicitou o encaminhamento da proposição, nos
termos do art. 301 do Regimento Interno, ao Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este informasse sobre a viabilidade
da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.210/2014 dispõe, em seu art.  1º,  sobre a desafetação do

trecho  da  Rodovia  MG-401  compreendido  entre  o  Km  140,043 e  o  Km 143,408,
situado no Município de Janaúba. No art. 2º, autoriza a doação da citada área ao
município,  para  que  passe  a  integrar  o  perímetro  urbano  como  via  pública.
Estabelece, ainda, no art. 3º, a reversão do trecho ao patrimônio do Estado se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens  de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder  público, em relação aos quais o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se que as  rodovias  são bens  de uso comum do  povo,  pois  se destinam  ao uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.
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Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma
forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua
finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência
do bem, seja de maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em
análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia MG-401 para o Município de Janaúba não
implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel  continuará inserido na
categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que será integrado ao perímetro
urbano como via pública. A modificação básica incidirá sobre a sua titularidade, que
passará  a  integrar  o  domínio  municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente
federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e
conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais encaminhou a esta Casa a Nota Técnica de 29/5/2014, do DER-MG, em
que esse órgão se declara favorável à pretensão do projeto em exame, uma vez que
o segmento está totalmente urbanizado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.210/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Wander  Borges  -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.430/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe “isenta os produtos
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alimentícios para diabéticos da cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 14/08/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
O  projeto  em  exame  pretende  conferir  isenção  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - aos produtos alimentícios
para diabéticos.

De  acordo  com  a  proposição,  as  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Em sua justificação, a autora destaca que os produtos específicos para diabéticos
são  mais  caros  que  os  mesmos  produtos  sem  essa  característica,  o  que  tem
dificultado o acesso dos consumidores, que poderiam ter uma melhor qualidade de
vida e um controle mais efetivo da doença.

Em  que  pese  a  relevância  da  proposta,  deparamos  com  óbices  de  natureza
constitucional e legal que inviabilizam o trâmite do projeto nesta Casa.

Deve ser lembrado que a Constituição da República e a legislação complementar
adotaram  rígidos  mecanismos  de  controle  que  praticamente  têm  inviabilizado  a
instituição  de  benefícios  de  natureza  fiscal,  especialmente  com  base  no  imposto
cogitado no projeto, conforme veremos mais adiante.

A Constituição dispõe, em seu art. 155, § 2º, “g”, que cabe a lei complementar a
regulação da forma como as isenções, os incentivos e os benefícios de natureza
fiscal serão concedidos ou revogados, mediante deliberação dos estados e do Distrito
Federal. Segundo o art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
relativamente ao imposto que se pretende alterar, enquanto não for editada a norma
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mencionada, prevalecem os comandos insculpidos na Lei Complementar nº 24, de 7
de janeiro de 1975, cujo art. 1º dispõe o seguinte:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei”.

Este  procedimento  foi  reforçado  com  a  nova  redação  dada  pela  Emenda  à
Constituição nº 3 ao art. 150, § 6º, da Carta Federal:

“Art. 150 - (...)
§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, ‘g’”.

Observe-se que a técnica de concessão de incentivos de natureza tributária com
base no ICMS foi estabelecida de modo a inviabilizar a chamada “guerra fiscal”, que
se estabeleceu entre as unidades federadas como atrativo para a implementação de
projetos e a instalação de indústrias geradoras de emprego e renda nos respectivos
territórios.

Portanto, nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta Federal e da
Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a concessão e a revogação de isenções,
incentivos  e  benefícios  fiscais  relativos  ao  ICMS  dependem  da  celebração  de
convênio  interestadual  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -
Confaz -, órgão que congrega representantes dos estados e do Distrito Federal. Esse
procedimento  tem  sido  reiteradamente  reconhecido  em  decisões  do  Supremo
Tribunal Federal - STF -, valendo lembrar a manifestação da ministra Ellen Gracie na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.276-2, proposta pelo governador do Estado
de São Paulo, da qual se colhe o seguinte:

“Em diversas ocasiões, este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que
isenções de ICMS dependem de deliberações dos Estados e do Distrito Federal, não
sendo possível a concessão unilateral de benefícios fiscais”.
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Além  do  apontado,  a  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  (Lei  de
Responsabilidade Fiscal), em seu art. 14, dispõe que a concessão ou ampliação de
incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita
deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois exercícios subsequentes e atender
ao  disposto  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  Deve  ainda  demonstrar  que  a
renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei  orçamentária  e  que  não
afetará as metas de resultados fiscais ou deve estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio de aumento de receita. Atendida essa segunda condição, o
incentivo ou benefício entrará em vigor quando forem implementadas as medidas de
compensação tributária.

Dessa  forma,  como o  projeto  em  análise  trata  de  redução  da  carga  tributária,
outorgando  isenção  do  ICMS,  sem  apresentar  qualquer  contrapartida  que  possa
compensar a perda de receita tributária, desatende aos requisitos da LRF.

Por fim, a isenção genérica do ICMS para todos os produtos para diabéticos, como
pretendido  pela  proposição  em  análise,  seria  de  difícil  operacionalização  prática.
Muitos  dos  produtos  alimentícios  dietéticos  e  os  seus  similares  elaborados  com
adição de açúcar são classificados nas mesmas posições da Nomenclatura Comum
do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM-SH -, responsável pela classificação de
todas as mercadorias, para efeito de tributação. Essa a dificuldade de se estabelecer
a diferenciação entre os produtos que contêm açúcar e os que não o contêm para
efeito de aplicação da isenção inviabilizaria a aplicação do benefício fiscal.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 5.430/2014.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Carlos Pimenta - Wander Borges - Dalmo

Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 12/11/2014, a seguinte comunicação:
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Do deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José
Augusto de Almeida, ocorrido em 8/11/2014, em Itabirito. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 13/11/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Celinho do Sinttrocel  -  Célio Moreira -  Duarte Bechir  - Duilio de
Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - João Leite -
Leonardo Moreira - Luzia Ferreira - Pompílio Canavez - Ulysses Gomes - Wander
Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a
reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para a especial
de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 56ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 10/11/2014

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo - Palavras do Presidente -
Entrega  de Placa -  Palavras  da  Ten.-Cel.  PM Nilma  Fróes  Vieira -  Apresentação
Musical - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem a deputada e os deputados:
Luzia Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
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Abertura
O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

Atas
- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Tiradentes da Polícia
Militar de Minas Gerais pelos 65 anos de trabalhos dedicados à educação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Ten.-Cel. PM Nilma

Fróes Vieira, comandante do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais -
PMMG; os  Exmos.  Srs.  deputado federal  Sargento  Gonzaga,  Cel.  Brito,  chefe do
Estado-Maior da PMMG, Cel. BM Miguel Novais Borges, diretor de Ensino do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e Cel. Eduardo, diretor de Recursos Humanos
da PMMG; as Exmas. Sras. Cel. Rosângela, diretora de Ensino e Assistência Social
da PMMG, e Cel. Tânia, diretora de Saúde da PMMG; o Exmo. Sr. delegado Emerson
Abreu  Bastos,  diretor  do  Colégio  Ordem  e  Progresso,  representando  o  chefe  da
Polícia Civil de Minas Gerais, Sr. Oliveira Maciel; a Exma. Sra. Professora Rosemary
Brand, diretora pedagógica do Colégio Tiradentes da PMMG; e Luiza Pimentel, aluna
do 1º ano do Colégio Tiradentes da PMMG.

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

por  Pedro  Henrique  Nani  Saraiva  Damasceno,  estudante  do  7º  ano  do  Colégio
Tiradentes da PMMG.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à exibição de um vídeo institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.
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O  locutor  -  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Sargento
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Exma. Ten.Cel. Nilma Froés Vieira, comandante do Colégio Militar de Minas Gerais;

Exmos. deputado federal Sargento Gonzaga, meu companheiro e amigo; Cel. Brito,
chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Cel. BM Miguel
Novais Borges, diretor de ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; e
Cel. Eduardo, diretor de recursos humanos da Polícia Militar de Minas Gerais; Exmas.
Sras. Cel.  Rosângela,  diretora de ensino e assistência social da Polícia Militar  de
Minas Gerais,  e Cel.  Tânia,  diretora de saúde da Polícia Militar  de Minas Gerais;
delegado  Émerson  Abreu  Bastos,  diretor  do  Colégio  Ordem  e  Progresso,
representando o Dr. Oliveira Maciel, chefe da Polícia Civil  de Minas Gerais; Exma
Sra.  Professora  Rosemary  Brand,  diretora  pedagógica  do  Colégio  Tiradentes  da
Polícia  Militar,  neste  ato  representando  todo  o  corpo  docente  da  instituição
homenageada nesta noite; e querida estudante Luiza Pimentel, aluna do 1º ano do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar.

Senhores policiais e bombeiros militares, senhoras e senhores, ilustres professores,
queridos alunos, aos 10 de novembro de 1949, por meio da Lei  Estadual n° 480,
sancionada  pelo  então  Governador  Milton  Soares  Campos,  foi  criado  no
Departamento de Instrução, antigo DI, em Belo Horizonte, o Ginásio Tiradentes. A
criação do Ginásio Tiradentes foi da seguinte forma proclamada: “O povo do Estado
de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte lei: ´Art 1° - Fica criado, no Departamento de Instrução da Polícia Militar, um
estabelecimento de ensino secundário, denominado Ginásio Tiradentes`”.

Essa  conquista  foi  fruto  de  muito  esforço  de  alguns  oficiais,  especialmente  do
aspirante a oficial PM Argentino Madeira, mas contou com a colaboração de toda a
corporação. O objetivo era oferecer educação escolar a todos os militares e aos seus
dependentes. O então Ginásio Tiradentes, em decorrência da Lei Estadual n° 4.941,
de 12/9/1968, passou a denominar-se Colégio Tiradentes da Polícia Militar, conhecido
pela sigla CTPM.

Seu primeiro diretor foi o professor e advogado Carlos Porfírio dos Santos. Foi ele
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sucedido pelo então já Ten. Argentino Madeira, que permaneceu no cargo, no período
de  25/1/1951  até  28/6/1971,  dedicando  duas  décadas  de  relevantes  serviços
prestados à comunidade escolar.

Esta é uma noite muito especial para todos os integrantes da PMMG e do CBMMG.
Estamos  aqui  para  prestar  uma merecida  homenagem  ao  Colégio  Tiradentes  da
PMMG.

Homenagear uma instituição de ensino em nosso país é para este deputado um
dever  cívico,  pois,  nas  instituições  de  ensino,  todos  os  dias  são  plantadas  as
sementes do nosso futuro.

Uma nação que não compreende, desde seu início, que é por força da educação
escolar  que  alcançamos  as  transformações  sociais,  econômicas  e  políticas  está
fadada ao fracasso.

São 65 anos de história  contribuindo para a formação de milhares de  pessoas,
permitindo-lhes uma melhor condição social e humanística. A visão extraordinária e a
perseverança do então aspirante Argentino Madeira proporcionaram aos milhares de
alunos  frequentarem  e  se  formarem  nos  ensinos  fundamental  e  médio,  ao  longo
desses 65 anos de existência do Colégio Tiradentes.

Hoje, o Colégio Tiradentes conta com 4 unidades na capital e mais 15 unidades no
interior do Estado. A unidade do Bairro Santa Tereza tem o nome de seu principal
fundador, o já Cel. Argentino Madeira, em reconhecimento ao legado deixado por ele.
Conhecida como célula  mater do sistema escolar da PMMG, a unidade Argentino
Madeira conta, hoje, com 2.772 alunos matriculados. Ao todo, são quase 7 mil alunos
matriculados nas quatro unidades da capital e Contagem e 19.416 distribuídos nas 19
unidades do Colégio Tiradentes da PMMG.

O  Colégio  Tiradentes  vem  escrevendo  sua  história  de  forma  brilhante,  pela
qualidade de seu ensino, pela forma diferenciada de seu regime disciplinar,  pelos
abnegados oficiais e praças e por todo o seu corpo docente. Não há como construir
uma instituição sem que para isso haja muita dedicação, empenho e sacrifício de
várias pessoas, ao longo desse tempo. O desprendimento, o trabalho incansável e o
amor  dessas  pessoas  pela  causa  da  educação  proporcionaram  e  continuam  a
proporcionar, indiscutivelmente, aos milhares de ex-alunos e atuais alunos, uma vida
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mais  digna  e  a  formação  de  seres  humanos  mais  conscientes  das  suas
responsabilidades para com a sociedade.

Abro aqui, de forma especial, um espaço para fazer uma homenagem e agradecer
aos  dedicados  homens  e  mulheres  educadores,  professores  por  vocação,  pelo
trabalho  persistente  e  pelo  amor  incansável  ao  ofício  de  ensinar.  Todos  vocês,
professoras e professores, recebam nosso mais sincero respeito. Rogamos a Deus
para  que persistam firmes  no  propósito  de continuar  lapidando seres humanos  e
tornando-os melhores para a vida em sociedade. A história da humanidade foi escrita
e  continuará  sendo  escrita  por  pessoas  persistentes,  abnegadas,  destemidas,
ousadas e, por que não dizer, sonhadoras.

O trabalho árduo e dedicado de todos os profissionais que labutam dia a dia no
Colégio  Tiradentes  vem  sendo  reconhecido  por  meio  das  várias  premiações
recebidas  por  seus  destacados  alunos.  Como  exemplos  dos  prêmios  recebidos,
citamos  os  que  se  seguem:  em  25/11/2013,  foi  realizada,  no  auditório  Juscelino
Kubitschek,  na  Cidade  Administrativa,  a  cerimônia  de  premiação  da  Olimpíada
Brasileira  de  Matemática  das  Escolas  Públicas  -  OBMEP.  O  governo  de  Minas
premiou estudantes e professores de todo o Estado que se destacaram nas 7ª e 8ª
edições  da  OBMEP,  referentes  aos  anos  de 2011 e 2012.  O governador  Antonio
Anastasia presidiu a homenagem e destacou a importância dos bons resultados dos
estudantes  mineiros.  O  ex-aluno  do  Colégio  Tiradentes,  da  unidade  Argentino
Madeira, Thiago Poeiras Silva, sagrou-se medalhista de ouro do ensino médio. Ele e
suas professoras,  Michelle  de  Souza Moreira  e  Cleudes  Moraes  Lopes Cançado,
foram premiados pelo governo de Minas.

Três alunos do Colégio Tiradentes da unidade Patos de Minas venceram a disputa
denominada  Jovens  Inventores,  do  programa  Caldeirão  do  Huck,  e  ganharam
R$30.000,00, em 23/11/2013.

Com a promissora invenção de um quiabo que auxilia no tratamento do diabetes, os
alunos Letícia Vinhal, Matheus Pains e Welles Oliveira, então com 17 anos, foram
premiados em uma feira de ciências da Universidade de São Paulo - USP -, sendo
convidados,  posteriormente,  para  participar  do  programa  Caldeirão  do  Huck.  O
Incrível Quiabo, como nomeado pelos estudantes, é usado para controlar os níveis de
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glicose. O laboratório do Colégio Tiradentes da Polícia Militar na cidade de Patos de
Minas foi o ponto de partida dessa aventura científica, após os três presenciarem o
sofrimento de uma colega da escola que tem a doença. Esses são alguns dos vários
exemplos de sucessos capitaneados pelo Colégio Tiradentes da PMMG.

A Ilma. Sra. Ten.-Cel. Nilma Fróes Vieira, atual comandante do Colégio Tiradentes
unidade Argentino Madeira, tem hoje a responsabilidade de dirigir uma instituição de
ensino com quase 3 mil alunos. Administrar uma instituição de ensino é se entregar
de corpo e alma; são inúmeros os desafios. Nos últimos anos, tenho acompanhado
com mais proximidade os desafios enfrentados pela ilustre comandante. São muitos,
mas tenho presenciado a firmeza e a habilidade com que V. Sa. vem conduzindo os
destinos do nosso querido Colégio Tiradentes.

Quero, por fim, cumprimentar, mais uma vez, a todas as pessoas que, ao longo
desses 65 anos, vêm contribuindo todos os dias, todos os anos, para elevar, cada vez
mais, o nome dessa instituição de ensino. Parabéns a todos aqueles ex-integrantes e
aos  atuais  integrantes  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de
Bombeiros Militar de Minas Gerais; parabéns ao Colégio Tiradentes por seus 65 anos
de excelentes serviços prestados aos filhos de Minas. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  instante,  o  deputado  Sargento  Rodrigues,  representando  o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  à
comandante do Colégio Tiradentes da PMMG, Ten.-Cel. PM Nilma Fróes Vieira, de
placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes
dizeres: “Para que uma nação seja transformada e uma sociedade seja cada vez
mais justa e igualitária, a educação precisa ser o centro de todas s aspirações. Por
acreditar  nisso,  o  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  vem
formando, há mais de seis décadas, cidadãos para o futuro, por meio de uma prática
pedagógica que equilibra direitos e responsabilidades sociais, na busca da cidadania
e da solidariedade. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer o valor
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais para o nosso estado e para o
País, rende a ele justa homenagem pelos 65 anos de sua fundação”.

O presidente  -  A presidência,  quebrando o  protocolo,  convida  também  o ilustre
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deputado federal Subtenente Gonzaga e o Coronel PM Divino Pereira de Brito para
fazermos a entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Ten.-Cel. PM Nilma Fróes Vieira

Cumprimento o Exmo. Sr. deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem, representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; o Exmo. Sr. deputado federal Subtenente
Gonzaga; o Cel. Divino Pereira de Brito, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de
Minas Gerais; o Cel. Miguel Novais Borges, diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais; o Cel. Eduardo, diretor de Recursos Humanos da
Polícia Militar de Minas Gerais; a Cel. Rosângela, diretora de Ensino e Assistência
Social da Polícia Militar de Minas Gerais; a Cel. Tânia, diretora de Saúde da Polícia
Militar de Minas Gerais; o delegado Emerson Abreu Bastos, diretor do Colégio Ordem
e Progresso,  representando o Dr.  Oliveira Maciel,  chefe da Polícia Civil  de Minas
Gerais;  a  minha  amiga  profa.  Rosemary  Brand,  diretora  pedagógica  do  Colégio
Tiradentes da Polícia Militar, unidade Argentino Madeira; a estudante Luiza Pimentel,
aluna do 1º ano do Colégio Tiradentes da Polícia Militar.

Senhoras  e  senhores,  inicialmente  quero  externar  o  meu  mais  sincero
agradecimento ao Exmo Sr. deputado Sargento Rodrigues, proponente desta reunião
especial,  em homenagem aos 65 anos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas  Gerais,  que  tem  dispensado  atenção  permanente  às  causas  inerentes  ao
nosso educandário, não somente com o aporte de recursos parlamentares, de forma
complementar  e  indispensável  para  a  execução  de  projetos  de  melhoria  das
instalações físicas das escolas, mas também com o apoio inequívoco nas questões
que envolvem o Legislativo Mineiro.

Foi  com  grande  júbilo  que  recebi  a  notícia  da  publicação  do  requerimento  da
Assembleia Legislativa do Estado do Estado de Minas Gerais, datado de 5/9/2013,
documento que oficializa a concessão da referida honraria que muito nos enobrece
como  comandante  da  unidade  de  Colégio  Tiradentes,  ora  homenageada.  O
agradecimento, portanto, é extensivo a todo o Plenário desta conceituada Casa do
povo, que aprovou a homenagem que nos dignifica e emociona sobremaneira, posto
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que tem como justificativa o reconhecimento do trabalho educacional desenvolvido no
Colégio Tiradentes.

Devo agradecer, sobretudo, a oportunidade que me está sendo proporcionada de
agradecer não somente como comandante do Colégio Tiradentes, mas também por
ser sua ex-aluna e em nome de todos os profissionais que congregam as equipes
pedagógica e administrativa da escola. As ações que justificam a concessão desta
honraria foram planejadas e executadas a muitas mãos, sendo, desta forma, digno
compartilhar  com  todos  os  segmentos  do  colégio:  alunos,  pais,  professores,
servidores civis e militares.

Se por um lado esta homenagem engrandece o nome de nosso colégio Tiradentes
e enobrece a missão de educar, por outro aumenta nosso compromisso e cobra-nos
mais responsabilidade, no sentido de manter o nível de ensino elevado da educação
ofertada  aos  nossos  alunos,  hoje  comprovada  pelos  resultados  obtidos  nas
avaliações  externas  realizadas  pelos  governos  estadual  e  federal,  nas  quais  os
colégios Tiradentes ocupam os primeiros lugares das escolas públicas; na destacada
participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP;
pelo  número  de  alunos  aprovados  em  vestibulares;  em  especial,  por  meio  das
elevadas  notas  obtidas  no  Enem;  e  também  pelo  ingresso  nas  fileiras  das
corporações da Polícia e do Bombeiro Militar.

É com grande entusiasmo que toda a equipe do colégio recebe esta homenagem e
participa  deste  momento  ímpar  da  invejável  marca  de  65  anos  de  existência  da
unidade Argentino Madeira, que são traduzidos em exitosos resultados alcançados na
preparação de cidadãos, cujo caráter foi moldado por lições de ética e disciplina, e
que  fizeram  e  fazem  com que nossos  ex-alunos  sigam carreiras  profissionais  de
sucesso, na iniciativa privada, na magistratura, no Ministério Público, entre outras,
tornado-se celeiro para a Polícia Militar. Podemos citar como exemplo o comandante-
geral, o Cel. Márcio Martins Sant'Ana, que também foi aluno do Colégio Tiradentes.

Resta-nos  o  orgulho  de  participar  desta  história,  a  responsabilidade  de  dar
prosseguimento  a este belo trabalho e o dever  de reverenciar  todos aqueles  que
edificaram  e  que  hoje  ainda  edificam  o  nome  do  colégio  Tiradentes,  cuja
denominação já se impõe por  traduzir  a  aspiração do Cel.  Argentino Madeira,  no
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sentido de promover a educação escolar aos militares e seus dependentes legais,
numa escola com a oferta de ensino de qualidade, atrelada aos valores que regem a
Polícia Militar de Minas Gerais.

Agradeço a todos que colaboram com a educação integral de nossos alunos, de
forma  especial  os  nossos  professores,  cuja  dedicação  diária  faz  com  que  sejam
distinguidos dos demais, pois não têm poupado esforços para ensinar e orientar com
sabedoria.  Como dizia  nosso saudoso Airton Senna,  “se a  gente quiser  modificar
alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar
nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno”.

Reitero  nossos  agradecimentos  a  esta  Casa  Legislativa,  fortalecendo  o
compromisso de honrar meus antecessores no comando do Colégio Tiradentes, em
especial o Cel. Argentino Madeira, que conseguiu, há 65 anos, transformar seu sonho
em realidade, dando início a uma rede de ensino cujo modelo de educação tem se
mostrado eficaz, por integrar valores de formação ética e respeito às tradições.

Aos  presentes  nesta  solenidade,  que  deixaram suas  casas  para  assistir  a  esta
homenagem, agradeço a presença e manifesto que se sintam também honrados e
felizes  por  fazer  parte  dessa história  de  sucesso,  de uma instituição escolar  cujo
compromisso social é formar cidadãos cônscios de sua responsabilidade com o futuro
de nossa nação.

A todos, o nosso muito obrigado!
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Fanfarra do Colégio Tiradentes, sob
a coordenação do Soldado Reginaldo Rosa,  que nos apresentará as  músicas  Oh
Minas Gerais, adaptada por José Duduca de Moraes, e Como é grande o meu amor
por você, de Roberto Carlos.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Antes de encerrar oficialmente esta reunião especial,  gostaria de

dizer  mais  algumas palavras.  No nosso pronunciamento,  falamos do querido Cel.
Argentino  Madeira,  grande  idealizador  do  colégio.  É,  por  intermédio  de  pessoas
destemidas, abnegadas e - por que não dizer - sonhadoras, de forma conjunta com a
Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ou
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seja, com a grande família policial e bombeiro militar, que ousamos sonhar um pouco
mais.

Quem sabe, Cel. Brito, ilustre chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, possamos
sonhar com a transformação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar na Universidade
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. Esse, sim, é um sonho que todos nós
podemos sonhar e pelo qual podemos lutar todos os dias. A Polícia Militar e o Corpo
de  Bombeiros  Militar  são  duas  instituições  muito  fortes,  duas  instituições
extremamente poderosas no contexto social e, obviamente, no âmbito do governo.
Quem sabe possamos sonhar com essa ousadia, comandante?

Ficam aqui  nossas palavras  nesse sentido:  vamos sonhar  com essa Faculdade
Tiradentes  da  Polícia  Militar.  Tenho  certeza  de  que  todos  aqui  vão  também
compartilhar desse sonho, porque é muito bom, é muito gratificante olharmos para os
nossos jovens estudantes do Colégio Tiradentes. Quem sabe um dia eles mesmos
estarão  nos  ajudando  a  concretizar  esse  sonho,  já  que,  de  dentro  do  Colégio
Tiradentes, saíram inúmeros policiais e bombeiros militares que vieram a comandar a
instituição  Polícia  Militar  e  Bombeiro  Militar.  Deixo  aqui,  comandante,  a  semente
desse sonho para que possamos sonhar juntos. Dizem que um sonho que se sonha
só é apenas um sonho, mas o sonho que se sonha junto, com mais pessoas, tem a
possibilidade de se transformar em realidade.

Encerramento
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
deputados e as deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 11/11/2014). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/6/2011
Às  10h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  João  Leite,
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membro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; os Deputados André
Quintão  e  Fred  Costa,  membros  da  Comissão  de Participação  Popular.  Havendo
número regimental, o presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser  lida por  se tratar  da primeira reunião conjunta  das
comissões. A presidência informa que a reunião se destina a debater a proposta de
criação  da  Via  Albuquerque  e  o  projeto  de  revitalização  e  valorização  de  quatro
quarteirões da Rua Antônio de Albuquerque, no Bairro Savassi, em Belo Horizonte, e
a discutir e votar proposições das comissões. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Gina Beatriz Rende, secretária municipal
adjunta de Planejamento Urbano, representando o Sr. Murilo de Campos Valadares,
secretário  municipal  de  Obras  e  Infraestrutura  de  Belo  Horizonte;  Sabrina  Maria
Caneschi e Letícia Grazire Melgaço de Andrade, arquitetas da Paragon Arquitetura; e
os Srs. Alessandro Runcini, diretor do Conselho da Câmara dos Dirigentes Lojistas -
CDL - da Savassi, representando o Sr. Bruno Selmi Dei Falci, presidente da CDL de
Belo  Horizonte;  Nacib  Hetti,  diretor  emérito  da  Associação  Comercial  de  Minas  -
ACMinas -,  representando o  Sr.  Roberto  Luciano Fortes  Fagundes,  presidente  da
ACMinas;  e  Nelson  Galizzi,  idealizador  do  Projeto  Via  Albuquerque,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Fred  Costa,  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 determina a
lavratura da ata, a qual é lida, aprovada e subscrita pelos membros das comissões
presentes, agradece a presença de todos e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2011.
André Quintão, presidente - Fred Costa.

ATA DA 8ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR
DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE SÃO FRANCISCO -, EM
26/6/2014

Às  9h15min,  comparece  no  Auditório  da  Faculdade  Unimontes  de  Januária,  o
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deputado Paulo Guedes, membro da supracitada comissão. Está presente também o
deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  o  coordenador,
deputado  Paulo  Guedes,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  regimentais,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. O
coordenador informa que a reunião se destina a discutir o andamento dos trabalhos
de revitalização do Rio São Francisco, bem como a retomada das obras de hidrovia
desse rio  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  o  coordenador
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Meire Nalva Lisboa
Reis, coordenadora de projetos da Cáritas Diocesana de Januária, e os Srs. Manoel
Jorge de Castro, prefeito municipal de Januária; Sidenísio Lopes de Oliveira, gerente
regional de Revitalização da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São
Francisco e do Rio Parnaíba - Codevasf - Montes Claros, representando o Sr. Aldimar
Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevasf; Aloízio Antunes Saraiva e
Simeão Reginaldo  Ferreira,  vereadores  da  Câmara Municipal  de  Januária;  Agmar
Pereira  Lima,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Pedras  de  Maria  da  Cruz;  José
Benedito Nunes Neto, gerente da Associação dos Municípios da Bacia do Médio São
Francisco  -  Ammesf  -,  representando  a  Sra.  Márcia  Genoveva  Rafael  Versiani,
superintendente executiva da Agência de Desenvolvimento da Região Norte de Minas
-  Adenor  -  Montes  Claros;  Frederico  Junqueira  Singulano,  gestor  ambiental  da
Supram Norte de Minas - Núcleo Januária; Geraldo Humberto Rodrigues, diretor do
Instituto Vidas Áridas; Emerson Martins da Silva, comandante do 6º Pelotão de Meio
Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais em Januária; José Moreira da
Silva,  bispo  diocesano  de  Januária,  e  Soter  Magno  Carmo,  presidente  da
Organização Vida Verde, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição
de autor do requerimento que deu origem ao debate, o coordenador, deputado Paulo
Guedes, tece as 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,  o
coordenador agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
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Paulo Guedes, presidente - João Leite - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2014

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Duarte Bechir (substituindo o deputado Carlos Mosconi, por indicação da
Liderança  do  BTR)  e  Durval  Ângelo  (substituindo o  deputado  Elismar  Prado,  por
indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir,  dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. 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 10.667/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Participação Popular, de Esporte, Lazer e Juventude
e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  para  debater,  em  audiência
pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, no âmbito da
Rede de Identidade Mineira.

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

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/10/2014
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e André Quintão (substituindo o deputado Elismar Prado,
por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes, também, a deputada Liza Prado e o deputado Wander Borges. Havendo
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número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, 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
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.655/2014, do deputado Duarte Bechir, 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 Educação e Desenvolvimento Humano, sendo convidados os membros da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e da Comissão de Esporte,
Lazer e Juventude para participarem dessa reunião;

nº 10.659/2014, do deputado Duarte Bechir, 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  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  sendo  convidados  os  membros  da
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para participarem dessa
reunião.

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

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2014
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta,  Arlen Santiago e Doutor  Wilson Batista,  membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
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Carlos Pimenta,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é  dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mails dos  Srs.  Fernando  Henrique  de  Morais  solicitando
tratamento oftalmológico e odontológico para a população; Fernando Lúcio de Sousa,
morador de Sabará, relatando dificuldades de atendimento médico na unidade básica
de saúde  para  sua esposa,  gestante,  que  é  hipertensa;  Josimar  de  Souza Alves
afirmando que o hospital de Januária não funciona e solicitando apoio desta comissão
para solução desse problema; e das Sras. Teresinha de Carvalho, moradora de Lagoa
Santa, solicitando seja resolvida a situação do município quanto à falta de hospital e
de serviço de coleta de lixo; e Marlene da Costa de Moraes relatando dificuldade de
agendar consulta com especialista através do telefone 155; ofícios da Sra. Poliana
Cardoso Lopes, assessora de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria de Estado
de Saúde, encaminhando os relatórios de gestão quadrimestrais do SUS em Minas
Gerais, relativos ao primeiro e ao segundo quadrimestres de 2014, e solicitando a
realização de audiência pública para discussão dos instrumentos apresentados; e do
deputado João Leite, presidente da Comissão de Segurança Pública, convidando os
membros desta comissão para a audiência pública de revisão do PPAG no âmbito da
Rede de Defesa e  Segurança,  em 6/11/2014,  às  9h30min,  no teatro desta  Casa.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios do Cel.  PM Eduardo
Mendes de Sousa, diretor-geral  do IPSM (4/10/2014);  da Sra. Maria Coeli Simões
Pires (3),  secretária de Estado de Casa Civil  (11 e 18/10/2014);  dos Srs. Geraldo
Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto  (18/10/2014);  e  José Geraldo
Oliveira Prado, secretário de Estado de Saúde (24/10/2014). 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento  nº  8.751/2014.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 5.247/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
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comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  10.679/2014,  do
deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, os relatórios de gestão quadrimestrais do SUS em Minas Gerais e
a oferta e criação de serviços públicos de saúde. São recebidos pela presidência,
para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 10.680/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura Municipal de Betim e à Secretaria de Saúde desse município pedido de
providências para eliminar a infestação de pernilongos que tem atingido o município,
colocando em risco a saúde de toda a população;

nº 10.681/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita à
Santa Casa de Belo Horizonte para averiguar  as  condições de funcionamento da
instituição;

nº 10.682/2014, dos deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Carlos Mosconi e
Doutor  Wilson  Batista,  em que  solicitam seja  realizada reunião  para  debater,  em
audiência  pública  com  a  presença  de  representante  da  Secretaria  de  Estado  de
Saúde, os seguintes temas: funcionamento do Samu nas diversas regiões do Estado;
SUS  Fácil;  repasse  de  recursos  para  os  hospitais  que  compõem  o  Pro-Hosp;
programas e pagamentos dos serviços de urgência e emergência; pagamento do Pro-
Mama; e aplicação dos recursos constitucionais e outros.

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

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2014
Às 10h15min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e

Maria  Tereza  Lara  e  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Arlen  Santiago.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento da deputada Liza Prado, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  pareceres  de  redação  final  e
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado, em turno único o Projeto de
Lei nº 5.337/2014 (relator: deputado Vanderlei Miranda), que recebeu parecer por sua
aprovação, votando “sim” as deputadas Maria Tereza Lara e Liza Prado e o deputado
Vanderlei Miranda, e não se registrando voto contrário.  Registra-se a presença do
deputado  Tadeu  Martins  Leite.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Maria Tereza Lara - Wander Borges.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Cenibra por sua eleição como a melhor empresa do ano

no setor de papel e celulose (Requerimento nº 8.571/2014, do deputado Celinho do
Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  diretoria  do  Sindicato  das  Empresas  de  Consultoria,
Assessoramento,  Perícias,  Informações,  Pesquisas  e  Empresas  de  Serviços
Contábeis no Estado de Minas Gerais por sua posse (Requerimento nº 8.579/2014,
do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais - Apae - de
São Tiago pelos 30 anos de sua fundação (Requerimento nº 8.647/2014, do deputado
Duarte Bechir);

de congratulações com a Aliança Cooperativa Internacional pelos 119 anos de sua
fundação (Requerimento nº 8.750/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes);
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de  congratulações  com  a  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Pedralva  pelo  seu
centenário (Requerimento nº 8.751/2014, do deputado Duarte Bechir);

de aplauso à jogadora de vôlei de praia Ana Patrícia Silva Ramos, do Município de
Espinosa,  pela  conquista  da  medalha  de  ouro  nas  Olimpíadas  da  Juventude,
realizadas em Nanquim, na China (Requerimento  nº  8.767/2014,  do  deputado Gil
Pereira);

de congratulações com o Espaço Cultural GRM pela conquista de suas atletas no
Campeonato Brasileiro  de  Ginástica  Rítmica  Infantil,  realizado no Sesc Contagem
(Requerimento nº 8.799/2014, do deputado Marques Abreu);

de  congratulações com a  Mascarenhas  Barbosa Roscoe pelos  80  anos  de sua
fundação (Requerimento nº 8.819/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Marco Tulio Alves Quirino, ocorrido em 16/9/2014,
em Bom Despacho (Requerimento nº 8.820/2014, do deputado Inácio Franco);

de aplauso à Intercampo Telecom pelos 13 anos de sua fundação (Requerimento nº
8.860/2014, do deputado Jayro Lessa);

de  congratulações  com  o  Sr.  Clênio  Guimarães,  presidente  da  Aperam  South
America,  pelo  70°  aniversário  dessa  empresa  (Requerimento  nº  8.870/2014,  da
deputada Rosângela Reis);

de apoio ao movimento dos cirurgiões-dentistas  pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 74/2011, que cria a carreira de cirurgião-dentista de Estado
(Requerimento nº 8.902/2014, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2014

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.601/2014

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$14.000.000,00 (quatorze milhões de 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 constante no Anexo II.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 10 de novembro 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 2.601, de 10 de novembro de

2014)
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* - O quadro com a suplementação de dotação orçamentária foi publicado no Diário
do Legislativo, de 18.11.2014.
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ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.601, de 10 de novembro de

2014)
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* - O quadro com a anulação de dotação orçamentária foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 18.11.2014.

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 4/11/2014
Às  10h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  deputadas  Liza  Prado

(substituindo o deputado Tiago Ulisses, por indicação da liderança do BAM) e Maria
Tereza Lara (substituindo o deputado Almir  Paraca, por indicação da liderança do
BMSC) e o deputado Rogério Correia (substituindo o deputado Pompílio Canavez,
por indicação da liderança do BMSC), membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  a  presidente,  deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara  aberta  a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  deputada  Liza  Prado,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica 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  (2)
(21/8/2014);  dos  Srs.  Frank  Deschamp  Lamas,  presidente  da  Copanor  (2)
(30/8/2014);  Alencar  Santos  Viana  Filho,  secretário  de  Desenvolvimento  Regional
(7/8/2014); Raimundo Benoni Franco, secretário de Desenvolvimento e Integração do
Norte  e  Nordeste  de  Minas,  e  Samir  Moysés,  diretor-geral  do  Instituto  de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas (14/8/2014); Célio Gonçalves Rios,
superintendente  em  Minas  Gerais  da  Fundação  Nacional  de  Saúde,  e  Ricardo
Augusto Simões Campos,  presidente da Copasa-MG (21/8/2014);  Márcio L. Murta
Kangussu,  diretor  de Operação Norte  da  Copasa-MG (12/9/2014);  e Hubert  Brant
Moraes, diretor-geral em exercício da Arsae-MG (2/10/2014).  Comunica também o
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recebimento de mensagem pelo Fale com a Assembleia, em 24/6/2014, em que a
Sra. Helena Lúcia Soares Almeida solicita visita ao Município de Ferros e aos Distritos
de Sete Cachoeiras e Santo Antônio da Fortaleza, em virtude de sua preocupação
com a mineradora Manabi,  que busca licenciamento, no IBAMA, de um projeto de
mineração em Morro do Pilar, que tem como objetivo o transporte do minério através
de um mineroduto que captará a água desse rio. 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 10.699/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as condições atuais de abastecimento público e
de segurança hídrica no Estado;

nº 10.700/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada visita à
Câmara Municipal do Município de Buritis, no dia 12 de novembro de 2014, ocasião
em que se realizará, às 9 horas, audiência pública proposta pelo Comitê de Defesa
do  Rio  Urucuia,  com  vistas  a  debater  a  degradação  de  áreas  de  preservação
permanente em decorrência da construção de barragens;

nº 10.701/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado
relatório da visita realizada pela Comissão Extraordinária das Águas aos Municípios
de  Salinas  e  Coronel  Murta,  em  2  de  junho  deste  ano,  aos  seguintes  órgãos:
Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente;  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas;
Ministério do Meio Ambiente; Agência Nacional das Águas; Departamento Nacional
de Obras contra a Seca; Ibama; Ministérios Públicos Estadual e Federal; Movimentos
dos Atingidos por Barragens e, ainda, ao Movimento dos Sem-Terra.

Em seguida, é aprovado relatório da visita  aos Municípios de Salinas e Coronel
Murta, que segue publicado após assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião prevista para hoje,
4/11,  às  14h30min,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
extraordinária, nos termos do edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2014.
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Almir Paraca, presidente - Pompílio Canavez - João Leite - Duarte Bechir.
RELATÓRIO DE VISITA

Comissão Extraordinária das Águas
Local visitado: Municípios de Salinas e Coronel Murta

A  requerimento  dos  deputados  Almir  Paraca  e  Rogério  Correia,  a  Comissão
Extraordinária das Águas visitou, em 2/6/2014, os Municípios de Salinas e Coronel
Murta, para verificar as condições hídricas da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha
em razão da outorga concedida pela Agência Nacional das Águas - ANA - à empresa
Sul Americana de Metais - SAM -, do Grupo Votorantim, para execução do projeto
Vale do Rio Pardo.

Conhecendo  o  problema:  o  projeto  Vale  do  Rio  Pardo  é  um  empreendimento
minerário integrado - mina de ferro, usina de beneficiamento, mineroduto e estação
de  desaguamento  da  polpa  de  minério  no  Porto  Sul  (Bahia)  -,  conduzido  pela
empresa SAM em parceria com a empresa chinesa Honbridge Holdings Ltda. Por se
tratar  de  um  empreendimento  integrado,  situado nos  Estados  de Minas  Gerais  e
Bahia,  o  licenciamento  ambiental  é  totalmente  expedido pela União,  por  meio do
Ibama. A principal outorga de água do empreendimento já foi concedida pela ANA em
razão de a captação ocorrer em bacia hidrográfica de rio federal,  o Jequitinhonha
(vide Anexo I). Outorgas de menor porte de mananciais estaduais serão solicitadas a
cada um dos estados envolvidos.

O projeto está na fase de obtenção de licença prévia, que constitui a primeira fase
do processo de licenciamento ambiental. Nessa fase, a empresa entrega ao órgão
licenciador o Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e o Relatório de Impacto Ambiental
- Rima - em que descreve com detalhes o empreendimento em toda sua vida útil,
discriminando, entre outras informações, os impactos socioambientais e as propostas
de medidas mitigadoras, e atesta a viabilidade técnica de sua implantação. O órgão
licenciador analisa os estudos e pode ou não conceder a primeira licença. Após essa
licença,  a  análise  continua  até  a  concessão  das  duas  licenças  seguintes,  a  de
instalação e a de operação, que autorizam o empreendimento a funcionar.

Participaram  da  visita  o  deputado  Almir  Paraca,  presidente  da  Comissão,  o
deputado Rogério Correia e o deputado federal Padre João. Participaram ainda o Sr.
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Jean  de  Carvalho  Breves,  gerente  de  Planejamento  Energético  da  Cemig;  o  Sr.
Joaquim  Neres  Xavier  Dias  (Kinca),  prefeito  de  Salinas;  o  Sr.  Filipe  Ribeiro,
coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB; e a Sra.
Cleonice de Sousa, representante dos Atingidos por Barragens da Comunidade Rio
das  Antas.  Em  Coronel  Murta  participaram  da  visita,  além  dos  três  deputados,
representantes de movimentos sociais  ligados à proteção à terra e à água,  como
sindicatos, MAB, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST - e Via Campesina.

Nas duas visitas ocorreram atos públicos de repúdio à construção do mineroduto
que  utilizará  um  grande  volume de  águas  da  represa  de  Irapé.  Em  Salinas,  os
presentes se reuniram no Centro de Convenções da cidade, onde aproximadamente
200 pessoas protestaram contra a concessão pela ANA da outorga de até 6.200 m³/h
(aproximadamente 1,72 m³/s) de água do Rio Jequitinhonha para serem utilizados no
processo de extração, beneficiamento e transporte do minério, conforme dito acima.

O gerente de Planejamento Energético da Cemig, Jean de Carvalho, acrescentou
que a usina hidrelétrica de Irapé pode destinar  atualmente 5,06 m³/s  de água da
barragem  para  outros  usos  que  não  a  geração  de  energia  elétrica,  tais  como
dessedentação  humana  e  animal,  agricultura,  pecuária,  indústrias,  etc.  Em  2015,
esse valor será ampliado para 6,98 m³/s. Essa informação reforçou a indignação dos
presentes  em  Salinas,  uma  vez  que  o  volume  outorgado  à  SAM  representa
aproximadamente 34% do volume total disponível para usos múltiplos. O presidente
da Comissão, deputado Almir Paraca, manifestou-se da seguinte forma em relação a
esse percentual: “Hoje, o volume de Irapé pode ser suficiente para essa demanda,
mas  estamos  enfrentando  mudanças  de  clima  e  redução  do  nível  de  chuvas.  É
inseguro e até irresponsável disponibilizar essa água para a mineração, correndo o
risco  de  impor  privações  sérias  à  população”.  Sobre  esse  aspecto,  o  deputado
Rogério Correia acrescentou:  “Minas Gerais  já tem preocupação com os recursos
hídricos e essa região já sofre com pouca água. Como então transportar o minério via
água?”.

O  mineroduto  cortará  nove  municípios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Águas
Vermelhas, Berizal, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Grão-Mogol, Novorizonte, Padre
Carvalho, Salinas e Taiobeiras. Para permitir que a SAM instalasse o mineroduto, o
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governador do Estado editou o Decreto com Numeração Especial 30, de 22 janeiro de
2014,  que declara de utilidade pública,  para desapropriação de pleno domínio  ou
constituição  de  servidão  de  passagem,  todas  as  terras  no  trecho  por  onde  ele
passará.  Em  contrapartida,  o  deputado  Rogério  Correia  apresentou  o  Projeto  de
Resolução nº 5.121, de 2014, que pretende sustar os efeitos desse decreto.

Na avaliação das pessoas que participaram da visita, o fato de o mineroduto ser
subterrâneo não minimiza o problema, pois, no solo onde ele será enterrado, somente
será permitido o cultivo de plantas de raiz muito rasa e não será autorizado o uso de
arados ou implementos agrícolas,  praticamente  inviabilizando a utilização da terra
nesses trechos. Para os parlamentares e especialistas, a ferrovia é o modal mais
adequado para  o  transporte  do  minério,  sendo ambientalmente  mais  adequada e
podendo ser utilizada para outros fins, inclusive transporte de passageiros.

O deputado federal  Padre João salientou que a região já foi  prejudicada com a
construção  da  hidrelétrica  de  Irapé  -,  a  qual,  segundo  ele,  inundou  terras
agricultáveis, contaminou a água do Rio Jequitinhonha e provocou muitas doenças - e
será mais uma vez lesada por um empreendimento que levará o minério para fora do
País: “Vão gerar emprego na China”.

A mobilização das populações das cidades atingidas pelo empreendimento da SAM
também foi  a  proposta  do  representante  da  Pastoral  da  Terra  de  Montes Claros,
Alexandre Gonçalves. Ele denunciou que uma mineradora foi implantada em Riacho
dos  Machados  sem  o  consentimento  da  população,  provocando  muitos  danos
ambientais. “Se não houver mobilização, vão enfiar esse mineroduto goela abaixo”.
Ele também sugeriu que os prefeitos dos municípios por onde passará o mineroduto
revoguem as declarações de conformidades assinadas por seus antecessores para a
implantação do empreendimento. O prefeito de Salinas, Joaquim Neres Xavier Dias
(Kinca),  solicitou  mais  apoio  dos  deputados  para  impedir  a  implantação  do
mineroduto. Sugeriu ainda uma reunião com todos os prefeitos da região para definir
ações conjuntas contra o empreendimento.

Em Coronel Murta, na parte da tarde, foi realizada uma passeata com cerca de 500
pessoas. No local designado para visita, às margens do Rio Jequitinhonha, pôde-se
perceber que o rio estava bem abaixo do seu volume histórico, com boa parte do seu
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leito descoberto e a água atingindo pouco mais que o calcanhar.
Às margens do rio, os deputados reiteraram mais uma vez a preocupação com o

empreendimento e reforçaram a disposição de, junto com as comunidades atingidas,
lutar  para  evitar  a  concretização do projeto  minerário.  Eles  receberam uma carta
elaborada por representantes das entidades que participaram da visita a Salinas, na
parte  da manhã.  Na carta,  as  entidades rechaçam a construção do mineroduto e
apresentam reivindicações para a região, como a implantação da reforma agrária, o
transporte  do  minério  por  ferrovia  e  a  formação  de  uma  comissão  deliberativa,
formada  por  representantes  das  populações  locais  e  gestores  públicos  para
diagnóstico e planejamento do uso das águas do Rio Jequitinhonha. O documento foi
lido pelo representante da Via Campesina, Erikson Jardim, e pela representante do
MAB, Aline Ruas.

Em síntese, a Comissão comprovou in loco a dificuldade, por parte da população de
Salinas e Coronel Murta, em aceitar que se utilize a água, extremamente escassa nas
regiões Norte de Minas e Jequitinhonha, para transportar minério de ferro da jazida
em Grão-Mogol para o porto Sul, em Ilhéus, na Bahia.
Anexo I - Outorga de uso de água - Barragem de Irapê -Agência Nacional de Águas

RESOLUÇÃO Nº 72, DE 20 DE MARÇO DE 2012
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS -

ANA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência que
lhe  foi  atribuída  pela  Diretoria  Colegiada,  por  meio  da  Portaria  nº  84,  de  12  de
dezembro de 2002,  torna público que o Diretor João Gilberto Lotufo Conejo,  com
fundamento no art. 12, inciso V, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 e com base
na delegação que lhe foi conferida por meio da Resolução nº 6 de 1 de fevereiro de
2010, publicada no DOU de 3 de fevereiro de 2010 e nos elementos constantes no
Processo nº 02501.000084/2010-46, resolveu:

Art.  1º  Outorgar  a Sul  Americana S.A.,  CNPJ nº 08.289.492/0001-99,  doravante
denominada Outorgada, o direito de uso de recursos hídricos para captação de água
no Reservatório da UHE de Irapé, situado no rio Jequitinhonha, com a finalidade de
mineração,  no  Município  de  Berilo,  Estado  de  Minas  Gerais,  com  as  seguintes
características:
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*  -  O quadro  com as  coordenadas  geográficas  do  ponto  de  captação,  vazão e
regime de operação do uso de água da Barragem de Irapé foi publicado no Diário do
Legislativo, de 18.11.2014.

Parágrafo  único.  A Outorgada  deverá,  no  prazo  de  180  (cento  e  oitenta  dias),
contados a partir da data de publicação desta Resolução, implantar, operar e manter
em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo da vazão
captada e/ou lançada e transmitir à ANA a Declaração Anual de Uso de Recursos
Hídricos - DAURH contendo a relação dos volumes mensais acumulados medidos no
ano anterior, até 31 de janeiro de cada ano, por meio do CNARH, disponível no site:
http://cnarh.ana.gov.br, além de cumprir as demais disposições da Resolução nº 782,
de 27 de outubro de 2009.

Art. 2° A outorga, objeto desta Resolução, vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos.
Art.  3º  A  Outorgada  deverá  cumprir,  naquilo  que  lhe  couber,  o  disposto  na

Resolução  ANA nº  833,  de  05  de  dezembro  de  2011,  publicada  no  DOU  em
09/12/2011.

Art. 4º Esta Resolução revoga, em todos os efeitos legais, a Resolução ANA nº 182,
de 22 de abril de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2010,
seção 1, página 72.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Lopes Viana
Fonte: http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2012/72-2012.pdf
Maria Tereza Lara, presidente - Rogério Correia - Liza Prado.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/11/2014
Às  11h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da liderança do BTR) e os deputados
Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  Cabo  Júlio  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, dispensa a
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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
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de
correspondência  publicada no  Diário  do Legislativo,  nas datas mencionadas entre
parênteses: ofícios dos Srs. Marcelo Mattar Diniz, coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Criminais (24/10/2014); Oliveira Santiago Maciel, chefe
da Polícia Civil;  Rogério  de  Melo  Franco Assis  Araújo,  delegado-geral  de  Polícia;
Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de Defesa Social (30/10/2014); das Sras.
Juliana de Paula S. Miranda, secretária-geral do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Timóteo; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; Josué
Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte; José Fernando
Maia Vinagre, corregedor do Conselho Federal de Medicina; Oliveira Santiago Maciel,
chefe da Polícia Civil; e Antonio Gama Junior, subcorregedor-geral da Polícia Civil; do
Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG;
do Cel. PM Renato Batista Carvalhais, corregedor da PMMG; e do Sr. Fábio Caldeira,
ouvidor-geral do Estado (1º/11/2014). O presidente acusa o recebimento do Projeto
de Lei nº 4.806/2013, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado Rogério
Correia. Registra-se a presença da deputada Maria Tereza Lara. 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 10.712/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - Fbac - e à Coordenação do
Projeto  Novos  Rumos,  do  Tribunal  de  Justiça,  pedido  de  providências  para  a
implantação de unidade conjunta da Apac a fim de atender às Comarcas de Aimorés
e Resplendor;

nº 10.713/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
secretária  de Estado de Defesa Social  pedido de providências  para que a cadeia
pública de Aimorés seja administrada pela Subsecretaria de Estado de Administração
Prisional;

nº 10.714/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
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Secretaria de Estado de Defesa Social, à Coordenação do Projeto Novos Rumos e à
Febac as notas taquigráficas da 38ª Reunião Extraordinária desta comissão, realizada
em Aimorés;

nº 10.715/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública, a criação por decreto do Parque Nacional da
Serra da Gandarela;

nº  10.716/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Carlos Frederico Gusman Pereira, servidor público,
pelos 35 anos de trabalho prestados a esta Casa;

nº 10.717/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Reitoria  da  Universidade Federal  de  Viçosa pedido  de  providências  com vistas  a
efetivar a doação de uma área de 5.000m² à Associação de Proteção e Assistência
aos  Condenados  desse  município,  visando  à  construção  de  um  novo  centro  de
reintegração social para recuperandos do sexo masculino;

nº 10.718/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Reitoria da Universidade Federal de Viçosa pedido de providências para fortalecer o
apoio à Apac do município, especialmente com o objetivo de fomentar e intermediar a
contratação dos recuperandos pelas empresas terceirizadas da universidade;

nº 10.719/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
prefeito municipal de Viçosa e ao presidente da Câmara Municipal de Viçosa pedido
de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 43ª Reunião Extraordinária
desta  comissão,  com  vistas  a  destinarem  eventual  excesso  da  verba  anual
concernente  ao  Poder  Legislativo  Municipal  à  edificação  de  uma  padaria,  a  ser
construída nos fundos do prédio do centro de reintegração social masculino;

nº 10.720/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado aos
candidatos à reitor da Universidade Federal de Viçosa pedido de providências para
assumirem o compromisso de, no eventual exercício do cargo, efetivarem a doação
de uma área de 5.000m² à Apac do município, visando à construção de um novo
centro de reintegração social para recuperandos do sexo masculino;

nº 10.721/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita ao presidente desta
Casa a inserção nos Anais da ALMG dos documentos referentes ao Sr. Clodesmidt
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Riane,  ex-deputado  estadual,  encaminhados  a  esta  comissão  por  meio  de
correspondência assinada pelo próprio ex-deputado, com o escopo de subsidiar as
discussões sobre as perseguições a sindicalistas no período da ditadura;

nº 10.722/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à
Comissão da Verdade de Minas Gerais os documentos referentes ao Sr. Clodesmidt
Riane,  ex-deputado  estadual,  encaminhados  a  esta  comissão  por  meio  de
correspondência assinada pelo próprio ex-deputado, com o escopo de subsidiar as
discussões sobre as perseguições a sindicalistas no período da ditadura;

nº 10.723/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao  Sr.  Herman  Benjamin,  ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  as  notas
taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária desta comissão;

nº 10.724/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério da Justiça, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
à Superintendência Regional  da  Polícia Federal;  à  Procuradoria da  República  em
Minas Gerais;  à Defensoria Pública da União em Minas Gerais e à Corregedoria-
Geral  de  Polícia  Federal  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária desta comissão, realizada em 10/9/2014, para
garantir-se o integral cumprimento do Termo de Acordo nº 29/2012, firmado entre a
Federação Nacional dos Policiais Federais e a União, bem como da posterior decisão
judicial  que  determinou  fossem  identificados  e  extintos  todos  os  processos
administrativos  disciplinares  instaurados  contra  servidores  em  decorrência  de
participação no movimento grevista da categoria deflagrado no ano de 2012;

nº 10.725/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Conselho Nacional dos Direitos Humanos pedido de providências, acompanhado das
notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,  para  que  seja
designada uma comissão específica para realizar visitas e oitivas de policiais federais
no Estado, a fim de averiguar a situação dos servidores e intervir na defesa de seus
direitos e na resolução dos impasses no Estado;

nº 10.726/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas
da 21ª Reunião Ordinária desta comissão;
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nº 10.727/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral do Ministério Público pedido de providências, acompanhado das
notas  taquigráficas  da  42ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  com  vistas  à
apuração de possível falta funcional cometida pela Sra. Renata Cerqueira da Rocha
Limones Monteiro, promotora de justiça na Comarca de Açucena, por agir contra o
direito  de  livre  manifestação  dos  moradores  das  comunidades  de  Esperança  e
Eleotério,  no  Município  de  Belo  Oriente,  e  por  requisitar  ilegalmente  a  prisão de
pessoas que se manifestavam na Rodovia LMG-758;

nº 10.728/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Sr.  Luiz  Moreira  Gomes  Júnior,  conselheiro  do  Conselho  Nacional  do  Ministério
Público,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  42ª
Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  com  vistas  à  apuração  de  possível  falta
funcional  cometida  pela  Sra.  Renata  Cerqueira  da  Rocha  Limones  Monteiro,
promotora  de  justiça  na  Comarca  de  Açucena,  por  agir  contra  o  direito  de  livre
manifestação  dos  moradores  das  comunidades  de  Esperança  e  Eleotério,  no
Município de Belo Oriente, e por requisitar ilegalmente a prisão de pessoas que se
manifestavam na Rodovia LMG-758;

nº 10.729/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária desta comissão, com vistas à apuração
de possível falta funcional cometida pelo Sr. Jeferson Val Iwassaki, juiz de direito na
Comarca de Açucena, por agir contra o direito de livre manifestação dos moradores
das comunidades de Esperança e Eleotério,  no Município de  Belo  Oriente,  e por
decretar ilegalmente a prisão de pessoas que se manifestavam na Rodovia LMG-758;

nº 10.730/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária desta comissão, com vistas à apuração
de possível falta funcional cometida pelo Ten. PM Gonçalves, da Polícia Rodoviária
Estadual em Ipatinga, por agir contra o direito de livre manifestação dos moradores
das comunidades de Esperança e Eleotério, no Município de Belo Oriente, por ter
mentido às pessoas que se manifestavam na Rodovia LMG-758 e por ter efetuado
prisões ilegais dessas pessoas;
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nº 10.731/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -  pedido  de  providências,  acompanhado das  notas  taquigráficas  da  42ª
Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  com  vistas  à  abertura  de  sindicância  e
processo administrativo para a apuração de possível falta funcional cometida pelo Sr.
Nívio Pinto de Lima, coordenador do DER-MG em Coronel Fabriciano, por ameaçar e
constranger  os  moradores  das  comunidades  de  Esperança  e  Eleotério  no,  no
Município de Belo Oriente;

nº 10.732/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Sr. Thiago Alves Henriques, delegado de Polícia Civil  em Belo Oriente,  pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária
desta comissão, com vistas a dar agilidade à conclusão do inquérito policial aberto
em  virtude  de  violações  do  direito  de  livre  manifestação  dos  moradores  das
comunidades  de  Esperança  e  Eleotério,  no  Município  de  Belo  Oriente,  as  quais
culminaram na prisão ilegal de pessoas que se manifestavam na Rodovia LMG-758;

nº 10.733/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Transportes e Obras Públicas e ao DER-MG pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária desta comissão,
para a urgente instalação de quebra-molas e de redutor eletrônico de velocidade na
Rodovia LMG-758, bem como para a construção de ciclovia no trecho de cerca de
10km dessa rodovia com maiores índices de acidentes;

nº 10.734/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Sr. Jeferson Val Iwassaki, juiz de direito na Comarca de Açucena, e à Sra. Renata
Cerqueira da Rocha Limones Monteiro,  promotora de justiça na mesma comarca,
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  42ª  Reunião
Extraordinária  desta  comissão,  para  que  façam  uma  inspeção  judicial  nas
comunidades  de Esperança e  Eleotério,  no  Município  de  Belo  Oriente,  visando a
conhecerem de perto os problemas resultantes de dezenas de acidentes fatais na
Rodovia LMG-758, bem como a se certificarem da ausência de periculosidade da
situação a que estão expostos os moradores;

nº 10.735/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
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Associação dos Magistrados do Brasil, à Associação dos Magistrados Mineiros e à
Associação  Mineira  do  Ministério  Público  as  notas  taquigráficas  da  42ª  Reunião
Extraordinária  desta  comissão  e  sejam  formuladas  às  referidas  entidades
manifestações de repúdio pela atuação da Sra. Renata Cerqueira da Rocha Limones
Monteiro,  promotora  de  justiça  na  Comarca  de  Açucena,  e  do  Sr.  Jeferson  Val
Iwassaki,  juiz de direito na mesma comarca, em episódio recente, no qual agiram
contra o direito de livre manifestação dos moradores das comunidades de Esperança
e Eleotério, no Município de Belo Oriente;

nº 10.736/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para,  em  audiência  pública,  dar  continuidade  aos  debates  da  42ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, que discutiu possíveis violações de direitos humanos
provocadas  pelo  intenso  tráfego  de carretas  na  Rodovia  LMG-758,  que cruza  as
comunidades de Esperança e Eleotério, no Município de Belo Oriente;

nº 10.737/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o assassinato de Cleomar Rodrigues de Almeida,
dirigente  da  Liga  dos  Camponeses  Pobres  do  Norte  de  Minas  e  Bahia,  no  dia
22/10/2014, no Município de Pedras de Maria da Cruz;

nº  10.738/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  mudança  no  cronograma  de
nomeações do concurso para o cargo de agente de segurança penitenciário e para
obter esclarecimentos sobre o assunto;

nº  10.739/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater,  em audiência pública,  os  conflitos  agrários  no Município de
Jequitaí;

nº  10.740/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências com vistas à
abertura  de  inquérito  policial  militar  e  procedimento  administrativo  disciplinar  para
apurar denúncia de estupro em desfavor do Maj. PM Fernando Alexandre de Souza,
lotado na sede da 17ª Região de Polícia Militar, em Pouso Alegre;

nº  10.741/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o assédio moral nas escolas localizadas
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no Estado, bem como a relação entre tal situação e as doenças que acometem os
trabalhadores em educação;

nº  10.742/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao superintendente-geral da Polícia Civil pedido de providências com
vistas à abertura de inquérito policial para apurar denúncia de estupro em desfavor do
Maj.  PM Fernando Alexandre de Souza, lotado na sede da 17ª Região de Polícia
Militar, em Pouso Alegre, e para dar agilidade às apurações, caso o procedimento já
tenha sido instaurado;

nº  10.743/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao procurador-geral  de  justiça  pedido  de  providências  com vistas  à
designação de representante da Procuradoria de Defesa da Criança e do Adolescente
para acompanhar todos os procedimentos investigativos e disciplinares instaurados
em face de denúncia de estupro em desfavor do Maj. PM Fernando Alexandre de
Souza, lotado na sede da 17ª Região de Polícia Militar, em Pouso Alegre, e para
verificar a permanência ou não do policial militar nos quadros da corporação;

nº  10.744/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião no Município de Grão-Mogol, para debater, em audiência pública, a situação
das terras devolutas na região;

nº 10.745/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião,  em  caráter  de  urgência,  para  debater  em  audiência  pública  os  atos  de
perseguição, assédio moral e grave violação de direitos humanos praticados contra o
Cb. PM Fábio Sérgio dos Santos no âmbito do 47º Batalhão de Polícia Militar;

nº 10.746/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e à Procuradoria-Geral do
Ministério  Público  pedido  de  providências  para  apurar  denúncia  de  mau  uso  de
recursos  públicos  por  parte  do  governo do Estado em campanha publicitária  que
informou de forma equivocada à população que o governo pagava o valor de R$60,63
por  hora-aula  aos  professores  mineiros,  enquanto  o  valor  correto  é  de  R$13,48,
conforme errata do próprio governo publicada em 22/10/2014;

nº 10.747/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado
aos Srs. Fernando Pimentel, governador eleito do Estado, e Marco Antônio Rezende,
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coordenador da equipe de transição de governo, pedido de providências para que
seja  discutido  o  problema  da  violência  contra  profissionais  da  educação,  com
posterior elaboração de um programa de governo para enfrentamento e prevenção
dessa violência;

nº 10.748/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências,  acompanhado  de
documentos apresentados à Comissão de Direitos Humanos e do trecho das notas
taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária desta comissão em que consta o relato de
Demarly  Maria  Gonçalves,  para  averiguar  suposta  violação  de  direitos  e  injusta
coação praticada por servidores da Secretaria de Administração Regional Municipal
Norte em face da denunciante, bem como para envidar esforços na busca de solução
para o débito fiscal noticiado, considerando-se a frágil condição de saúde e a difícil
condição financeira da executada;

nº  10.749/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de repúdio ao governo do Estado por ter iniciado no dia 19/10/2014
campanha publicitária que informou de forma equivocada à população que pagava o
valor de R$60,63 por hora-aula aos professores mineiros, enquanto o valor correto é
de R$13,48, conforme errata do próprio governo publicada em 22/10/2014;

nº 10.750/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  pedido  de
providências,  acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião
Ordinária desta comissão que contém denúncias do Sr. José César de Souza Vieira,
para averiguar, em caráter de urgência, tais denúncias, relativas a supostas ameaças
de morte e agressões físicas e morais feitas a ele e a outros policiais à paisana, por
motivações eleitorais, e de cópias dos documentos que menciona;

nº 10.752/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Defensoria Pública do Estado pedido de providências, acompanhado de documentos
apresentados a esta comissão e do trecho das notas taquigráficas da 24ª Reunião
Ordinária desta comissão em que consta o relato de Demarly Maria Gonçalves, para
averiguar suposta violação de direitos e injusta coação praticada por servidores da
Secretaria de Administração Regional Municipal Norte em face da denunciante, bem
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como para realizar o devido acompanhamento da denúncia com a interposição das
medidas administrativas e judiciais cabíveis;

nº 10.753/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência Regional da Polícia Federal, à Ouvidoria de Polícia, à Corregedoria-
Geral da Polícia Civil,  à Chefia da Polícia Civil,  à Procuradoria-Geral do Ministério
Público e à Procuradoria Regional da República da 1ª Região pedido de providências,
acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião  Ordinária  desta
comissão que contém denúncias do Sr. José César de Souza Vieira, para averiguar,
em caráter de urgência, tais denúncias, relativas a supostas ameaças de morte e
agressões físicas e morais feitas a ele e a outros policiais à paisana, por motivações
eleitorais, e de cópias dos documentos que menciona;

nº 10.754/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
presidente  do  Tribunal  de  Contas  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  pelos
quais  o  portal  do  órgão  ficou  indisponível  nas  datas  de  14  e  15/10/2014,
especialmente o sistema Fiscalizando com o TCE, bem como sobre a obstrução do
acesso aos dados concernentes aos investimentos do Estado nas áreas de educação
e saúde nos últimos anos;

nº 10.755/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado
aos  convidados  presentes  e  ausentes  na  23ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão
pedido de providências para que seja solucionada a situação dos barraqueiros do
entorno do Mineirão, conforme acordo já firmado com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, acompanhado das notas taquigráficas dessa reunião;

nº 10.756/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  regularizar,  o  quanto
antes, o número de promotores de justiça que atuam na Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo das Atividades Policiais,  dada a
relevância de sua atuação e de sua presença em diversas frentes e situações hoje no
Estado, inclusive junto a esta comissão;

nº 10.757/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria Regional da Pampulha pedido
de  providências  para  agilizar  a  resposta  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  dos



454
____________________________________________________________________________

Direitos  Humanos  e  Controle  Externo  das  Atividades  Policiais  em  relação  ao
Procedimento Preparatório nº 0024.13.001.216-4, instruído pela referida promotoria, o
qual questiona o procedimento de licenciamento dos 96 associados da Associação
dos Barraqueiros da Área Externa do Mineirão;

nº  10.758/2014,  do deputado Rogério Correia,  em que solicita  a constituição de
grupo de trabalho, coordenado por esta comissão e formado pelos convidados da 23ª
Reunião Ordinária desta comissão, com a finalidade de acompanhar os problemas
dos antigos barraqueiros do entorno do Mineirão e de buscar soluções para esses
problemas;

nº  10.759/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater amplamente o assédio moral nas escolas do Estado, bem como
a  relação  entre  tal  situação  e  as  doenças  que  acometem  os  trabalhadores  em
educação;

nº 10.760/2014, dos deputados Rogério Correia e Durval Ângelo, em que solicitam
seja formulada manifestação de apoio à Sra. Cleide Donária, candidata ao governo
do Estado, que foi fortemente agredida durante sua campanha e sofreu discriminação
de raça e gênero em razão de sua defesa da desmilitarização da Polícia Militar;

nº 10.761/2014, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Comando-Geral da
Polícia Militar, à Corregedoria da Polícia Militar e à Ouvidoria de Polícia pedido de
providências para apuração das denúncias de abuso de autoridade, violência física e
invasão  de  propriedade  constantes  nos  Reds  nºs  2014-008682291-001  e  2013-
015472142-001  e  no  termo  de  depoimento  prestado  à  autoridade  policial,
apresentadas pela Sra. Maria Nívia Gomes Pereira e pelos Srs. Aldenir Gomes da
Silva e Aderino Gomes da Silva, moradores da Comunidade de Santa Rosa Ribeirão,
no Município de Salinas, e o trecho das notas taquigráficas da 23ª Reunião Ordinária
desta comissão que contém essas denúncias;

nº 10.762/2014, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja constituída comissão composta por membros desta comissão, membros do Sind-
UTE-MG  e  representantes  dos  trabalhadores  em  educação  incluídos  na  Lei
Complementar  nº  100, de 2007,  com vistas  a acompanhar,  especialmente após o
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período  eleitoral,  os  desdobramentos  da  decisão  proferida  pelo  STF,  de  modo  a
garantir os direitos dos trabalhadores, incluindo a criação das reais condições para
sua manutenção nos postos de trabalho, com o cumprimento pelo Estado de seus
deveres previdenciários, e sua participação nos espaços de debate e decisão das
questões inerentes à categoria;

nº  10.763/2014,  dos  deputados  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues  e  da
deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governador  do
Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam  recontratados  os  agentes
penitenciários  que  tiveram  seus  contratos  extintos  recentemente,  como  forma  de
garantir a continuidade dos serviços no sistema prisional.

Logo após, é aprovado o relatório de visita à Apac de Lagoa da Prata, 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, encerra os trabalhos e desconvoca a
reunião de hoje, 6/11/2014, às 14 horas.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Sargento Rodrigues - Doutor Wilson Batista.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Apac de Lagoa da Prata
Apresentação

A requerimento do deputado Durval Ângelo, a Comissão de Direitos Humanos foi a
Lagoa  da  Prata  em  9/9/2014,  com  a  finalidade  de  conhecer  os  trabalhos  de
ressocialização dos recuperandos da Apac local  e de ouvir  demandas do sistema
prisional  da  região.  Além  do  deputado  Durval  Ângelo,  presidente  da  comissão,
participaram  da  visita  o  deputado  federal  Nilmário  Miranda,  Francisco  José  de
Miranda, presidente da Apac de Lagoa da Prata, Valdeci Antônio Ferreira, presidente
da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - Fbac -, e representantes
da comunidade local.

Relato
A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - do Município de
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Lagoa da Prata é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, dedicada à
recuperação e à reintegração social dos condenados à prisão. Seu funcionamento é
lastreado  pelas  leis  federal  e  estadual  de  execução  penal,  que  preconizam  a
participação da sociedade na gestão da privação de liberdade e do cumprimento de
penas. A Apac atua como entidade civil auxiliar dos Poderes Judiciário e Executivo,
respectivamente, na execução penal e na administração do cumprimento das penas
privativas  de  liberdade  nos  regimes  fechado,  semiaberto  e  aberto.  O  objetivo  da
entidade é promover a humanização da privação de liberdade, sem perder de vista a
finalidade punitiva da pena. Seu propósito principal é evitar a reincidência no crime e
oferecer atividades para o condenado se recuperar.

A entidade começou a operar em 2008 e conta atualmente com 22 recuperandos
em  regime  aberto,  26  em  semiaberto  e  68  em  regime  fechado,  totalizando  116
internos. A Apac, além de manter,  com o trabalho dos internos,  boa parte de sua
sustentabilidade,  também  presta  serviços  que  atendem  a  comunidade  de  Lagoa
Prata. Os recuperandos trabalham em oficinas de montagem de rodas de bicicleta,
manufatura em madeira e em uma padaria, na qual produzem 85 mil pães por mês,
que  são  vendidos  para  as  escolas  públicas  do  município.  Segundo  o  diretor  da
unidade, esse relacionamento é porta de entrada para a vida em liberdade, citando
como exemplo que 15 recuperandos já foram absorvidos pelo comércio de Lagoa da
Prata.

Após a visita, foi realizada audiência pública dentro da unidade, com a participação
dos  recuperandos.  Com  presença  de  representantes  dos  Correios,  foi  anunciada
possível parceria,  por meio da qual a empresa doaria bicicletas e outros produtos
úteis para o trabalho dos recuperandos nas oficinas.

Conclusão
No final dos trabalhos, o deputado Durval Ângelo elogiou a administração da Apac

de Lagoa da Prata e o engajamento dos recuperandos em sua reinserção social e
enfatizou  que  nas  Apacs  do  Estado  os  índices  de  recuperação  social  (não-
reincidência) são de 90%, enquanto no sistema prisional tradicional esse índice não
chega a 20%. O presidente da Fbac, Valdeci Antônio Ferreira, acrescentou que nas
Apacs  mineiras  não há  registro  de  morte,  suicídio,  violência  ou  rebeliões,  o  que
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denota  o grande sucesso dessa alternativa  de  cumprimento  da  pena privativa  de
liberdade.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Luzia Ferreira - Rogério Correia.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2014

Às  9h8min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,
Sargento Rodrigues e Doutor Wilson Batista (substituindo o deputado Zé Maia, por
indicação da liderança do BTR), 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 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. 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 10.794/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião da comissão, em caráter de urgência, para debater, em audiência pública, os
possíveis atos de abuso de autoridade, excesso de poder e grave violação de direitos
humanos praticados pelo Major PM Júlio César de Oliveira Paiva, comandante da 4ª
Cia. PM Independente, sediada em Frutal, em desfavor do 1º- Ten. PM Kilmer Magno
Honório e seu filho Kilmer Albino Souza Honório;

nº 10.795/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam realizadas visita
e reunião da comissão no Presídio de Pará de Minas, para debater, em audiência
pública, as condições do estabelecimento e possíveis violações de direitos humanos
dos presos;

nº 10.796/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhada à
Ouvidoria-Geral do Estado e à Ouvidoria de Polícia moção de aplauso pela realização
das  Ouvidorias  Móveis  com  a  finalidade  de  receber  reclamações,  denúncias,
sugestões e elogios sobre os serviços prestados pelo Estado.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  as  próximas  reuniões  extraordinárias,  a
serem realizadas no dia 17/11/2014,  às 14 e às  19 horas, com as finalidades de
debater  a  situação  das  ocupações  existentes  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte e apresentar o livro A Fraternidade como Direito Fundamental entre o Ser e
o  Dever  Ser  na  Dialética  dos  Opostos  de  Hegel,  determina a  lavratura  da  ata  e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.291/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, esse projeto objetiva dar a denominação
de Rui Miguel dos Santos à Rodovia Caminho de Minas, no entroncamento da MG-
446 à Mata do Sino, no Município de Juruaia.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, e à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Na reunião do dia 6/8/2013, a Comissão de Constituição e Justiça solicitou, nos
termos  do  art.  30  do  Regimento  Interno,  fosse  a  proposição  encaminhada  à
Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  para  que  esta
enviasse informações sobre o trecho. De posse das respostas, apreciou os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, apresentando a Emenda nº 1.

Em reunião do dia 15/4/2014, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas  baixou  o  projeto  em  diligência  à  Prefeitura  de  Juruaia  para  que  se
manifestasse sobre a denominação de acordo com a Nota Técnica do Departamento
de Estrada de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

Passamos à análise da matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
A proposição visa a denominar como Rui Miguel dos Santos a Rodovia Caminhos

de Minas, no entroncamento da MG-446 à Mata do Sino.
A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou em seu parecer que a denominação

de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da união ou do
município,  podendo  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  do  estado
membro. A Lei nº 13.408, de 1999, atribui ao Legislativo a competência de dispor
sobre a matéria, determinando que a escolha incidirá em nome de pessoa falecida
que tenha prestado relevantes serviços à coletividade, em evento de valor artístico,
efeméride,  acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e
culturais do Estado.

Relatou ainda que, em resposta à diligência, a Secretaria de Estado de Casa Civil e
de  Relações  Institucionais  declarou-se  favorável  ao  projeto  em  pauta,  em
consonância com a nota técnica  do DER-MG, de 24/7/2013,  que assevera que o
trecho  não  possui  denominação  oficial  e  recomenda  consulta  ao  Município  de
Juruaia.

Em resposta à diligência, a Prefeitura de Juruaia informou que denominou, por meio
da Lei  nº  980,  de 21/3/2007,  o  Plenário da Câmara Municipal  de Rui  Miguel  dos
Santos, pois o homenageado era um homem público honesto, idealista e excelente
cidadão, lutando pela melhoria e desenvolvimento de sua região.

Conclusão
Somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  4.291/2013,  com  a  Emenda  nº  1,

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente e relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.411/2014
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do deputado Cássio Soares, esse projeto visa a declarar de utilidade

pública a Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas, com sede no Município
de Itaú de Minas.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  7/8/2014  e  distribuída  à
Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo.

Na  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com a Emenda nº 1, que
apresentou. 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 5.411/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas - Aceim - , com sede no Município
de Itaú de Minas.

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.
Para  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  seu  ato  constitutivo,  apresentou  a
Emenda nº 1.

No tocante ao mérito,  conforme o sítio eletrônico www.aciim.com.br,  a Aceim foi
fundada em 1º de outubro de 1986, com o objetivo de promover o fortalecimento, a
integração, o desenvolvimento e a defesa da classe empresarial, especialmente de
seus associados, por meio da prestação de serviços de orientação e representação e
do fomento à inclusão social da comunidade local, e congrega atualmente empresas
de 34 ramos de atividade econômica.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.411/2014, com a Emenda nº 1 da

Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 57ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/11/2014
Presidência do Deputado Rômulo Veneroso

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo - Palavras do Presidente -
Entrega de Placa - Palavras da Sra. Natália  Costa - Palavras do Vereador Sérgio
Fernando Pinho Tavares - Apresentação Artística - Palavras da Sra. Kátia Ferraz -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as deputadas e o deputado:
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

Abertura
O  presidente  (deputado  Rômulo  Veneroso)  -  Às  20h13min,  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.

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

três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro Especializado Nossa
Senhora D'Assumpção - Censa - pelos 50 anos de sua criação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  as Exmas. Sras. Natália Costa,

diretora-presidente do Centro Especializado Nossa Senhora D'Assumpção - Censa; e
Kátia Ferraz,  presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - Comped; e o Exmo. Sr. vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares,
representando o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Léo Burguês de
Castro.
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Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O locutor - Com a palavra, o deputado Rômulo Veneroso, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Sra.  Natália  Costa,  diretora-presidente  do  Centro  Especializado  Nossa  Senhora
D'Assumpção - Censa; Sra. Kátia Ferraz, presidente do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Comped; vereador Sérgio Fernando Pinho
Tavares, representando o vereador Léo Burguês de Castro, presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Cumprimento cada um de vocês aqui presentes nesta
noite.  Para  nós  é  uma  alegria  muito  grande,  um  agradecimento  a  Deus  pela
oportunidade de estarmos aqui para fazer essa singela homenagem ao Censa pelos
seus 50 anos de atividades em Betim, Minas Gerais.

O deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa, mandou um abraço a todos e
nos  enviou  um  pronunciamento.  Gostaria  de  fazer  do  pronunciamento  do  nosso
presidente as minhas palavras. (- Lê:)

“A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem a grande honra de realizar  esta
homenagem a uma instituição merecedora do mais profundo reconhecimento e do
mais alto respeito. Completando 50 anos de atuação no Município de Betim, o Centro
Especializado  Nossa  Senhora  D'Assumpção  é  um  exemplo  raríssimo  de  um
compromisso  notável  em  benefício  das  pessoas  diferentes  e  credoras  de  nosso
carinho e atenção. Oferecendo atendimento clínico, cuidados básicos e um espaço de
convivência integrado à natureza, o Censa representa uma grata referência para as
pessoas com deficiências e outros transtornos mentais, propiciando-lhes uma melhor
qualidade de vida, por meio de uma atuação de profissionais pautados pelo respeito e
pela ética. Escolaridade especial, atividades artísticas e esportivas são mediadas por
uma equipe transdisciplinar, que reúne as áreas médica, psicológica e pedagógica,
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levando o atendimento também às famílias dos educandos. A fundação do centro foi
uma iniciativa de um ser humano ímpar, uma verdadeira educadora, dedicada tanto
às  pessoas  com  algum  déficit  mental  quanto  a  crianças  e  jovens  com  altas
habilidades.  Discípula  de  Helena Antipoff,  Ester  Assumpção foi  aluna  da  primeira
turma  da  escola  de  aperfeiçoamento,  criada  por  Francisco  Campos  e  que  viria
revolucionar  a  educação em Minas Gerais,  fazendo com que,  desde então,  e  há
quase um século, nosso estado se distinguisse nacionalmente pela competência de
seus  mestres  e  a  seriedade  de  suas  escolas.  Com  Helena  Antipoff,  inaugurou  o
Instituto  Pestalozzi,  do  qual  assumiu  a  direção,  investindo  ao  mesmo  tempo  no
trabalho  do  educador  e  na  qualidade  do  material  pedagógico.  Ester  Assumpção
encarna as grandes almas que aceitam como missão de vida um esforço permanente
e  abnegado,  oferecendo  ao  outro  o  melhor  de  sua  inteligência  e  de  sua
responsabilidade amorosa. Foi uma grande sorte para nós que duas mulheres como
Ester Assumpção e Helena Antipoff pudessem conviver e mudar para melhor a vida
de criaturas até então estigmatizadas e segregadas.

E hoje abrimos nosso coração e olhamos de frente e com naturalidade as inúmeras
formas de diferença, incluindo no convívio social todos os indivíduos que compõem a
grande  comunidade  humana,  tivemos  um  dia  nossa  consciência  despertada  por
quem,  como  Ester  Assumpção,  enxergava  e  sentia  o  mundo  de  uma  forma
infinitamente mais generosa.

E  aí  está  o  Censa  a  nos  lembrar,  cotidianamente,  de  seu  grande  gesto,  hoje
administrado por outros profissionais,  igualmente voltados para uma tarefa que os
torna altamente virtuosos e benevolentes.

Num mundo cada vez mais egoísta, onde as pessoas privilegiam a vaidade e o
consumismo,  este  agir  humilde,  altruísta  e  anônimo dos  funcionários  e  dirigentes
atuais do Censa revela uma grandeza imensurável. Ao se voltarem, como opção de
vida, para o convívio e a educação daqueles cuja mente funciona de outra maneira,
estão  expressando,  na  verdade,  o  grau  mais  alto  de  solidariedade  e  de
magnanimidade.

Portanto, o Censa tem de continuar, com nosso apoio e interesse, e todos os que
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se envolvem com ele merecem bem mais do que esta homenagem, ainda insuficiente
diante de trabalho tão essencial”. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - O deputado Rômulo Veneroso, representando neste ato o presidente da

Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega à diretora-presidente
do Centro Especializado Nossa Senhora D'Assumpção, Sra. Natália Costa, de placa
alusiva  a esta homenagem. A placa a ser  entregue contém os seguintes  dizeres:
"Propiciar a pessoas com deficiência mental a oportunidade de explorar todo o seu
potencial humano e atender também às necessidades de suas famílias é a nobre
missão  do  Centro  Especializado  Nossa  Senhora  D'Assumpção  (Censa  Betim).
Fundada em 1964,  a instituição proporciona a esses indivíduos uma escolaridade
especial socializadora, integrada a atividades esportivas, recreativas e de jardinagem,
além de oferecer oficinas de música, teatro e artesanato. Em meio à natureza, esse
espaço  privilegiado  de  convivência  presta  ainda  atendimento  em  diversas  áreas,
como  clínica  médica,  psiquiatria,  nutrição,  enfermagem,  fisioterapia  e  terapia
ocupacional. Pela relevância do seu trabalho em prol das pessoas com deficiência
mental no Estado, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia o
Censa Betim, por ocasião dos seus 50 naos de fundação".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Natália Costa

Exmos. Srs. Deputado Rômulo Veneroso, autor do requerimento que deu origem a
esta  homenagem,  representando  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da
Assembleia Legislativa; vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, representando a
presidência  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Sra.  Kátia  Ferraz,  amiga,
presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Boa noite, educandos, famílias, nossos amigos Mauro e Abelanito. É tão bom falar
para vocês. Vocês não imaginam a emoção e a alegria que estou sentindo neste
momento ao receber, em nome do Censa, esta homenagem nesta Casa.

A Assembleia Legislativa é a Casa de todos nós, cidadãos mineiros, forjados com o
ferro e o aço que brotam de nossas terras e iluminados com o brilho das pedras e o
dourado do ouro que marcam o nosso solo. Somos conhecidos como povo pacato e
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hospitaleiro, que preza a tradição, trabalha com afinco, ama a família  e cultiva os
valores que nela  aprendemos,  com a  ânsia  da  liberdade mesmo que tardia,  que
marca a nossa bandeira.

Por onde quer que andemos carregamos conosco o orgulho de sermos mineiros.
Com esse orgulho e essa satisfação que hoje me move, represento aqui um trabalho
executado há 50 anos em favor da pessoa com deficiência intelectual.

Criado  pela  educadora  Ester  Assumpção  em  1964,  o  Censa  é  uma instituição
genuinamente mineira e betinense. Atua na educação socializadora,  nos cuidados
básicos e na promoção da saúde. O nosso foco sempre foi a qualidade de vida do
indivíduo com deficiência e da sua família, com muita competência e amor.

A nossa luta é diária, não só em busca das soluções técnicas e pedagógicas para
nossos educandos, mas também do reconhecimento e da legitimidade do acesso e
inclusão dessa parcela da população há tanto tempo colocada à margem da nossa
sociedade.

O Brasil  possui  uma legislação  robusta  que ampara  a  pessoa  com  deficiência.
Entretanto,  ainda  falta  muito  a  percorrer  no  que  tange  ao  acesso  a  serviços  e
tecnologias para o suporte à inclusão social dessa minoria.

O Censa trabalha com aquela parcela da população de pessoas com deficiência
intelectual,  associada  ou não a  outras  deficiências,  transtornos  e  síndromes,  que
precisam  de  atendimento  integral  e  contínuo,  em  razão  das  condições  de
dependência  e  vulnerabilidade  instaladas  pelo  quadro  neurológico,  psiquiátrico  e
comportamental.

Trabalhamos  no  suporte  às  famílias  a  fim  de  que  os  laços  afetivos  não  se
desgastem nem se rompam em virtude de uma vida pautada na falta de apoio social,
na  lida  cotidiana  com  alterações  comportamentais,  às  vezes  gravíssimas,  que
demandam  intervenções  medicamentosas,  clínicas,  comportamentais  incisivas  e
meticulosamente  monitoradas.  Para  tanto,  contamos  não  só  com  a  competência
técnica, mas também com o carinho e a vontade de acertar dos nossos médicos,
enfermeiros,  psicólogos,  fisioterapeutas,  fonoaudiólogo,  farmacêutico,  nutricionista,
pedagogo,  professores,  monitores,  auxiliares  e  cuidadores.  Somos  mais  de  130
colaboradores e nos revezamos 24 horas diárias, ininterruptas, no cuidado de 100
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educandos. Nosso amor incondicional ao nosso labor cotidiano se expressa na busca
constante das melhores práticas voltadas para a qualidade de vida de todos aqueles
que buscam a nossa casa.

Durante essa caminhada de 50 anos,  contamos  com a parceria  do  Ipsemg,  da
Sedese, do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, da Cnen e de diversas
prefeituras tanto de Minas quanto de outros Estados.

Nossa luta e dedicação nos renderam prêmios e reconhecimentos dentro e fora de
Minas. Entretanto, sermos reconhecidos na nossa Casa, na Assembleia Legislativa, é
para nós motivo de jubilo e satisfação.

Por isso agradecemos a Deus, primeiramente, nosso Pai maior, que nos presenteou
com  a  oportunidade  de  trabalho  ao  lado  e  em  prol  de  pessoas  tão  especiais.
Agradecemos a Maria Santíssima, guardiã e mentora de nossa casa, pela presença
em cada cantinho do Censa. Agradecemos ao presidente desta Casa, deputado Dinis
Pinheiro, que acolheu o requerimento do deputado Rômulo Veneroso no desejo de
homenagear  o  cinquentenário  do  Censa.  Agradecemos  o  empenho  do  vereador
Sérgio Fernando e a todos os representantes do povo que fazem de nossos apelos
uma voz legítima na busca do acesso e da garantia dos direitos das pessoas com
deficiência.

Daqui do púlpito vejo tantos rostos felizes, parceiros da luta diária, e gostaria muito
de citar  o nome de cada um de vocês,  mas o  tempo é curto e  minha memória,
atravessada pela emoção, pode me trair neste momento. Gostaria de expressar meu
agradecimento  a  todas  as  equipes  de  trabalho  do  Censa:  portaria  e  segurança,
equipe de limpeza e  zeladoria;  pessoal  da  manutenção,  que  cuida  com zelo  dos
22.000m2 do Censa, com quadra, piscinas, parquinho, jardins e instalações; equipe
da  lavanderia,  que  mantém  impecável  o  enxoval  de  cada  um  dos  educandos;
rouparia, que com muito carinho e cuidado separa, guarda e distribui as vestes dos
alunos.  Agradeço também à equipe da cozinha,  que prepara carinhosamente seis
refeições diárias, sob a orientação da nutricionista; aos auxiliares de enfermagem e
farmácia,  que  cuidam  da  medicação;  aos  cuidadores,  que  acompanham  nossos
alunos desde o despertar, passando por todas as atividades, até o recolhimento ao
leito. Agradeço à equipe de trabalho noturno, que zela pelo bom sono e descanso dos
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educandos;  aos  professores  e  monitores,  que  cumprem a  programação diária  de
atividades  pedagógicas,  esportivas,  lúdicas  e  de  lazer;  ao  pessoal  de  apoio
administrativo e financeiro, que, junto aos consultores, busca as melhores práticas
para a obtenção dos recursos financeiros, muitas vezes escassos.

Agradeço  às  famílias,  que  confiam  à  nossa  equipe  o  bem  mais  precioso  que
possuem: seus filhos. Estão vendo? Somos muitas mãos que se revezam por uma só
causa:  a  qualidade  de  vida  da  pessoa  com  deficiência  e  sua  família.  Sintam-se
abraçados  e  acreditem  que  esta  homenagem  pertence  a  cada  um  de  vocês,
educandos, familiares, colaboradores e amigos, que fazem do Censa o melhor lugar
de ser, conviver, estar e trabalhar. Muito obrigada.

Palavras do Vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares
Exmo. Sr. Deputado Rômulo Veneroso, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem, representando neste ato o presidente da Assembleia Legislativa de
Minas  Gerais,  deputado  Dinis  Pinheiro,  meu  amigo;  Exma.  Sra.  Kátia  Ferraz,
presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
Sra. Natália Costa, diretora-presidente do Censa.

Boa  noite  a  todos,  aos  familiares,  aos  educandos,  aos  cuidadores.  Estamos
quebrando o protocolo,  mas não poderia  perder  esta oportunidade de trazer  uma
rápida mensagem a cada um de vocês.

Estou muito feliz por estar aqui agora. E estou feliz porque vejo, nesta homenagem,
um reconhecimento do Estado de Minas Gerais, de toda nossa estrutura política aos
serviços, aos trabalhos que vocês desenvolvem e recebem no Censa Betim.

Sou testemunha dessa excelência, dessa qualidade, por meio da Elen Marques,
minha esposa, que também está aqui hoje. Sou testemunha de muito do que se faz
ali.  Eu queria dar este testemunho, por isso quebrei o protocolo, e já  agradeço a
deferência para trazer esta homenagem.

É difícil não se emocionar, quando a gente fala de um lugar como o Censa, de uma
obra como o Censa. É difícil imaginar que uma obra alcance essa data, 50 anos, se
ela não tem mérito, se ela não é uma obra vitoriosa.

Quero, Natália, na sua pessoa, parabenizar todos aqueles que contribuíram com
essa  obra.  Vocês  estão  de  parabéns,  o  trabalho  que  vocês  desenvolvem  é
emocionante.
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Achei muito bonito, na sua fala, a referência a todos aqueles que contribuem, desde
as equipes noturnas, os porteiros, as faxineiras, o pessoal da cozinha. O que a gente
mais percebe no Censa, além do respeito, do mérito, da excelência, é o amor que
vocês  doam  para  os  educandos  e  o  que  recebem  deles  também.  Vemos  as
expressões de alegria. Isso realmente é muito gratificante.

Estou  muito  feliz  de  poder  estar  aqui  hoje  participando  dessa  homenagem.
Realmente todos estão de parabéns. Deus queira que a gente viva mais 50, mais 100
anos, mais 150 anos para poder ver o sucesso do Censa, porque, com certeza, essa
obra vai muito longe, porque ela tem muito, muito mérito. Parabéns a todos vocês.

Apresentação Artística
O locutor - Assistiremos agora a uma intervenção artística da trupe teatral Alegria e

Companhia, que é composta pelos educandos do Censa.
- Procede-se à apresentação artística.

Palavras da Sra. Kátia Ferraz
Deputado  Rômulo  Veneroso,  muito  obrigada  por  me  conceder  a  palavra.  Não

poderia  jamais  deixar  de  vir  aqui  para  prestar  minha  homenagem  tanto  como
presidente do conselho, em razão da minha responsabilidade, quanto pela amizade
que a Natália conquistou de mim pela admiração que tenho por seu trabalho.

Trabalhar pela cidadania significa trabalhar por um mundo de mais respeito . Pude
conhecer esse trabalho e com ele aprender. Aprendemos todo o tempo. Conheci, a
todo  tempo,  algo  novo  dentro  da  militância  e  do  trabalho  que  desempenhamos.
Estenda a todos o meu cumprimento e a minha admiração pelo trabalho do Censa,
que  tive  oportunidade  de  conhecer  aos  poucos.  Foi  colocada  uma  semente  de
admiração no meu coração.

Cumprimento todos os conselheiros pela admiração que tenho pelo seu trabalho.
Continuem sempre assim. O conselho está de portas abertas. Com certeza, têm a
nossa admiração. Muito obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui para dividir
com você esse reconhecimento, essa alegria e esse carinho, Natália. Um beijo no seu
coração. Muito obrigada.

Encerramento
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
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presença e, cumprido o objetivo da convocação,  encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/11/2014
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta (substituindo o deputado Gustavo Perrella, por
indicação da liderança do BAM) e Wander Borges (substituindo o deputado Duilio de
Castro, por indicação da liderança do BAM), membros da supracitada comissão. Está
presente,  também,  o  deputado  Carlos  Mosconi.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
a discutir  e votar  proposições da comissão. A seguir,  comunica o recebimento da
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo em  7/11/2014,  do  deputado
Gustavo Perrella, em que comunica sua renúncia como membro efetivo da comissão.
O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou
como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
5.580/2014  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.582  e  5.586/2014  (deputado  Luiz
Henrique);  5.581,  5.584,  5.585 e 5.588/2014 (deputado Duilio  de Castro);  5.583 e
5.590/2014  (deputado André  Quintão);  e  5.589/2014 (deputado  Leonídio  Bouças).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  1º  turno,  dos
Projetos  de  Lei  nºs  3.775/2013  com  a  Emenda  nº1,  5.210,  5.494  na  forma  do
Substitutivo  nº  1  e  5.499/2014  com  as  Emendas  nºs  1  e  2  (relator:  deputado
Sebastião Costa, sendo o primeiro em virtude de redistribuição); 4.821/2013 na forma
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do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Wander Borges, em virtude de redistribuição);
4.956/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  5.196  e  5.205/2014  (relator:  deputado
Dalmo Ribeiro Silva); e 4.961 com a Emenda nº 1 e 5.115/2014 com a Emenda nº 1
(relator: deputado Carlos Pimenta, em virtude de redistribuição).  Após discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs  5.328  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.036  e  5.430/2014  (relator:
deputado Sebastião Costa). Na fase de discussão do parecer do relator, deputado
Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei nº 4.797/2013 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o presidente
defere o pedido de vista do deputado Wander Borges. São convertidos em diligência
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 5.447/2014
(relator:  deputado Carlos Pimenta,  em virtude de redistribuição)  e à Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito municipal de Cajuri o Projeto de Lei
nº  5.449/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  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,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
993/2011, 5.443, 5.453 e 5.463/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, sendo o
primeiro em virtude de redistribuição); 4.570, 4.677/2013 na forma do Substitutivo nº
1, 5.383, 5.388, 5.441, 5.446, 5.454, 5.459 e 5.460/2014 (relator: deputado Wander
Borges, em virtude de redistribuição); 4.800/2013, 4.843, 5.087, 5.276 na forma do
Substitutivo nº 1, 5.455, 5.458 e 5.466/2014 (relator: deputado Sebastião Costa, em
virtude de redistribuição); 4.813/2013, 4.962 com a Emenda nº 1, 5.185, 5.401, 5.444,
5.450  com  a  Emenda  nº  1,  5.452,  5.465  e  5.472/2014  (relator:  deputado  Carlos
Pimenta,  em  virtude  de  redistribuição).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, em turno
único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.349/2014  (relator:  Sebastião  Costa,  em  virtude  de
redistribuição). Os Projetos de Lei nºs 5.573 e 5.588/2014 são retirados da pauta por
determinação do presidente da comissão por não cumprir pressupostos regimentais.
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Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos deputados que solicitam pedido de informações,
nos  termos  do art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos  autores  dos
Projetos de Lei nºs 5.442, 5.445, 5.448, 5.451, 5.456, 5.457, 5.464, 5.467/2014, para
que  os  processos  sejam  instruídos  com  a  documentação  necessária  à  sua
tramitação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Gustavo  Corrêa  -  Rogério

Correia - Wander Borges - Tenente Lúcio.
ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
17/11/2014

Às 14h5min, 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  a  situação  das  ocupações  existentes  na  Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra.
Sueli de Fátima Guilarducci Loschi, presidente da Codhe, encaminhando o relatório
de visita  ao  presídio  de Barbacena no dia 28/3/2014,  acompanhado  de  cópia  da
solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Barbacena ao juiz da
Execução Penal da apuração dos fatos ocorridos naquele local e da carta redigida por
internos  relatando  o  ocorrido  e  apontando  os  possíveis  envolvidos  nos  fatos.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Carolina Melo
Campos, promotora de justiça; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; e
dos Srs. Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, juiz de direito; José Carvalho dos Reis
Júnior,  delegado  de  Polícia;  Vândel  Victorino  de  Rezende,  promotor  de  justiça;
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Oliveira  Santiago Maciel,  chefe da Polícia  Civil;  Marco Antônio  Rebelo  Romanelli,
secretário  de  Defesa  Social  (13/11/2014);  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Casa Civil; Maria Aparecida de Araujo Ramos, secretária processual do
Conselho Nacional de Justiça; e do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de
Governo  de  Belo  Horizonte  (14/11/2014).  A  presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Gisela  Poterio  Santos  Saldanha,
procuradora de justiça de Direitos Difusos e Coletivos; Charlene Cristiane Egidio, da
coordenação da Ocupação Rosa Leão; Edna Gonçalves Lopes, da coordenação da
Ocupação Esperança; Meiriele Emilin da Silva, da Ocupação Olaria, no Barreiro, em
Belo Horizonte; Adriana Lara, vereadora do PT da Câmara Municipal de Vespasiano,
da ocupação despejada do Condomínio  Santa  Maria,  nesse  município;  e  os  Srs.
Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários; Epaminondas
Fulgêncio Neto, procurador de justiça do Estado; Gério Patrocínio Soares, defensor
público, e Paulo Cesar Vicente de Lima, promotor de justiça, coordenador do Cimos,
representando a Sra. Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública especializada
em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas
Gerais;  Frei  Gilvander  Luís  Moreira,  assessor  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  de
Minas Gerais; Claudius Vinicius Leite Pereira, representando o Sr. Helvécio Miranda
Magalhães Júnior, membro da equipe de transição do governador eleito de do Estado
Fernando  Pimentel;  Adriano  Ventura,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte; Geraldo Pires de Oliveira, representante do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra; Padre Pier Luigi Bernareggi, coordenador da Pastoral dos Sem
Terra; Leonardo Péricles Vieira Roque, da Coordenação Nacional do Movimento de
Luta nos Bairros, Vilas e Favelas; Rafael Bittencourt, das brigadas populares; Manoel
Ramos de Souza, da coordenação da Ocupação Vitória; Anderson Alves de Oliveira,
das Ocupações Nova Canaã e Galo, de Nova Lima; Jair Pereira, da Ocupação Eliana
Silva, do Barreiro, Belo Horizonte; Renivaldo de Souza Santos, da Ocupação Dom
Tomás Balduíno, de Betim; Amantino Mota Mendes, da Ocupação Movimento Popular
de  Luta  por  Moradia  e  Direitos  Constitucionais,  ocupação do  Taquaril  -,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
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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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.878/2014

Acrescente-se onde convier:
“Art. … - Fica revogada a Lei nº 21.260, de 28 de maio de 2014.”.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Jayro Lessa

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.800/2013
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Projeto  João  Paulo  II  -  Associação
Comunidade Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.

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 4.800/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Projeto João Paulo II  -  Associação Comunidade Terapêutica Emaús, com sede no
Município de Além Paraíba, pessoa jurídica de direito privado, de caráter social, sem
fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  recuperar  e  reintegrar  usuários  de  drogas
ilícitas e álcool, bem como prestar apoio a seus familiares.

Na consecução de  seu propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  nas  áreas  de
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terapia  ocupacional,  laborterapia,  educação  e  reintegração  social  no  mercado  de
trabalho.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
recuperação  e  reinserção  social  dos  usuários  de  drogas  do  Município  de  Além
Paraíba,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.800/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.946/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado Leonídio  Bouças,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Obras de Amor - Aoda -, com sede
no Município de Uberlândia.

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 4.946/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Obras de Amor - Aoda -, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  comprometida  com as políticas  sociais  para a
população daquele município.

A instituição  trabalha  na  promoção  da  assistência  social  e  do  desenvolvimento
econômico  para  o  combate  a  fome  e  a  pobreza,  da  saúde  e  da  educação,  da
formação profissional e da promoção da inclusão no mercado de trabalho. Atua ainda
na defesa dos direitos da mulher, da criança e do idoso.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Aoda  em  defesa  das
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minorias  e  dos  excluídos  do  Município  de  Uberlândia,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.946/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.087/2014
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do deputado João Leite, esse projeto visa a declarar de utilidade pública

a Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga - Aemdi -,
com sede no Município de Ipatinga.

A  matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  3/4/2014  e  distribuída  à
Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo.

Na  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma apresentada.

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 5.087/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga - Aemdi -,
com sede no Município de Ipatinga.

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.
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No tocante ao mérito,  o art.  1º do estatuto da entidade, fundada em 25/8/2008,
estabelece  entre  seus  objetivos  induzir  a  excelência  na  competitividade  dos
empreendimentos industriais estabelecidos no Distrito Industrial de Ipatinga, contribuir
para o desenvolvimento econômico sustentável, promover a qualidade de vida dos
industriários e suas famílias, fomentar a assistência social aos trabalhadores do setor
industrial daquele distrito, visando ao incremento da produtividade do trabalho, além
de estimular ações de inclusão socioambiental, educativa e cultural dos trabalhadores
e seus familiares.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.087/2014, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.260/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária  Amigos para Sempre, com
sede no Município de Ponto Chique.

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 5.260/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Amigos para Sempre, com sede no Município de Ponto Chique, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa da
melhoria da qualidade de vida dos moradores daquele município, especialmente dos
que residem na zona rural.

A instituição busca realizar programas de desenvolvimento sustentável, de proteção
ao meio ambiente e de suporte técnico aos agricultores familiares.

Além disso,  atua na divulgação da cultura e do esporte, promovendo eventos e
incentivando a construção de equipamentos culturais e esportivos.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
da população do Município de Ponto Chique, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.260/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel , relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.263/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Suzana
- Amocos -, com sede no Município de Brumadinho.

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 5.263/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade de Suzana - Amocos -, com sede no Município de
Brumadinho, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
escopo a defesa de melhores condições de vida para os moradores das comunidades
de Suzana, Chácara, Samambaia, Barreiros, Campinhos e Gorduras.

A instituição trabalha em prol da melhoria da qualidade de vida dos residentes nas
regiões de sua abrangência,  prestando-lhes serviços de qualificação profissional e
geração de renda, defendendo o meio ambiente e promovendo a saúde, a cultura, o
esporte e o lazer.

Além  disso,  estimula  e  apoia  a  defesa  dos  interesses  comuns,  fomentando  o
desenvolvimento do espírito associativo e oferecendo subsídios técnicos e materiais
às comunidades de sua área de atuação.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
dos  interesses  comunitários  da  população  do  Município  de  Brumadinho,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.263/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.305/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Educacional e de
Integração Ambiental e Social - Instituto Ideias -, com sede no Município de Santana
do Paraíso.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.305/2014 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Desenvolvimento Educacional e de Integração Ambiental e Social - Instituto Ideias -,
com sede no Município de Santana do Paraíso, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para a garantia de direitos e o
acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades nas áreas de assistência social,
cultura,  educação,  esporte  e  saúde;  desenvolve  ações  em  defesa  do  patrimônio
histórico,  artístico  e  ambiental;  estimula  o  voluntariado  pela  paz,  cidadania  e
democracia; e promove e defende os direitos humanos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Instituto Ideias em defesa
dos  direitos  dos  moradores  do  Município  de  Santana  do  Paraíso,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.



479
____________________________________________________________________________

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.305/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.306/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Amigas  do  Bairro  Santo
Antônio “Anjo Acolhedor”, com sede no Município de Itajubá.

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 5.306/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das Amigas do Bairro Santo Antônio “Anjo Acolhedor”, com sede no Município de
Itajubá, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a
defesa de  melhores  condições  de  vida  e  a  proteção da  família,  da  criança  e  do
adolescente.

Na consecução de seu propósito, a instituição atua na atenção à família, à criança e
ao adolescente e presta-lhes serviços culturais, recreativos, desportivos e de apoio à
inclusão no mercado de trabalho.  Além disso,  desenvolve  serviço  de  acolhimento
institucional.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
das famílias, das crianças e dos adolescentes do Município de Itajubá, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.306/2014, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.315/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Projeto Social Cidade Jardim, com
sede no Município de Pouso Alegre.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.315/2014 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Projeto  Social  Cidade  Jardim,  com  sede  no  Município  de  Pouso  Alegre,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo prestar assistência social e educacional, desenvolver ações para a formação
de renda alternativa das famílias e promover a inclusão social de mulheres vítimas de
violência doméstica.

Com esse propósito, a instituição implanta iniciativas que melhorem a qualidade de
vida das famílias e promove o exercício da cidadania por meio de eventos, cursos e
atividades comunitárias.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Projeto Social Cidade Jardim
no Município de Pouso Alegre, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.315/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.316/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Casa Abrigo de Monte Sião, com sede no
Município de Monte Sião.

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 5.316/2014 pretende declarar de utilidade pública a Casa Abrigo

de Monte Sião,  com sede no Município de Monte Sião,  pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes.

Na consecução de seu propósito,  a instituição trabalha  em prol  da proteção da
criança e do adolescente, abrigando, por ordem judicial, crianças com até 12 anos,
órfãs, vítimas de maus-tratos ou que, por qualquer motivo, tenham sido retiradas de
seus responsáveis legais. Além disso, a entidade desenvolve programas de trabalho,
orientação e apoio para as famílias das crianças atendidas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Casa Abrigo de Monte Sião
em defesa da criança e do adolescente desse município, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.316/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.335/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Filadélfia  do  Município  de
Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba.

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 5.335/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Filadélfia  do  Município  de  Itamarandiba,  com  sede  no  Município  de
Itamarandiba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
escopo fortalecer  as  organizações  econômicas,  sociais  e  políticas  dos  produtores
rurais da localidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve formas de cooperação para favorecer
a produção rural  e  a comercialização;  orienta os produtores rurais  sobre técnicas
agrícolas;  garante  os  direitos  dos  associados  perante  o  poder  público;  promove
fóruns de debates; e elabora programas de incentivo à educação, à cultura, ao lazer e
ao esporte.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida entidade em
prol  do  desenvolvimento  do  Município  de  Itamarandiba,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.335/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.338/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Padre Geraldo Paiva - ACPGP
-, com sede no Município de Viçosa.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.338/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Padre  Geraldo  Paiva  -  ACPGP -,  com sede no Município  de  Viçosa.
Trata-se de pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como
escopo contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento cultural, social e econômico
da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  sociais,  educacionais,
culturais  e  esportivas;  realiza  trabalhos  voltados  a  crianças,  jovens  e  idosos;
representa a comunidade na defesa de seus interesses; e atua na preservação do
patrimônio ecológico regional.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação no
Município de Viçosa, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.338/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.343/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Douradinho - Asdecod -, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.343/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário de Douradinho - Asdecod -, com sede no Município
de Machado, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
escopo a promoção do desenvolvimento social e econômico da comunidade local.

Com  esse  propósito,  a  instituição  proporciona  aos  associados  e  dependentes
atividades econômicas,  sociais  e  produtivas,  busca alternativas  para  o  fomento  à
exploração agropecuária, proporciona a melhoria do convívio entre os moradores da
localidade e representa a comunidade perante as entidades públicas e privadas.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Asdecod em defesa do
bem-estar  dos  moradores  do  Distrito  de  Douradinho,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.343/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.362/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Ação  Social  José  Resende  -  ONG,  com  sede  no
Município de Piracema.

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 5.362/2014 pretende declarar de utilidade pública a Ação Social

José Resende - ONG, com sede no Município de Piracema, pessoa jurídica de direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  o
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desenvolvimento integral das crianças, bem como de suas famílias e comunidades.
Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  ações  de  assistência  social,  atua  na

garantia dos direitos sociais, executa programas de fortalecimento da cidadania e da
inclusão social e realiza parcerias para atendimento aos grupos mais vulneráveis da
população.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
da  população  em  situação  de  vulnerabilidade  do  Município  de  Piracema,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.362/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.375/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Catadores de Material Reciclável de
Urucânia - Acamaru -, com sede no Município de Urucânia.

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 5.375/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Catadores de Material Reciclável de Urucânia - Acamaru -, com sede no Município
de  Urucânia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que tem como escopo apoiar  os  interesses  dos catadores  de  papel,
papelão e material  reciclável do município e atuar na defesa dos direitos de seus
associados, promovendo sua inclusão social e econômica.

Com esse propósito, a instituição atua no sentido de proteger seus associados da
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ação de atravessadores, busca o reconhecimento legal da profissão e promove seu
desenvolvimento social por meio do estimulo à capacidade produtiva, entre outras
finalidades.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Acamaru  em  prol  dos
catadores de materiais recicláveis do Município de Urucânia, consideramos meritória
a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.375/2014 , em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.380/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social - Ceas -, com
sede no Município de Guaxupé.

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 5.380/2014 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Estudos e Ação Social - Ceas -, com sede no Município de Guaxupé, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo
promover  a  inclusão  social  de  crianças,  adolescentes  e  pessoas  carentes  do
município.

Com esse propósito, a instituição elabora programas que visam à integração social
por meio do esporte, do lazer, da cultura e de ações ligadas a saúde, educação e
ecologia, entre outras.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol da
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comunidade do Município  de Guaxupé,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.380/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.382/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Aprendizagem e Convivência Terra
Jovem, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

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 5.382/2014 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Aprendizagem e Convivência Terra Jovem, com sede no Município de Conceição do
Mato Dentro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
escopo promover e articular ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida das
crianças e dos adolescentes que se encontram em situação de risco e abandono.

Na consecução de seu propósito, a instituição desenvolve atividades educativas,
agrícolas e artesanais com os seus beneficiários e promove, quando solicitada pelo
Poder Judiciário,  a aplicação de medidas socioeducativas previstas no art.  112 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
inclusão social e para o acompanhamento das crianças e adolescentes em situação
de  risco,  do  Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.382/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.401/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio Acima - Acra -,
com sede no Município de Rio Acima.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei  em análise pretende declarar  de utilidade pública  a Associação

Amigos da Cultura de Rio Acima -  Acra -,  com sede no Município de  Rio Acima,
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a
divulgação de valores culturais.

Na consecução desse propósito, a instituição promove eventos culturais e artísticos;
executa projetos e programas de mapeamento da cultura local; incentiva a integração
de crianças, adolescentes e jovens a movimentos culturais e artísticos.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  entidade  na
promoção da cultura e do lazer no Município de Rio Acima, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.401/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.412/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Condutores de Carros de Bois, com
sede no Município de São Pedro da União.

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 5.412/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Condutores de Carros de Bois, com sede no Município de São Pedro da União,
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo
promover  e  articular  ações  relacionadas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos
moradores das áreas rurais e urbanas do município.

Na consecução de  seu propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  nas  áreas  de
educação, esporte, cultura, agropecuária, folclore e assistência social.

Com o intuito de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado em seu
estatuto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, com a
qual concordamos.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  o
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Município de São
Pedro  da  União,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.412/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.419/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar  de utilidade pública a Associação de Mulheres de Chapadinha e
Região, com sede no Município de Capelinha.

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 5.419/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Mulheres de Chapadinha e Região, com sede no Município de Capelinha, pessoa
jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo promover  o
desenvolvimento social, econômico e cultural da região, melhorando a qualidade de
vida de seus moradores.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  presta  serviços  nas  áreas  de
assistência social, saúde e educação.

Com o intuito de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado em seu
estatuto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, com a
qual concordamos.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  o
desenvolvimento da região de Capelinha, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.419/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.421/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba,
com sede no Município de Araxá.

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  5.421/2014  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba,  com sede no Município de  Araxá,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo ser uma
instituição altruísta, iniciática, filosófica e evolucionista.

Na consecução de  seu propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  nas  áreas  de
assistência social, cultura, direitos humanos, cidadania, entre outras.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade para os
seus associados e para a região de Araxá, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.421/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.426/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro São José, com sede no Município de Jequitinhonha.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.426/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  São  José,  com  sede  no  Município  de
Jequitinhonha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
escopo a proteção da saúde da família, o combate à fome e à miséria, a valorização
da cultura e do esporte e a integração de seus beneficiários ao mercado de trabalho.

A instituição  presta  serviços  nas  áreas  da  saúde,  por  meio  da  distribuição  de
medicamentos, cadeira de rodas, próteses e assistência médica e odontológica; do
trabalho, por meio da criação de oficinas de formação de mão de obra; e do meio
ambiente, por meio da disposição e seleção de lixo reciclável e da arborização das
ruas.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  moradores  do  Município  de  Jequitinhonha,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.426/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.431/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública  o Conselho  Central  Rio Doce  -  SSVP, com sede no
Município de Governador Valadares.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.431/2014 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central Rio Doce - SSVP, com sede no Município de Governador Valadares, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo realizar ações de
assistência social.

Com esse propósito, a instituição executa atividades beneficentes, promocionais,
culturais e de assistência social.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade adequar o nome da instituição ao consubstanciado em
seu estatuto constitutivo.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida entidade em
prol dos moradores de Governador Valadares, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.431/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.434/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado Duílio  de  Castro,  o projeto de lei  em epígrafe  tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Caieiras, com sede
no Município de Vespasiano.

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.434/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Caieiras, com sede no Município de Vespasiano, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
prestação de assistência social, a promoção da educação e da saúde, a preservação
do meio ambiente e o combate à pobreza.

Com  esse  propósito,  a  instituição  implanta  iniciativas  para  garantir  os  direitos
estabelecidos e o exercício da cidadania.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
dos moradores do Município de Vespasiano, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.434/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.435/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Seresteiros do Grupo de Seresta Peixe
Vivo, com sede no Município de Diamantina.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Seresteiros do Grupo de Seresta Peixe Vivo, com sede no Município de Diamantina,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão
da arte musical e a valorização da produção artística e cultural do grupo de serestas.
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Na consecução desse propósito, a instituição realiza serestas, participa de eventos
cívicos, artísticos, religiosos e populares e contribui para a preservação de valores
históricos locais.

O Município de Diamantina apresenta vasta riqueza cultural e histórica. Sua grande
tradição musical é um dos aspectos que caracteriza a cidade, que todo ano realiza
festivais que atraem turistas de todas as partes do mundo.  Além das tradicionais
serestas, são realizados outros festivais  musicais igualmente importantes,  como a
Vesperata e a Bartucada.

Desse modo, a fim de valorizar e preservar a rica tradição cultural do Município de
Diamantina e tendo em vista o relevante papel desempenhado nesse sentido pela
Associação de Seresteiros do Grupo de Seresta Peixe Vivo, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.435/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.444/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida Nova, com sede
no Município de Ipatinga.

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 5.444/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Terapêutica Vida Nova, com sede no Município de Ipatinga, pessoa jurídica de direito
privado, de caráter social, sem fins lucrativos, que tem como escopo o tratamento, a
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recuperação e  a  reinserção social  e  ocupacional  de  pessoas viciadas  em drogas
ilícitas e álcool, bem como a atenção a seus familiares.

Na consecução de  seu propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  nas  áreas  de
saúde,  educação,  assistência  social,  cultura,  esporte,  pesquisa  e  qualificação
profissional.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
recuperação e reinserção social dos usuários de drogas do Município de Ipatinga,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.444/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.455/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria  do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Desportiva Feminina de Francisco Sá, com
sede no Município de Francisco Sá.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei  em análise pretende declarar  de utilidade pública  a Associação

Desportiva  Feminina  de  Francisco  Sá,  com  sede  no  Município  de  Francisco  Sá,
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a
melhoria da qualidade de vida de jovens carentes do sexo feminino.

Na consecução desse propósito,  a instituição  desenvolve a prática esportiva em
todas as suas modalidades; oferta cursos de capacitação para jovens e adolescentes;
realiza ações de orientação e prevenção contra o uso de drogas.



497
____________________________________________________________________________

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  entidade  na
promoção  da  prática  esportiva  e  na  proteção  a  grupos  sociais  vulneráveis  no
Município de Francisco Sá, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.455/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.463/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Lavrense de Árbitros de Futebol -
Alaf -, com sede no Município de Lavras.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei  em análise pretende declarar  de utilidade pública  a Associação

Lavrense de Árbitros de Futebol - Alaf -, com sede no Município de Lavras, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da
prática esportiva e a difusão da arbitragem.

Na consecução desse propósito,  a instituição  organiza competições esportivas e
realiza eventos de caráter social e cultural.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol da
qualidade de vida dos cidadãos do Município de  Lavras, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.463/2014, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.743/2013
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe “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”.

Distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável,  a  proposição  foi  apreciada,  preliminarmente,  pela
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no
art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Parque  Estadual  Alto  Cariri  está  localizado  no  vale  do  Rio  Jequitinhonha,

abrangendo áreas nos Municípios  de Salto da Divisa e Santa Maria do Salto,  na
divisa entre os Estados de Minas Gerais e da Bahia. Trata-se de um fragmento de
Mata  Atlântica  de  alta  biodiversidade  e  com presença  de animais  ameaçados  de
extinção,  como o macaco monocarvoeiro.  O parque estadual  está conectado com
duas outras unidades de conservação, a saber: o Refúgio da Vida Silvestre Mata dos
Muriquis, em Minas Gerais, e o Parque Nacional Alto Cariri, no território baiano.

O projeto de lei propõe as seguintes alterações na área do Parque Estadual Alto
Cariri,  em sua porção localizada no Município de Salto da Divisa: retirada de uma
área de 368,7233ha e acréscimo de outra área, de 431,8640ha. De acordo com os
estudos  técnicos  que  acompanham  o  projeto  de  lei,  a  área  a  ser  retirada  é
predominantemente antropizada por pastagens e culturas e é ocupada por 12 famílias
de pequenos agricultores. A área a ser acrescentada, por outro lado, encontra-se sem
utilização humana, consistindo predominantemente de fragmentos de Mata Atlântica e
de Cerrado. Há que se destacar que os estudos apresentados contribuem muito para
a análise da matéria, uma vez que apresentam uma caracterização pormenorizada
dos meios físico, biótico e social.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto de lei e ressaltou que a exigência de realização de consulta
pública  poderia  ser  satisfeita  durante  o  curso  do  processo  legislativo.  Nessa
perspectiva, de forma a dar publicidade à proposta, e em cumprimento ao art. 44 da
Lei  nº  20.922,  de  2013,  que  dispõe  sobre  as  políticas  florestal  e  de  proteção  à
biodiversidade no Estado, foi realizada uma audiência pública, uma visita técnica à
unidade  de  conservação  e,  ainda,  um  procedimento  de  consulta  pública,  todos
voltados para o debate da alteração dos limites da referida unidade de conservação.

A partir desses eventos e da análise dos estudos técnicos apresentados, pudemos
concluir  que  as  alterações  propostas  representam  ganhos  ambientais  e  sociais
evidentes.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.743/2013, em 1º

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Carlos Pimenta.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.444

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.445
Declara de utilidade pública a Escola Banda de Música D. Veiguinha, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola Banda de Música D. Veiguinha,

com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.446
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.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.447
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.448
Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 17.134, de 13 de novembro de 2007, que dá

denominação ao trecho da Rodovia MG-891 situado entre o Município de Tapiraí e a
BR-354.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 17.134, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica denominada Sebastião Vicente de Paula a Rodovia 900-AMG-2010,

que liga a BR-354 ao Município de Tapiraí.”.
Art. 2° - A ementa da Lei n° 17.134, de 2007, passa a ser: “Dá denominação à

Rodovia 900-AMG-2010, que liga a BR-354 ao Município de Tapiraí.”.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.449
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  Rio

Piracicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Rio
Piracicaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Radiodifusão Rio Piracicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede
no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.450
Dá denominação ao viaduto de acesso ao terminal de passageiros do Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves,  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no  Município  de
Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Senador Eliseu Resende o viaduto de acesso ao terminal

de passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado na Rodovia
MG-010, no Município de Confins.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATA
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/11/2014
Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Wander Borges

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
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Correspondência:  Mensagens  nºs  716,  717,  718,  719,  720  e  721/2014
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 5.610 e 5.611//2014, emenda ao Projeto de Lei
nº  5.611/2014,  substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.272/2014,  o  Projeto  de  Lei  nº
5.612/2014  e  exposições  de  motivos  da  Secretaria  de  Fazenda  a  respeito  da
concessão  de  tratamento  tributário  diferenciado  a  diversos  setores  da  economia
mineira,  respectivamente),  do  governador  do  Estado -  Ofícios  -  2ª  Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº
70/2014  -  Projetos  de  Lei  nºs  5.613  a  5.618/2014  -  Requerimentos  nºs  8.957  a
9.007/2014  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  18  a  31/2014  -  Comunicações:
Comunicações  dos  deputados  Dalmo Ribeiro  Silva  (3)  e  Alencar  da  Silveira  Jr.  -
Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta e
Rogério Correia - Questões de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho

Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz - Cabo
Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo
- Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Rogério
Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  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 da ata da reunião
anterior.
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1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A deputada Liza Prado, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 716/2014*

Belo Horizonte, 10 de novembro 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 dispõe sobre a constituição de crédito não
tributário  do  Estado,  fixa  critérios  para  sua atualização,  regula  seu parcelamento,
institui remissão e anistia e dá outras providências.

O projeto de lei  tem por objetivo uniformizar  a formação do crédito estadual  de
natureza jurídica  não tributária,  com base nas  diretrizes  existentes  para o crédito
tributário,  de  modo  a  melhorar  a  qualidade  da  sua  formação  e  aperfeiçoar  os
mecanismos jurídicos para o seu resgate.

Para tanto, propõe-se a fixação de prazos de decadência e de prescrição para a
constituição  de  créditos  não  tributários  do  Estado,  bem  como  os  critérios  de
atualização dos valores devidos e a adoção de medidas administrativas de cobrança
dos créditos de baixo valor.

Anoto, ainda, que o projeto de lei estabelece medidas de estímulo ao pagamento do
crédito não tributário estadual, mediante o pagamento incentivado de débitos com o
Estado,  permitindo-se, a um só tempo,  a economia na cobrança e o recebimento
imediato do crédito.

Ressalto,  ao  fim,  que a  medida  é  relevante  porque redimensiona  o  modelo  de
cobrança do crédito não tributário, mantendo, assim, o padrão de gestão responsável
adotado pelo Estado de Minas Gerais.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
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Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.610/2014

Dispõe sobre a constituição de crédito não tributário do Estado, fixa critérios para
sua atualização,  regula  seu  parcelamento,  institui  remissão  e  anistia  e  dá  outras
providências.

Art. 1º - O processo de constituição de crédito não tributário do Estado observará o
disposto nesta lei e em seu regulamento.

Art. 2º - O exercício do dever de fiscalização da Administração Pública estadual,
direta,  indireta  e  fundacional,  visando  a  apurar  ação  ou  omissão  que  configure
infração administrativa ou contratual e a aplicar a respectiva penalidade, decai em
cinco anos a contar da data em que a autoridade administrativa competente para
fiscalizar tomar conhecimento do ato ou fato.

§ 1º  -  No caso de infração permanente ou continuada, o termo inicial  do prazo
decadencial a que se refere o  caput será computado da data em que a autoridade
administrativa competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou fato ou do dia
em que cessar a prática da infração, o que ocorrer por último.

§ 2º - Considera-se exercido o dever de fiscalização com a cientificação do sujeito
passivo  acerca  da  lavratura  de  auto  de  fiscalização  ou  de  infração  ou  de  outro
documento que importe no início da apuração do fato.

§ 3º - Na hipótese de o fato objeto da ação punitiva também constituir  crime, a
prescrição será regida pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 3º - Deflagrado o processo administrativo de apuração da infração, se esse ficar
paralisado por mais de cinco anos, pendente de despacho ou julgamento, deverá ser
reconhecida a decadência intercorrente, de ofício ou a requerimento do interessado, e
procedido ao arquivamento dos autos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§  1º  -  Interrompe o  curso  do  prazo  decadencial  qualquer  ato  administrativo  ou
manifestação  nos  autos,  inclusive  aquele  que  importe  em  tentativa  de  solução
conciliatória no âmbito interno da Administração Pública estadual.

§ 2º - O curso do prazo decadencial interrompe-se uma única vez.
§  3º  -  Transcorrido  mais  da  metade  do  prazo  de  cinco  anos,  sem  solução  de
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continuidade, o prazo decadencial voltará a correr pela metade.
Art.  4º  -  Constituído  definitivamente  o  crédito  não  tributário  mediante  regular

processo administrativo, prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo.
§ 1º - Considera-se definitivamente constituído o crédito não tributário  quando a

obrigação se tornar exigível, notadamente nas hipóteses:
I  -  do  vencimento  de  pleno  direito  da  obrigação  constante  em  título  executivo

extrajudicial;
II - do devedor não pagar nem apresentar defesa no prazo legal;
III - em que não mais couber recurso da decisão administrativa, certificando-se a

data do trânsito em julgado na via administrativa.
§ 2º - O termo inicial  do curso do prazo prescricional é o dia do vencimento do

crédito, sem pagamento, ou a data do trânsito em julgado da decisão administrativa
que confirmar a aplicação da penalidade.

Art. 5º - Interrompe a prescrição da pretensão executória a formalização de:
I - ato de reconhecimento do débito pelo devedor, pelo período em que perdurarem

seus efeitos;
II - ato do qual conste manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória

no âmbito interno da Administração Pública estadual;
III  -  termo de compromisso de ajustamento  de  conduta  que envolva  a  infração

geradora da multa aplicada, pelo período de sua vigência, na forma da legislação em
vigor.

Parágrafo único - A prescrição se interrompe uma única vez e recomeça a correr
por inteiro da data do ato que a interrompeu.

Art. 6º - Os créditos não tributários, decorrentes de quaisquer das hipóteses que
possam, ou não, vir a compor a dívida ativa não tributária do Estado, nos termos do
art. 39, § 2º, da  Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, terão a correção
monetária e os juros de mora calculados com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Taxa SELIC - ou em outro critério que vier a ser
adotado para a cobrança dos débitos fiscais federais.

§ 1º - A Taxa SELIC ou outro critério que vier a ser adotado para a cobrança dos
débitos  fiscais  federais  incidirá  a  partir  do  momento  em que se  tornar  exigível  o
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crédito,  respeitando-se  os  índices  legais  fixados  ou  pactuados  para  o  período
antecedente à inscrição em dívida ativa.

§ 2º - Ressalvadas hipóteses legais ou contratuais específicas e aquelas para as
quais houver índice de correção monetária previsto, os créditos não tributários serão
corrigidos pelo índice de correção monetária divulgado na Tabela da Corregedoria-
Geral de Justiça de Minas Gerais até o momento em que se tornarem exigíveis.

§  3º  -  A autoridade administrativa  competente  deverá  atualizar  os  créditos  não
tributários segundo os índices legais fixados ou pactuados antes de encaminhar o
processo para inscrição em dívida ativa, discriminando-os em planilha de cálculo.

Art. 7º - As regras previstas nesta lei aplicam-se aos processos administrativos de
constituição de créditos não tributários em curso, computando-se a Taxa SELIC como
critério  de atualização do débito  a partir  da data de  sua publicação,  observado o
disposto no § 1º do art. 6º.

Art. 8º - Fica remitido o crédito não tributário do Estado inscrito ou não em dívida
ativa até 31 de dezembro de 2010, bem como aqueles não sujeitos à inscrição em
dívida ativa, mas exigíveis até esta data, inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua
cobrança, de valor original igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 1º - A remissão prevista neste artigo inclui custas judiciais e honorários relativos
ao processo judicial.

§  2º  -  O  executado  deverá  renunciar  aos  honorários  e  ao  ressarcimento  de
despesas processuais a ele eventualmente devidos em razão da extinção do crédito.

§  3º  -  O  executado  deverá,  ainda,  desistir  de  eventuais  recursos,  ações,
impugnações à execução fiscal,  com renúncia ao direito  sobre o qual  se fundam,
tanto judicial como administrativamente.

§ 4º - A remissão prevista neste artigo não se aplica aos créditos tributários nem
autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 9º - O titular do órgão ou entidade poderá, por meio de resolução, no âmbito de
sua competência, determinar a não constituição ou o cancelamento de crédito não
tributário do Estado nas seguintes hipóteses, salvo comprovada a má-fé do devedor:

I  -  em  razão  de  jurisprudência  pacífica  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  do
Supremo  Tribunal  Federal  contrária  ao  Estado,  observado  parecer  normativo  da
Advocacia-Geral do Estado; ou
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II - de valor original igual ou inferior a 500 UFEMGs (quinhentas unidades fiscais do
Estado de Minas Gerais).

Art. 10 - O crédito não tributário do Estado de valor original igual ou inferior a 500
UFEMGs (quinhentas unidades fiscais do Estado de Minas Gerais) será formalizado,
devendo ser objeto de cobrança administrativa, ou inscrição em qualquer cadastro
informativo,  público  ou privado,  de  proteção ao crédito,  ou  inscrição  no Cadastro
Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas
Gerais - CADIN-MG.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput ao crédito de que trata o inciso II do
art.  9º  no  caso  de  sua  não  inscrição  no  âmbito  do  próprio  órgão  ou  entidade
responsável pela ação administrativa, na forma de Resolução Conjunta do Advogado-
Geral do Estado e da autoridade máxima do órgão ou entidade.

Art. 11 - O pagamento do  crédito estadual poderá ser parcelado, observadas as
regras previstas em regulamento.

§ 1º - Para os efeitos de parcelamento, o crédito será atualizado pela Taxa SELIC
ou por outro critério que vier a ser adotado para cobrança dos débitos fiscais federais.

§  2º  -  O pedido  de  parcelamento  implica  a confissão irretratável  do  débito  e  a
expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou
de ação judicial.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar o programa de incentivo de
pagamento de créditos estaduais não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, inclusive ajuizados, nos termos do regulamento, que estabelecerá as
condições e requisitos necessários à sua implementação.

§ 1º - O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no programa, com
todos  os  acréscimos  legais  vencidos  previstos  na  legislação vigente  na  data  dos
respectivos fatos geradores da obrigação não tributária.

§ 2º - O débito consolidado poderá ser pago:
I - à vista, com 90% (noventa por cento) de redução de correção e juros;
II - em duas parcelas iguais e sucessivas, com 80% (oitenta por cento) de redução

de correção e juros;
III - em três parcelas iguais e sucessivas, com 70% (setenta por cento) de redução

de correção e juros;
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IV -  em quatro parcelas  iguais  e sucessivas,  com 60% (sessenta por  cento)  de
redução de correção e juros;

V -  em cinco parcelas  iguais  e  sucessivas,  com 50% (cinquenta  por  cento)  de
redução de correção e juros;

VI - em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com 25% (vinte e cinco por
cento) de redução de correção e juros.

§ 3º - Serão aplicados juros equivalentes à Taxa SELIC, acumulada mensalmente e
calculada a partir do mês subsequente à homologação, ou, caso a Taxa SELIC ainda
não tenha sido divulgada, juros equivalentes a 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

§ 4º - As reduções a que se refere este artigo não se acumulam com quaisquer
outras concedidas para o pagamento do crédito estadual não tributário.

§ 5º - A formalização de pedido de ingresso no programa a que se refere o caput,
que deverá ser efetuada no prazo e na forma prevista em regulamento, implica o
reconhecimento do crédito estadual não tributário nele incluído, ficando condicionada
à desistência  de  eventuais  recursos,  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  com
renúncia  ao  direito  sobre  o  qual  se  fundam,  nos  autos  judiciais  respectivos  e  à
desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo.

§ 6º - O prazo limite para o pagamento da parcela única ou da primeira parcela será
definido em regulamento.

§ 7º - Relativamente ao parcelamento previsto neste artigo:
I - para os pagamentos acima de seis parcelas poderá ser exigida garantia, nos

termos de regulamento;
II  -  aplicam-se  os  benefícios  previstos  neste  artigo  ao  saldo  remanescente  de

crédito  estadual  não  tributário  objeto  de  parcelamento  em  curso,  observado  o
disposto no § 4º;

III - o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais),
salvo autorização da autoridade competente;

IV - na hipótese de desistência ou revogação:
a) será imediatamente promovida a reconstituição do saldo devedor, com todos os
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ônus legais e a restauração das multas e juros que tenham sido reduzidos;
b) do saldo reconstituído na forma prevista na alínea “a”, será abatida a importância

efetivamente recolhida nos termos deste artigo.
§ 8º - Para fins do disposto neste artigo, tratando-se de crédito não tributário inscrito

ou não em dívida ativa, os honorários advocatícios:
I - não serão devidos, em se tratando de débitos não ajuizados, ainda que inscritos

em dívida ativa;
II - serão fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito estadual apurado após

as reduções de multas e juros.
§ 9º - Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste artigo;
II - o atraso por prazo superior a noventa dias no pagamento de qualquer parcela;
III - a desconstituição da garantia a que se refere o inciso I do § 7º;
IV  -  nova autuação pelo  mesmo fato ocorrido  após a data  da  homologação do

ingresso no programa.
§ 10 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a compensação de

importâncias já recolhidas.
Art. 13 - O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de

natureza funcional e aos processos de natureza tributária.
Art. 14 - O § 3º do art. 2º da Lei nº 19.971, de 27 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - (…)
§ 3º  -  O previsto  neste artigo não impede o ajuizamento  de  ação de cobrança

determinado pelo Advogado-Geral do Estado e se aplica às cobranças já ajuizadas,
tributárias ou não, que deverão ser extintas,  na forma que vier  a ser definida em
regulamento.”.

Art. 15 - O art.  58 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 58 - (...)
Parágrafo  único  -  Não  interposto  ou  não  conhecido  o  recurso,  a  decisão
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administrativa tornar-se-á definitiva, certificando-se no processo a data do seu trânsito
em julgado na via administrativa.”.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 717/2014*

Belo Horizonte, 10 de novembro 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 institui a carreira de Analista Fazendário no
âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

A nova carreira será composta a partir  da transformação dos cargos de  Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e
Finanças, a que se refere a Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005.

A reestruturação proposta se justifica pela semelhança existente na natureza das
atribuições das carreiras de Técnico e Analista Fazendários e se mostra coerente com
as  diretrizes  da  política  de  recursos  humanos  do Poder  Executivo,  uma vez que
amplia as possibilidades de desenvolvimento do servidor, fortalece o perfil funcional
da carreira e simplifica a organização do quadro de pessoal da Secretaria de Estado
de Fazenda.

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 5.611/2014
Institui  a  carreira de Analista Fazendário  no âmbito da  Secretaria  de Estado de

Fazenda.
Art. 1º - A ementa da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, passa vigorar com a

seguinte  redação:  “Institui  as  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e a carreira de Analista Fazendário.”.
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Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005, o seguinte inciso V:
“Art. 1º - (...)
V - Analista Fazendário.”.
Art.  3º  -  O art.  9º  da  Lei  nº  15.464,  de  2005,  passa a  vigorar  com a seguinte

redação:
“Art.  9º  -  O  ingresso  em  cargo  da  carreira  instituída  por  esta  lei  depende  de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á:
I - no grau A do nível I, para as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de

Gestor Fazendário;
II - no grau A do nível I, para a carreira de Analista Fazendário, na hipótese prevista

no inciso II do caput do art. 10;
III  -  no  grau A do nível  III,  para a  carreira  de  Analista  Fazendário,  na hipótese

prevista no inciso I do caput do art. 10.”.
Art. 4º - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - (...)
I - nível superior, conforme definido no edital do concurso público, para as carreiras

de Auditor  Fiscal da Receita Estadual,  de Gestor Fazendário e para o nível III  da
carreira de Analista Fazendário;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso público, para o nível
I da carreira de Analista Fazendário.”.

Art. 5º - O parágrafo único do art. 19 da Lei nº 15.464, de 2005, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 19 - (...)
Parágrafo  único  -  Os  títulos  apresentados  para  aplicação  do disposto  no  caput

deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento
para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para a concessão do
Adicional  de  Desempenho  -  ADE  -  para  os  servidores  da  carreira  de  Analista
Fazendário.”.

Art.  6º -  O título do Anexo I  da Lei nº  15.464, de 2005,  passa a vigorar  com a
seguinte redação: “Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
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Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e da carreira de Analista Fazendário”.
Art.  7º  -  Fica  acrescentado  ao Anexo  I  da  Lei  nº  15.464,  de  2005,  o  item I.5,

contendo a tabela da estrutura da carreira de Analista Fazendário, na forma do Anexo
I desta lei.

Art.  8º  -  Fica acrescentado ao Anexo II  da Lei  nº  15.464,  de 2005,  o item II.5,
contendo as atribuições gerais da carreira de Analista Fazendário, na forma do Anexo
II desta lei.

Art. 9º - O art. 36 da Lei nº 15.464, de 2005, passa a vigor com a seguinte redação:
“Art. 36 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei nº 10.254,

de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em decorrência do disposto
nos  arts.  105  e  106  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da
Constituição  do  Estado  será  transformado  em  cargo  de  Analista  Fazendário,
observada a correlação estabelecida no Anexo V desta lei.

§ 1º - Os cargos resultantes da transformação de que trata o  caput deste artigo
serão extintos com a vacância.

(...)
§ 5º - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1º é o constante no Anexo III

desta lei.”.
Art. 10 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, o

item  II.3,  contendo  as  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Analista
Fazendário, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 11 - Ficam transformados, a partir do dia primeiro dia do mês subsequente ao
da  publicação  desta  lei,  1.250  (mil  duzentos  e  cinquenta)  cargos  de  provimento
efetivo  de  Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  251  (duzentos  e
cinquenta  e  um)  cargos  de  provimento  efetivo  de  Analista  Fazendário  de
Administração e  Finanças  em 1.501 (mil  quinhentos  e  um) cargos de  provimento
efetivo de Analista Fazendário.

Art.  12  -  Os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  de  Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e
Finanças  serão  posicionados,  por  meio  de  resolução  conjunta  da  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - e da Secretaria de Estado de Fazenda
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- SEF - , na estrutura da carreira de Analista Fazendário, no primeiro dia do mês
subsequente ao da publicação desta lei, conforme a correlação constante no Anexo V
desta lei e observados os seguintes critérios:

I  -  para  os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  de  Técnico
Fazendário de Administração e Finanças, o posicionamento na carreira de Analista
Fazendário dar-se-á nos níveis e graus equivalentes aos de seu posicionamento na
carreira atual;

II - para os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos
níveis I, II,  III  e IV da carreira Analista Fazendário de Administração e Finanças, o
posicionamento na carreira de Analista Fazendário dar-se-á nos níveis III, IV, V e VI,
considerando-se níveis e graus equivalentes aos de seu posicionamento na carreiras
atual.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput aos servidores que passaram para
a inatividade nos cargos de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, e que fizerem jus à paridade, bem
como aos servidores a que se refere o art. 36 da Lei nº 15.464, de 2005.

Art. 13 - Aos servidores da carreira de Analista Fazendário, instituída por esta lei,
aplicam-se as disposições dos arts. 17, 18, 18-A e parágrafo único do art. 24 da Lei nº
16.190, de 2006, e o art. 38 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013.

Art. 14 - Ficam revogados:
I - o § 4º do art. 36, os incisos III e IV do art. 1º, os itens I.3 e I.4 do Anexo I, os itens

II.3 e II.4 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005;
II - os itens II.1 e II.2 do Anexo II da Lei nº 16.190, de 2006.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2014)

(...)
I.5 - Analista Fazendário
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* - O Anexo I, a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2014, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
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ANEXO II
(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2014)

(...)
II.5 - Analista Fazendário - AFA
a)  executar  as  tarefas  relativas  ao  controle  orçamentário  e  financeiro,  sob  a

coordenação e orientação das unidades responsáveis;
b) desenvolver as atividades de controle de pessoal, do patrimônio e de materiais,

conforme normas estabelecidas pelas unidades responsáveis;
c)  executar  tarefas de natureza administrativa, incluindo atendimento ao público,

organização  e  manutenção  de  cadastros  e  outros  instrumentos  de  controle
administrativo;

d)  dar  o  apoio  administrativo  necessário  ao  desenvolvimento  das  atividades  de
tributação, fiscalização, arrecadação e finanças da Secretaria de Estado de Fazenda;

e)  desempenhar  as  atividades  inerentes  à  competência  da  Subsecretaria  do
Tesouro  Estadual,  especialmente:  emitir  pareceres  e  apresentar  relatórios  de
trabalho;  realizar  pesquisas,  estudos,  análises,  planejamento,  implantação,
supervisão,  coordenação  e  controle  de  trabalho;  elaborar  projetos  e  planos  e
implementar sua execução;

f) exercer atividades inerentes às competências da unidade em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.

ANEXO III
(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2014)

Quantitativo dos cargos resultantes de efetivação pela Emenda Constitucional nº 49,
de 13 de junho de 2001, e das funções públicas não efetivadas da SEF

* -  O quadro  contendo o  quantitativo  dos cargos resultantes  de  efetivação pela
Emenda Constitucional nº 49, de 13.6.2001, e das funções públicas não efetivadas da
SEF, foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2014)

(...)
II.3 - Carreira de Analista Fazendário
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II.3.1 Carga horária: 30 horas
* - O Anexo IV, a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2014, carga horária 30

horas, foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
II.3.1 Carga horária: 40 horas
* - O Anexo IV, a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2014, carga horária 40

horas, foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
ANEXO V

(a que se referem os arts. 12 e 13 da Lei nº , de de de 2014)
Tabelas de correlação para posicionamento na carreira de Analista Fazendário

V.1 Correlação para posicionamento na tabela correspondente a 30 horas semanais
* - O quadro com a correlação para posicionamento na tabela correspondente a 30

horas semanais foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
V.1 Correlação para posicionamento na tabela correspondente a 40 horas semanais
* - O quadro com a correlação para posicionamento na tabela correspondente a 40

horas semanais foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 718/2014*

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia,  emenda  ao  projeto  de  lei  de  minha  autoria  enviado  a  esta  Casa
Legislativa por meio da Mensagem nº 761, de 10 de novembro de 2014, que institui a
carreira de Analista Fazendário no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

A emenda tem o objetivo de incluir a Advocacia-Geral do Estado e a Secretaria de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais entre os órgãos do Poder Executivo
passíveis  de  receberem,  em  cessão,  servidores  das  mencionadas  carreiras,
observado o interesse estratégico da Secretaria de Estado de Fazenda. Para tanto, a
emenda propõe a alteração do art. 6º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, que
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dispõe  sobre  as  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,  Fiscalização  e
Arrecadação  do  Poder  Executivo  e  as  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças.

Anoto tratar-se de medida relevante para a adequação da previsão legal vigente às
atuais necessidades operacionais do Poder Executivo e que não trará ônus ao erário.

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

EMENDA
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao projeto de lei:
“Art. XX - O inciso II do § 3º do art. 6º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 6º - (...)
II - excepcionalmente, observado o interesse operacional ou estratégico da SEF,

cessão  para  o  exercício  de  cargo  em  comissão em  órgão  integrante  do  sistema
operacional de planejamento, gestão e finanças, do sistema operacional de controle
interno  do  Poder  Executivo,  da  Advocacia-Geral  do  Estado  ou  da  Secretaria  de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.’.”.”.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 5.611/2014. Publicada, fica a mensagem em
poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 719/2014*

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.272/2014, que altera a Lei nº
15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação,
Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de
Minas Gerais - FHIDRO -, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999, e dá
outras providências.

As alterações propostas têm por finalidade atualizar e aperfeiçoar o Fundo e suas
diretrizes,  viabilizando-se,  com  isso,  a  manutenção  das  ações  destinadas  à
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recuperação,  à  proteção  ambiental  e  ao  desenvolvimento  sustentável  das  bacias
hidrográficas do Estado, o que se traduz em medida de interesse público relevante
para  o  bem-estar  da  sociedade  mineira  e  para  a  qualidade  do  desenvolvimento
socioeconômico do Estado.

Nesses termos, e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a
esta mensagem a Exposição de Motivos subscrita pelo Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pela Diretora-Geral do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas.

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

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

Exposição de Motivos
1 - Fundamentação
A Constituição do Estado de Minas Gerais,  promulgada em 21 de setembro de

1989, dispôs, em seus artigos 249 a 255, sobre os preceitos da política hídrica e
minerária do Estado de Minas Gerais.

Com o advento da Lei Estadual nº 11.504, de 20 de junho de 1994, foi estabelecida
a  Política  Estadual  de  Recursos  Hídricos  e  instituído  o  Sistema  Estadual  de
Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos,  que  era  composto  apenas  pelo  Conselho
Estadual  de  Recursos  Hídricos,  sua  Secretaria  Executiva,  Comitês  de  Bacias
Hidrográficas e Agências de Bacias Hidrográficas.

Tendo em vista a publicação da Lei Federal nº 9.433/1997, tornou-se necessária a
compatibilização dos  dispositivos  da Política  mineira  de  Recursos Hídricos com a
Política Nacional de Recursos Hídricos. Nesse sentido, foi promulgada a Lei Estadual
nº 13.199, em 29 de janeiro de 1999, que revogou a Lei Estadual nº 11.504/1994.
Com vistas a regulamentar a Lei Estadual nº 13.199/1999, foi expedido, em 03 de
março de 2001, o Decreto Estadual nº 41.578.

Conforme dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº 13.199/1999, o Estado assegurará,
por  intermédio  do  Sistema  Estadual  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídrico  -
SEGRH-MG, os recursos financeiros e institucionais necessários ao atendimento do
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disposto na Constituição do Estado com relação à política e ao gerenciamento de
recursos hídricos, especialmente para:

I  -  programas  permanentes  de  proteção,  melhoria  e  recuperação  das
disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas;

II  -  programas  permanentes  de  proteção  das  águas  superficiais  e  subterrâneas
contra poluição;

III - ações que garantam o uso múltiplo racional dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, das nascentes e ressurgências e das áreas úmidas adjacentes e sua
proteção  contra  a  superexploração  e  contra  atos  que  possam  comprometer  a
perenidade das águas;

IV  -  diagnóstico  e  proteção  especial  das  áreas  relevantes  para  as  recargas  e
descargas dos aquíferos;

V - prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e rurais, visando à proteção
contra a poluição e o assoreamento dos corpos de água;

VI - defesa contra eventos hidrológicos críticos que ofereçam riscos à saúde e à
segurança públicas ou provoquem prejuízos econômicos e sociais;

VII - instituição de sistema estadual de rios de preservação permanente, com vistas
à conservação dos ecossistemas aquáticos, ao lazer e à recreação das populações;

VIII - conscientização da população sobre a necessidade da utilização múltipla e
sustentável dos recursos hídricos e da sua proteção;

IX - concessão de outorgas e registros, bem como acompanhamento e fiscalização
das concessões de direito de pesquisa e de exploração de recursos hídricos;

X  -  concessão  de  incentivo  financeiro  a  proprietários  e  posseiros  rurais,  para
identificação,  recuperação,  preservação  e  conservação  de  áreas  necessárias  à
proteção e à recarga de aquíferos, nos termos da legislação vigente.

Nesse  sentido,  a  Lei  Estadual  nº  13.194,  que  criou  o  Fundo  de  Recuperação,
Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de
Minas  Gerais  -  FHIDRO, foi  publicada  concomitantemente  com  a  Lei  nº  13.199,
ambas no dia 29 de janeiro de 1999. O FHIDRO foi instituído com o objetivo de dar
suporte financeiro a programas e projetos que promovessem a racionalização do uso
e a melhoria, nos aspectos quantitativo e qualitativo, dos recursos hídricos estaduais,
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inclusive os ligados à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo. Em
observância ao disposto no artigo 3º, inciso IV, da Lei Complementar nº 27, de 18 de
janeiro de 1993, que regulamentava, à época, a instituição, a gestão e a extinção de
fundos, a Lei nº 13.194/1999 fixou em oito anos, contados da data de sua publicação,
o prazo para a concessão de financiamento com recursos do FHIDRO.

Em 28 de abril de 2005, por iniciativa do Governador Aécio Neves, foi apresentado
à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 2.264, que culminou com a publicação da
Lei Estadual nº 15.910, em 21 de dezembro de 2005. O FHIDRO, assim, passou a ser
regido por esta Lei.

A  Lei  Estadual  nº  15.910/2005  sofreu  três  alterações  parciais  posteriores,
promovidas pela Lei nº 16.908, de 03 de agosto de 2007, pela Lei nº 18.024, de 09 de
janeiro de 2009, e pela Lei nº 20.311, de 27 de julho de 2012.

Cumpre destacar  também que a Lei  nº  15.910/2005 foi  regulamentada por  dois
Decretos,  a  saber:  nº  44.314,  de  07  de  junho  de  2006,  e  nº  45.230,  de  03  de
dezembro de 2009. O Decreto nº 44.314/2006 foi alterado parcialmente pelo Decreto
nº 44.666, de 03 de dezembro de 2007, e pelo Decreto nº 44.842, de 24 de junho de
2008. Por sua vez, o Decreto nº 45.230/2009 sofreu modificações com a publicação
do Decreto nº 45.910, de 08 de fevereiro de 2012.

No que diz respeito ao prazo para concessão de financiamentos com recursos do
FHIDRO,  a  redação  original  do  artigo  5º,  §  3º,  da  Lei  Estadual  nº  15.910/2005
assemelhava-se àquela contida na Lei nº 13.194/1999, já que estabelecia o prazo de
oito anos, contados da data de publicação desta Lei, facultado ao Poder Executivo
propor sua prorrogação, com base em avaliação de desempenho do Fundo.

Ainda  quanto  ao  prazo  do  Fundo,  o  Decreto  Estadual  nº  44.314/2006,  dispôs
detalhadamente  em  seu  artigo  1º  sobre  os  procedimentos  para  viabilizar  a
prorrogação ou a extinção do FHIDRO, conforme abaixo:

“Art. 1º - (...)
§ 1º - O prazo para fins de concessão de financiamento com recursos do FHIDRO,

entendido  como a  data  final  para  a  contratação  de  operações  em  qualquer  das
modalidades  definidas  no  art.  5º  da  Lei  nº  15.910,  de  2005,  expira  em  21  de
dezembro de 2013.
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§ 2º  -  O  Poder  Executivo  enviará  projeto  de  lei  à  Assembleia  Legislativa,  com
antecedência  mínima  de  seis  meses  da  data  mencionada  no  §1º,  propondo  a
prorrogação da vigência do Fundo, com base na demonstração de seu desempenho,
salvo quando a prorrogação estiver prevista em sua lei de criação, ou quando não se
realizar operação de despesa no período de cinco anos seguidos, hipóteses essas
em que a prorrogação poderá ser feita por decreto, por uma única vez, por quatro
anos.

§  3º  -  Alternativamente,  o  Poder  Executivo  enviará  projeto  de  lei  à  Assembleia
Legislativa, com antecedência mínima de seis meses da data mencionada no § 1º,
propondo a extinção do Fundo, especificando a forma de absorção de seu patrimônio
pelo Estado e a destinação das parcelas vencíveis dos financiamentos concedidos,
desde que a extinção não esteja prevista em sua lei de criação”.

A Lei  nº  18.024,  de  09  de  janeiro  de  2009,  contudo,  modificou  a  redação  do
parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Estadual nº 15.910/2005, alterando de 08 (oito) anos
para  12  (doze)  anos  o  prazo  de  concessão  de  financiamento  com  recursos  do
FHIDRO.

Em decorrência das modificações realizadas pela Lei nº 20.311/2012, aos objetivos
dos FHIDRO elencados no artigo 2º da Lei nº 15.910/2005 foi acrescido o custeio,
quando necessário,  de ações de estruturação física e operacional  dos comitês de
bacia hidrográfica, previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais, pelo prazo
máximo  de  três  anos,  contados  do  início  da  implementação  do  instrumento  de
cobrança pelo uso da água da respectiva bacia.

Conforme disposto no artigo 5º da Lei nº 15.910/2005, a aplicação dos recursos do
FHIDRO poderá ocorrer em uma das três modalidades abaixo, desde que atendida a
proporção de até 30% (trinta por cento) na primeira modalidade e de, no mínimo, 70%
(setenta por cento), na segunda:

a) reembolsável;
b) não reembolsável; e
c)  contrapartida financeira assumida pelo Estado em operações de crédito ou em

instrumentos de cooperação financeira que tenham como objeto o financiamento de
programas e projetos de proteção e melhoria dos recursos hídricos.
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Pelas razões até o momento expostas, verifica-se que o arcabouço normativo-legal
vigente que dispõe sobre o FHIDRO vem sofrendo, desde a instituição do Fundo,
constantes revisões e alterações, de modo a assegurar o atendimento aos anseios da
sociedade e da Administração Pública no intuito de viabilizar o acesso e a gestão dos
recursos do Fundo.

Para  tanto,  apresentamos  anexa  a  proposta  de  nova  Lei  que  regulamentará  o
Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO. Passamos, pois, a comentá-la,
apontando as modificações realizadas em relação ao texto da Lei vigente, qual seja,
Lei nº 15.910/2005.

A Lei Estadual nº 13.199/1999 dispõe, em seu artigo 2º, que a Política Estadual de
Recursos Hídricos visa a assegurar o controle, pelos usuários atuais e futuros, do uso
da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios. De fato,
a  qualidade  da  água  não  se  dissocia  de  outras  políticas  públicas,  como  a  de
saneamento básico, agropecuária e de uso e ocupação do solo. Nesse sentido, foram
acrescidos à redação do artigo 2º da proposta ora em análise outros tipos de projetos,
programas e ações que poderão receber suporte financeiro do FHIDRO:

a)  implantação  de  ações  de  sustentabilidade  ambiental,  inseridas  no  Plano  de
Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais, visando integrar
as políticas públicas de agropecuária, de meio ambiente e de recursos hídricos;

b)  elaboração  de  projeto,  implantação,  ampliação,  bem  como modernização  de
sistemas  de  esgotamento  e  tratamento  de  esgotos  sanitários  e  de  sistemas  de
destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos;

c) conservação e recuperação da cobertura vegetal que garantam a disponibilidade
dos recursos hídricos;

d) elaboração e implantação de programas e projetos municipais de adequação às
exigências  das  Políticas  Nacionais  e  Estaduais  de  Resíduos  Sólidos e  de
Saneamento  Básico,  visando  à  redução  de  perdas  para  o  abastecimento  e  a
prevenção  da  contaminação  das  águas  superficiais  e  subterrâneas,  bem  como o
controle de enchentes.

A fim de otimizar o acesso aos recursos não reembolsáveis do Fundo, o artigo 4º da
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proposta anexa estabelece que o proponente deverá apresentar,  alternativamente,
documentos que possam comprovar a atuação na preservação, na conservação ou
na melhoria dos recursos naturais, quais sejam:

a) Ato constitutivo em que conste expressamente, dentre os objetivos da entidade, o
interesse na preservação, conservação ou na melhoria dos recursos naturais; ou

b)  Projetos,  pesquisas,  artigos  ou  documentos  congêneres  que  evidenciem  o
desenvolvimento de atividades relacionadas com o objetivo deste parágrafo.

A redação proposta ao artigo 5º, inciso I, pretendeu imprimir maior clareza à forma
de aplicação dos recursos reembolsáveis do FHIDRO, que poderão custear projetos,
programas  e  ações,  bem  como a  realização de investimentos  fixos,  aquisição de
equipamentos e  softwares,  desde que visem ao desenvolvimento,  à proteção e à
melhoria dos recursos hídricos. Ainda com o mesmo intuito, a redação proposta ao
inciso II, alínea a, do artigo 5º, que trata da modalidade não reembolsável, observou a
vedação contida no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 91/2006, de modo a
evitar que o termo “consultoria” possa justificar o pagamento de pessoas físicas. A
alínea b do artigo 5º,  inciso II,  trouxe a previsão expressa quanto à aplicação de
recursos  do  Fundo,  na  modalidade  não  reembolsável,  para  custeio  de  ações  de
estruturação  física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica  instituídos  no
Estado de Minas Gerais.

Outra  alteração  proposta  ao  artigo  5º  refere-se  ao  prazo  para  concessão  de
financiamento com recursos do Fundo que passará a ser de 25 (vinte e cinco) anos;
prazo esse suficiente  para  análise da  efetividade dos projetos  custeados  com os
valores oriundos do Fundo, bem como para aferição da melhora na gestão hídrica
estatal, com vistas à quantidade e qualidade das águas.

Ainda em referência  ao  artigo  5º  da  proposta  de  lei,  foi  inserido  o  conceito  de
investimento fixo,  na modalidade não reembolsável,  que consiste na aquisição de
softwares e  equipamentos  portáteis  de  uso  exclusivo  e  essencial  à  execução  do
projeto, desde que justificada tecnicamente e aprovada pela Secretaria Executiva do
FHIDRO.  O  objetivo  da  inserção  foi  enfatizar  as  hipóteses  em  que  poderão  ser
utilizados recursos do FHIDRO, na modalidade não reembolsável, para investimentos
fixos. Do mesmo modo, o parágrafo 8º do mesmo artigo estabeleceu o limite de 10%



525
____________________________________________________________________________

do valor total do projeto para a aquisição de equipamentos.
Por  fim,  foi  explicitamente  prevista  a  possibilidade da destinação de recursos  à

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em
Águas - HIDROEX, em percentuais a serem definidos anualmente através da LOA e
cujo repasse fica condicionado à apresentação de um Programa de Projetos e Ações
ao Grupo Coordenador do FHIDRO.

No que diz respeito às condições gerais para o acesso à modalidade de recursos
não  reembolsável,  a  redação  proposta  ao  artigo  7º,  inciso  II,  visa  possibilitar  a
contrapartida  não  financeira,  na  modalidade  não  reembolsável  de  recursos,
equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor das despesas.

Também em referência ao artigo 7º,  foi  inserido o parágrafo 3º,  a fim de que a
definição das prioridades para o financiamento de programas, projetos e ações seja
estabelecida no Edital a ser publicado para o acesso aos recursos não reembolsáveis
do Fhidro.

Quanto  ao  percentual  estabelecido  para  custeio  das  despesas  dos  comitês  de
bacias hidrográficas, a redação proposta ao parágrafo 4º do artigo 7º estabelece o
percentual  de  até  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  total  anual  do  FHIDRO.  Em
atendimento ao pleito do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias e sendo os Comitês de
Bacias Hidrográficas órgãos integrantes do Sistema Estadual  de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, nos termos do artigo 202, inciso IX, da Lei Delegada nº 180/2011,
o aumento do atual percentual correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) para
15%  (quinze  por  cento)  visa  fortalecer  técnica  e  institucionalmente  os  referidos
colegiados, de modo que o aporte maior de recursos financeiros viabilize o efetivo
desenvolvimento das dezoito competências atribuídas aos Comitês por meio do artigo
43 da  Lei  Estadual  nº  13.199/1999,  dentre  elas,  deliberar  sobre  proposta  para  o
enquadramento  dos  corpos  de  água em classes de  usos  preponderantes,  com o
apoio de audiências  públicas, assegurando o uso prioritário  para o abastecimento
público;  aprovar  a  outorga  dos  direitos  de  uso  de  recursos  hídricos  para
empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor; e estabelecer critérios e
normas e aprovar os valores propostos para cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Foi eliminado o prazo para recebimento concomitante dos recursos do Fhidro e da
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Cobrança pelos  Comitês  de Bacia Hidrográfica que já tenham implementado este
instrumento de gestão, visando assim eliminar qualquer possibilidade de os Comitês
receberem  recursos  públicos  de  duas  fontes  diversas  (Fhidro  e  Cobrança)  para
custeio de duas despesas.

Com relação às competências atribuídas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e ao Grupo
Coordenador do FHIDRO, os artigos 8º a 13 da proposta ora em análise somente
condensaram  na  lei  as  atribuições  que  hoje  estão  dispersas  nos  Decretos  nº
44.314/2006  e  nº  45.230/2009,  bem  como  nas  alterações  por  eles  sofridas
posteriormente. Do mesmo modo, os inciso I e V do artigo 14 da proposta anexa
visou compatibilizar as competências do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
- BDMG com a atribuição prevista no artigo 16 do Decreto nº 44.314/2006.

Os  artigos  18  a  21  da  proposta  de  lei  anexa  pretendem  promover  alterações
parciais na Lei Estadual nº 13.199/1999. Passemos, pois, às justificativas para tais
modificações.

A primeira delas refere-se à alteração do artigo 28 da Lei Estadual nº 13.199/199,
que trata da aplicação dos valores arrecadados pela cobrança pelo uso de recursos
hídricos. A cobrança pelo uso de recursos hídricos é um dos instrumentos de gestão
constantes da Política Estadual de Recursos Hídricos, que, associado ao princípio do
usuário-pagador, estabelece o pagamento em virtude da utilização privativa de um
bem público de uso comum do povo, concedida por meio da outorga de direito de uso
da água, não implicando esta autorização a alienação parcial das águas, que são
inalienáveis, sendo permitido apenas o direito de seu uso. Outrossim, a cobrança pelo
uso da água é instrumento econômico da política de recursos hídricos, uma vez que é
com os recursos arrecadados pela cobrança que serão financiadas obras, planos e
projetos contidos nos Planos Diretores da bacia hidrográfica, cumprindo-se as metas
estabelecidas e aprovadas pelos respectivos Comitês. Nesse sentido, é por meio da
cobrança que se pretende efetivar o reconhecimento da água como um bem dotado
de  valor  econômico,  incentivando  seu  uso  racional  e  múltiplo,  conservando  seus
aspetos quantitativos e qualitativos para as presentes e futuras gerações.

A fim de proporcionar segurança jurídica aos usuários da água sujeitos à cobrança,
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a lei fixou limites para a aplicação dos valores arrecadados a título de pagamento de
preço público, quais sejam: somente 7,5% do total auferido poderão ser aplicados no
pagamento de despesas de monitoramento dos corpos de água e custeio dos órgãos
e entidades integrantes do SEGRH-MG, na sua fase de implantação, ao passo que
dois terços, no mínimo, do valor arrecadado devem ser aplicados no financiamento de
estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano Diretor de Recursos Hídricos
da Bacia  Hidrográfica.  Aliás,  a aplicação dos dois  terços do total  arrecadado que
justificará a adimplência dos usuários quanto ao pagamento dos valores referentes à
cobrança pelo uso de recursos hídricos.

No  que  se  refere  à  aplicação  dos  7,5%  dos  valores  da  cobrança,  torna-se
indispensável  a  abordagem  quanto  ao  papel  atribuído  às  Agências  de  Bacia  ou
Entidades a elas Equiparadas. De fato, dispõe a Lei nº 13.199/1999, em seu artigo
33,  inciso  VI,  que  as  Agências  de  Bacia  integram  o  Sistema  Estadual  de
Gerenciamento de Recursos Hídricos¹,  tendo sido a elas  atribuídas,  dentre outras
relevantes funções, a de secretariar o Comitê de Bacia Hidrográfica que estiver sob
sua área de atuação, bem como efetuar, mediante delegação, a cobrança pelo uso de
recursos  hídricos  e  acompanhar  a  administração  financeira  dos  recursos
arrecadados.  O Decreto  Estadual  nº  41.578/2001,  por  sua vez,  elenca  dentre  os
integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos,  as
Agências de Bacias ou Entidades a Elas Equiparadas, conforme disposto no artigo 2º,
inciso V.

Cumpre destacar que a criação da Agência de Bacia ou a Equiparação de Entidade
à Agência de Bacia deve ser precedida de solicitação de um ou mais Comitês de
Bacias Hidrográficas e da autorização do Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
desde  que  comprovada  a  viabilidade  financeira  da  Agência  em  decorrência  da
implementação da cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação.
Eis o ponto culminante: a viabilidade financeira da Agência de Bacia somente poderá
ser  aferida  em  relação  aos  7,5% do  total  estimado  para  ser  arrecadado  com  a
cobrança,  já  que  este  foi  o  limite  legal  fixado para  a  aplicação  em despesas  de
implantação  e  custeio  das  entidades  do  Sistema Estadual  de  Gerenciamento  de
Recursos  Hídricos.  Entretanto,  verifica-se,  muitas  vezes,  que  o  percentual  acima
mencionado  é  suficiente  apenas  para  a  manutenção  da  Agência  de  Bacia,  em



528
____________________________________________________________________________

detrimento das demais entidades que integram o Sistema.
Pelas razões expostas, e tendo em vista os objetivos específicos da cobrança pelo

uso de recursos hídricos, em especial incentivar a melhoria do gerenciamento dos
recursos  hídricos  nas  respectivas  bacias  hidrográficas  e  promover  a  gestão
descentralizada e integrada em relação aos demais recursos naturais, o artigo 18 da
proposta de lei  anexa pretende alterar para 10% (dez por cento) o percentual dos
recursos da cobrança pelo uso da água que será destinado para custear os entes
integrantes do SEGRH-MG, em especial as despesas das Entidades Equiparadas à
Agência de Bacia.

Também foi destinado percentual equivalente, 10% (dez por cento), aos Comitês de
Bacia  Hidrográfica  a  fim  de  custearem  suas  ações  de  estruturação  física  e
operacional, visando, assim, garantir sustentabilidade às Agências e aos Comitês de
forma paritária.

Na hipótese do Comitê optar  por  receber  recursos oriundos do Fhidro,  esse no
percentual  de  até  15%  (quinze  por  cento),  ao  invés  dos  10  (dez  por  cento)  da
cobrança, esse último recurso retornará ao saldo para ser aplicado em financiamento
de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos Diretores.

O artigo 16 da proposta de lei anexa pretende somente compatibilizar a redação do
artigo 33, inciso VI, da Lei Estadual nº 13.199/1999 com a do artigo 2º, inciso V, que
elenca dentre os integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, as Agências de Bacias ou Entidades a Elas Equiparadas.

Por sua vez, o artigo 17 da proposta de lei ora em comento visa alterar a redação
do artigo 37 da Lei Estadual nº 13.199/1999, de modo a compatibilizá-lo com o artigo
1º, caput, da Lei Federal nº 10.881², de 09 de junho de 2004, e com o artigo 47, da
Lei Federal nº 9.433³,  de 08 de janeiro de 1997, que possibilitam a delegação de
funções  de  Agência  de  Bacia  a  entidades  consideradas  “organizações  civis  de
recursos hídricos”, abaixo elencadas:

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;
III  -  organizações  técnicas  e  de  ensino  e  pesquisa  com  interesse  na  área  de

recursos hídricos;
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IV  -  organizações  não-governamentais  com  objetivos  de  defesa  de  interesses
difusos e coletivos da sociedade;

V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos.

A redação vigente do artigo 37, § 2º,  da Lei  Estadual  nº  13.199/1999,  contudo,
permite que sejam equiparados à Agência de Bacia, mediante solicitação de Comitê
de  Bacia  e  aprovação  do  Conselho  Estadual  de  Recursos  Hídricos,  somente  os
consórcios ou as associações intermunicipais de bacias hidrográficas, bem como as
associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos.

Resumidamente, as soluções e providências contidas na proposta de lei são:
-  Inserção de novas ações,  programas  e  projetos  que poderão receber  suporte

financeiro com recursos do FHIDRO;
- Fixação de prazo de 25 anos para duração do Fundo;
- Alteração do percentual do Fundo destinado à estruturação e operacionalização

dos  Comitês  de  Bacias,  de  até  15%  (quinze  por  cento)  dos  recursos  não
reembolsáveis;

-  Possibilidade  das  ações  de  estruturação  física  e  operacional  dos  Comitês  de
Bacia Hidrográfica serem custeadas com 15% de recursos do Fhidro ou com 10% da
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos;

- Destinação de recursos específicos a serem definidos anualmente através da LOA
e regulamentados por Decreto para custeio de ações da HIDROEX;

-  Compatibilização das competências  da  SEMAD,  IGAM,  Grupo Coordenador,  e
BDMG às previstas nos Decretos nº 44.314/2006 e nº 45.230/2009;

- Alteração do percentual de 7,5% para 10% dos recursos da cobrança pelo uso da
água que será destinado para custear as despesas dos entes do SEGRH-MG, em
especial das Agências de Bacia ou Entidades a ela equiparadas;

- Destinação de 10% dos recursos da cobrança pelo uso da água para custeio de
ações de estruturação física e operacional dos Comitês de Bacia Hidrográfica;

-  Previsão  de  novas  entidades  a  serem  equiparadas  à  Agência  de  Bacia,  em
compatibilização às previstas no âmbito da União, conforme disposto no artigo 1º,
caput, da Lei Federal nº 10.881/2004, e no artigo 47 da Lei Federal nº 9.433/1997.
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Belo Horizonte, 19 de agosto de 2014.
Marília Carvalho de Melo, Diretora-Geral  do IGAM - Alceu José Torres Marques,

Secretário  de Estado de Meio  Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  -  Vicente
José Gamarato, Secretário Adjunto - Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente.

¹ Lei Estadual nº 13.199/1999.
Art. 33 - Integram o SEGRH-MG:
I - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
II - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG -;
III - o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -;
IV - os comitês de bacia hidrográfica;
V  -  os  órgãos  e  as  entidades  dos  poderes  estadual  e  municipais  cujas

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
VI - as agências de bacias hidrográficas.
²  Disponível  em  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004  /

Lei/L10.881.htm>
³ Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm#art47>

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 5.272/2014
Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - FHIDRO -, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de
1999, e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)
II - à prevenção e ao controle de eventos críticos hidrometeorológicos e da erosão

do solo;
(...)
IV - à implantação de ações de sustentabilidade ambiental, inseridas no Plano de

Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais, visando integrar
as políticas públicas de agropecuária, de meio ambiente e de recursos hídricos;

V - à implantação, ampliação e modernização de sistemas de esgotamento e de
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tratamento  de  esgotos sanitários  e  de  sistemas  de destinação final  adequada de
resíduos sólidos urbanos;

VI - ao custeio de ações de estruturação física e operacional dos Comitês de Bacia
Hidrográfica, previstos e instituídos no Estado;

VII  -  à  conservação  e  à  recuperação  da  cobertura  vegetal  que  garantam  a
disponibilidade dos recursos hídricos;

VIII -  à elaboração e implantação de planos municipais visando a adequação às
exigências das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos e de Saneamento
Básico, para a redução de perdas no abastecimento e na prevenção da contaminação
das águas superficiais e subterrâneas, bem como ao controle de enchentes; e

IX  -  à  prevenção  e  ao  controle  de  eventos  acidentais  envolvendo  produtos
perigosos, para garantir a proteção dos recursos hídricos e da ictiofauna.”.

Art.  2º  -  O art.  4º  da  Lei  nº  15.910,  de  2005,  passa a  vigorar  com a seguinte
redação:

“Art. 4º - Poderão ser beneficiários de programas, projetos e ações financiados pelo
FHIDRO, na forma do regulamento a ser baixado pelo Executivo:

(...)
§  1º  -  São vedadas  a  celebração de convênio  e  a  transferência  de  recursos a

pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação irregular, bloqueada na tabela
de credores do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas
Gerais  -  SIAFI-MG  -  ou  com  pendências  documentais  no  Cadastro  Geral  de
Convenentes do Estado de Minas Gerais - CAGEC.

§  2º  -  Os  beneficiários  de  recursos  não  reembolsáveis  deverão  apresentar
comprovação de sua atuação na preservação, na conservação ou na melhoria dos
recursos naturais, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - Ato constitutivo em que conste expressamente, dentre os objetivos da entidade, o
interesse na preservação, conservação ou na melhoria dos recursos naturais; ou

II  -  Projetos,  pesquisas,  artigos  ou  documentos  congêneres  que  evidenciem  o
desenvolvimento de atividades relacionadas com o objetivo deste parágrafo.”.

Art.  3º  -  O art.  5º  da  Lei  nº  15.910,  de  2005,  passa a  vigorar  com a seguinte
redação:
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“Art. 5º - (...)
I -  reembolsável,  para elaboração de projetos, programas e ações, bem como a

realização de investimentos fixos, aquisição de equipamentos e softwares, desde que
visem ao desenvolvimento, à proteção e à melhoria dos recursos hídricos;

II - não reembolsável:
a)  para  pagamento  de  despesas  e  serviços  na  elaboração  e  implantação  de

projetos,  programas  e  ações,  aprovados  pelo  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  da
respectiva  área  de  influência  ou  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos  Hídricos  -
CERH -, no caso em que mais de uma bacia hidrográfica for abrangida;

b) para custeio de ações de estruturação física e operacional dos Comitês de Bacia
Hidrográfica instituídos no Estado.

(...)
§  2º  -  Excepcionalmente,  após  aprovação  do  Grupo Coordenador,  poderão ser

liberados  recursos  nas  modalidades  previstas  no  inciso  III,  desde  que  se  utilize,
exclusivamente, a fonte de recursos prevista no inciso VIII do art. 3º.

§  3º  -  O  prazo  de  duração  e  o  prazo  para  concessão  de  financiamento  com
recursos do FHIDRO será de trinta e cinco anos contados da data de publicação
desta  lei,  facultado  ao  Poder  Executivo  propor  sua  prorrogação,  com  base  em
avaliação de desempenho do Fundo e no § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 91,
de 2006.

§ 4º - (Revogado)
(...)
§ 6º -  Deverá a Secretaria  de Estado de Fazenda,  encaminhar  à Secretaria  de

Estado de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  até  trinta  dias  após  o
encerramento  de  cada exercício financeiro,  demonstrativo do  saldo financeiro não
aplicado  no  exercício  e  de  exercícios  anteriores,  para  fins  de  contabilização  e
programação orçamentária dos recursos.

(...)
§  8º  -  Os  programas,  projetos  e  ações  destinados  ao  FHIDRO  deverão  ser

submetidos à prévia análise pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da respectiva área de
influência,  que  deliberará  sobre  o  assunto,  norteando-se  pelo  Plano  Diretor  de
Recursos Hídricos da bacia.
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§ 9º  -  Nos casos em que programas,  projetos  e ações  destinados ao FHIDRO
abrangerem mais de uma bacia hidrográfica, a análise prévia competirá ao CERH,
que emitirá deliberação sobre o assunto.

§ 10 - Considera-se investimento fixo, na modalidade não reembolsável, a aquisição
de softwares e equipamentos portáteis de uso exclusivo e essencial à execução do
projeto, desde que justificada tecnicamente e aprovada pela Secretaria Executiva do
FHIDRO.

§ 11 - O valor total com a aquisição de equipamentos a que se refere o parágrafo
anterior não poderá ultrapassar a dez por cento do valor total do projeto.

§  12  -  O  FHIDRO  assegurará  recursos  na  modalidade  não  reembolsável  aos
programas e ações desenvolvidos pela Fundação Centro Internacional de Educação,
Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas -  HIDROEX -,  a  teor  do disposto no
inciso I do art. 4º desta lei.

§  13  -  O  Poder  Executivo  fará  constar  dos  projetos  de  lei  orçamentária  anual
dotações  orçamentárias  que  assegurem  a  realização  dos  programas  e  ações
mencionados no parágrafo anterior.

§  14  -  Os  recursos  financeiros  a  que  se  refere  o  §  12  serão  objeto  de
dimensionamento programático e financeiro específico a ser definido por decreto.”.

Art.  4º  -  O art.  6º  da  Lei  nº  15.910,  de  2005,  passa a  vigorar  com a seguinte
redação:

“Art. 6º - (...)
I - valor do financiamento limitado a no máximo noventa por cento do investimento

fixo e da aquisição de equipamentos, observado o disposto no § 1º;
(...)
§  1º  -  Para  a  obtenção do financiamento  previsto neste  artigo,  os  beneficiários

deverão apresentar contrapartidas financeiras ou não financeiras de, no mínimo, vinte
por cento do valor dos investimentos a serem realizados.”.

Art. 5º - O art.  6º-A da Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 6º-A - (...)
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II - apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida financeira ou não financeira
equivalente a, no mínimo, dez por cento do valor das despesas.

(...)
§ 2º - Aplicam-se aos beneficiários do Fundo, nos casos de inadimplemento e de

irregularidades  praticadas  com  os  recursos  não  reembolsáveis  recebidos,  os
dispositivos legais referentes às prestações de contas, tomadas de contas especiais e
demais atos necessários à apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário,
quando for o caso.

§  3º  -  Na  aplicação  de  recursos  não  reembolsáveis,  as  prioridades  para  o
financiamento de programas, projetos e ações serão definidas em edital, conforme
previsto no inciso II do art. 7º-A, desde que observados os objetivos dispostos no art.
2º.

§ 4º - Fica estabelecido o percentual de até quinze por cento do valor total anual do
FHIDRO, nos termos deste artigo, para o custeio de ações de estruturação física e
operacional  dos  Comitês  de  Bacia  Hidrográfica  no  Estado,  nos  termos  do
regulamento.

§ 5º - Fica vedado o repasse concomitante de valores previstos no § 4º para os
Comitês de Bacia Hidrográfica que optem por receber recursos oriundos da cobrança
pelo uso de recursos hídricos, nos termos do art. 28 da Lei nº 13.199, de 1999.

§  6º  -  O  repasse  dos  valores  à  Fundação  Centro  Internacional  de  Educação,
Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  HIDROEX  -  fica  condicionado  à
apresentação do Plano Anual de Programas e Ações junto ao Grupo Coordenador do
FHIDRO.”.

Art.  6º  -  O art.  7º  da  Lei  nº  15.910,  de  2005,  passa a  vigorar  com a seguinte
redação:

“Art. 7º - (...)
II - apresentar a prestação anual de contas do FHIDRO ao Tribunal de Contas do

Estado,  bem como outros  demonstrativos por  este  solicitado a partir  de relatórios
elaborados pelo agente financeiro;

(...)
IV  -  acompanhar  a  execução e  vigência  dos  convênios  firmados  no  âmbito  do
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Fundo, bem como adotar, junto aos gestores, medidas cabíveis para aditamento e
apostilamento, quando for o caso.

Parágrafo  único  -  As  funções  de  agente  executor  atribuídas  à  SEMAD  serão
exercidas conforme estabelecido em regulamento, observados a Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e o Decreto nº 46.319, de 26 de setembro de 2013.”.

Art. 7º - A Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 7º-A
e 7º-B:

“Art. 7º-A - O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, autarquia estadual
vinculada à SEMAD, exercerá as atribuições de Secretaria Executiva do FHIDRO -
SEFHIDRO, competindo-lhe:

I - receber os pleitos de recursos na modalidade não reembolsável de demandas
induzidas e espontâneas;

II - elaborar um edital anual de demanda induzida de programas, projetos e ações a
serem financiados pelo Fundo, e encaminhá-lo para aprovação do CERH;

III - promover a publicação do edital a que se refere o inciso anterior em até vinte
dias após a aprovação do CERH;

IV - promover a análise técnica e orçamentária dos programas, projetos e ações de
demanda espontânea ou induzida, observado o disposto no inciso anterior;

V - exercer apoio operacional, administrativo e logístico ao Grupo Coordenador;
VI - zelar pelo fiel cumprimento das normas legais e regulamentares referentes ao

FHIDRO;
VII - prestar apoio técnico, no âmbito de suas competências legais, ao CERH; e
VIII  -  promover ações de capacitação para elaboração de programas, projetos e

ações destinados ao FHIDRO.
§  1º  -  Os  programas,  projetos  e  ações  mencionados  no  inciso  II  deverão  ser

apresentados à SEFHIDRO de acordo com as regras e prazos contidos no edital.
§ 2º - Para fins deste artigo, consideram-se demandas espontâneas os projetos,

programas e ações cujo objeto não esteja contemplado nas linhas de ação previstas
no edital anual de demanda induzida, desde que observado o disposto no art. 2º.

§ 3º - O prazo para a apresentação dos projetos, programas e ações a que se
refere o § 2º, bem como os demais procedimentos, serão definidos em regulamento
específico.
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Art.  7º-B  -  O  Igam  prestará  suporte  técnico,  financeiro  e  administrativo  para  o
funcionamento da SEFHIDRO.

§ 1º - A SEFHIDRO terá uma estrutura básica composta por um Coordenador-Geral
e uma equipe técnica e administrativa a ser proposta pelo IGAM de acordo com o
plano de trabalho.

§ 2º - A SEFHIDRO subordina-se hierarquicamente à Diretoria-Geral do IGAM.
§ 3º - Do total dos recursos não reembolsáveis reservados anualmente ao FHIDRO,

um  e  meio  por  cento  serão  destinados  à  Secretaria  Executiva,  observadas  as
vedações expressas no art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

Art. 8º - O art. 8º da Lei nº 15.910, de 2005, fica acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 8º - (...)
V - acompanhar a execução dos contratos financiados com recursos reembolsáveis,

emitindo relatórios técnico e financeiro.”.
Art. 9º - A Lei nº 15.910, de 2005, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-A:
“Art. 10-A - Os demonstrativos financeiros do FHIDRO obedecerão ao disposto na

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do Tribunal de Contas do
Estado.”.

Art. 10 - O art. 12 da Lei nº 15.910, de 2005, fica acrescido do seguinte inciso IV:
“Art. 12 - (...)
IV -  aprovar  e enquadrar programas,  projetos e ações, observados os objetivos

estabelecidos no art. 2º, para o financiamento e a liberação de recursos do Fundo.”.
Art.  11.  O  art.  28  da  Lei  nº  13.199,  de  1999,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:
“Art. 28 - (...)
I -  no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos no Plano

Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, observado o percentual mínimo
de oitenta por cento do total arrecadado;

II -  no pagamento de custeio de ações de estruturação física e operacional dos
Comitês de Bacias Hidrográficas, observado o percentual de até dez por cento do
total arrecadado;

III - no pagamento de despesas da Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade a ela
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equiparada, observado o percentual de até dez por cento do total arrecadado.
Parágrafo único - Na hipótese em que o Comitê de Bacia Hidrográfica optar pelo

recebimento de recursos oriundos do FHIDRO, para custeio de ações de estruturação
física e operacional, os valores previstos no inciso II deste artigo deverão reverter
para o financiamento previsto do inciso I.”.

Art.  12 -  O art.  33 da Lei  nº  13.199,  de 1999,  passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 33 - (...)
VI - as agências de bacias hidrográficas ou entidades a elas equiparadas.”.
Art.  13 -  O art.  37 da Lei  nº  13.199,  de 1999,  passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art.  37  -  As  agências  de  bacia  hidrográfica,  quando  instituídas  pelo  Estado,

mediante  autorização  legislativa,  terão  personalidade  jurídica  própria,  autonomia
financeira e administrativa.

(...)
§ 2º - Poderão ser equiparadas às agências de bacia hidrográfica, para os efeitos

desta lei, por ato do CERH, para o exercício de funções, competências e atribuições a
elas  inerentes,  a  partir  de  propostas  fundamentadas  dos  Comitês  de  Bacias
Hidrográficas competentes, as seguintes organizações civis de recursos hídricos:

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;
III  -  organizações  técnicas  e  de  ensino  e  pesquisa  com  interesse  na  área  de

recursos hídricos;
IV - organizações não governamentais na área de recursos hídricos.
V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos

Estaduais de Recursos Hídricos.”.
Art. 14 - O Poder Executivo promoverá a adequação dos regulamentos da Lei nº

13.199, de 1999, e da Lei nº 15.910, de 2005, ao disposto nesta lei, no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 15 - Fica revogado o § 4º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro 2005;
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 5.272/2014. Publicada, fica a mensagem em
poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 720/2014*

Belo Horizonte, 5 de novembro 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 cria o Fundo Especial da Advocacia-Geral do
Estado de Minas Gerais.

De  natureza  programática,  o  Fundo  tem  por  finalidade  melhorar,  de  modo
progressivo  e  contínuo,  a  infraestrutura  física,  administrativa  e  funcional  da
Advocacia-Geral  do  Estado,  mediante  a  consignação  de  recursos  específicos
voltados à consecução das finalidades institucionais do órgão e ao aperfeiçoamento
profissional dos membros das carreiras que o integram.

Trata-se de medida relevante que, em complementação aos recursos consignados
na Lei  Orçamentária  Anual,  dotará  a  instituição  de  instrumento  de  gestão
orçamentária  apto  a  criar  as  condições  necessárias  para  o  aprimoramento  da
Advocacia-Geral do Estado.

Nesse  sentido,  o  projeto,  uma  vez  convertido  em  lei,  contribuirá  para  o
fortalecimento  da  advocacia  pública  estadual,  cujas  relevantes  atribuições
constitucionais são de reconhecido interesse público do Estado e da sociedade de
Minas Gerais.

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.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tenho  a  honra  de  submeter  à  consideração  de  Vossa  Excelência  minuta  de

anteprojeto de lei que visa a instituir fundo estadual, de caráter programático, a fim de
prover, em caráter continuado, o aparelhamento e o desenvolvimento institucional da
Advocacia-Geral  do  Estado.  Com  efeito,  cuida-se  de  proposta  que  tem  em  mira
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constituir um acervo patrimonial e financeiro individualizado, a fim de suportar parcela
das despesas  de investimento  necessárias  à  estruturação física e  institucional  da
Advocacia- Geral.

Com  a  criação  do  fundo,  pretende-se  que  sejam  mantidos  saldos  financeiros
transponíveis  entre  exercícios,  possibilitando-se  a  criação  de  um  repositório  de
recursos que torne viável a programação, a longo prazo, dos investimentos no órgão.
Rogo a Vossa Excelência notar que inciativas semelhantes granjearam espaço em
outras  unidades  da  federação,  permitindo  a  estruturação  adequada  das
Procuradorias-Gerais daqueles entes.

O fundo, senhor Governador, irá complementar os recursos oriundos do Tesouro do
Estado consignados na Lei Orçamentária Anual à Advocacia-Geral, permitindo que se
crie um importante instrumento de gestão orçamentária,  apto a criar  as condições
necessárias ao progresso de nossa instituição. Vossa Excelência é testemunha do
empenho com que a Advocacia-Geral do Estado e seus procuradores têm levado a
cabo suas tarefas, contribuindo para a preservação do erário, para a manutenção da
legalidade e para o aperfeiçoamento da gestão pública. Bem por isso, a existência de
um mecanismo especial de gestão orçamentária, que garanta um contínuo fluxo de
recursos para investimento, irá catalisar novas energias, operando como um motor
propulsor da assertividade e efetividade de sua atuação.

Nesse passo, rogo a Vossa Excelência que, aquiescendo à ideia que esposamos,
determine a ultimação das providências de estilo e das chancelas protocolares, a fim
de  que  possa  ser  remetido  o  projeto  de  lei  à  Egrégia  Assembleia  Legislativa  do
Estado de Minas Gerais, para apreciação dos nobres parlamentares.

Respeitosamente,
Roney Luiz Torres Alves da Silva, Advogado-Geral do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 5.612/2014
Cria o Fundo Especial da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais - FUNDO.
Art.  1º  -  Fica criado o Fundo Especial  da Advocacia-Geral  do Estado de Minas

Gerais  -  FUNDO,  que  terá  duração  de trinta  anos,  podendo  ser  prorrogado  pelo
período de quatro anos.

Art. 2º - O FUNDO, de função programática, tem por finalidade complementar os
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recursos  financeiros  indispensáveis  aos investimentos  voltados  à consecução das
finalidades institucionais da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e ao aperfeiçoamento
profissional dos membros das carreiras que a integram.

§ 1º - É vedada a utilização das receitas do FUNDO para despesas de custeio,
inclusive a aplicação em despesas com pessoal.

§ 2º - Não se aplica a vedação do § 1º às despesas estritamente destinadas ao
aperfeiçoamento funcional dos membros das carreiras da AGE.

Art.  3º  -  O  FUNDO terá  como gestor  e  agente  executor  o  Advogado-Geral  do
Estado,  que poderá  designar  órgão da AGE para a organização da contabilidade
financeira e do plano de aplicação de seus recursos.

Parágrafo único - Ao gestor do FUNDO compete exercer as atribuições previstas no
inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 4º - O Grupo Coordenador do FUNDO será composto:
I - pelo Advogado-Geral do Estado, que o presidirá;
II - pelos Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;
III - por um representante indicado pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do

Estado;
IV - por um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
V - por um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
VI - por um Procurador do Estado indicado pela entidade de classe representante

dos Procuradores do Estado de Minas Gerais.
Art. 5º - A Secretaria de Estado de Fazenda será o agente financeiro do FUNDO.
Art. 6º - Constituem receitas do FUNDO:
I - dotações orçamentárias próprias;
II - recursos provenientes da transferência de outros fundos;
III - o percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente recebidos

mediante a utilização dos meios alternativos de cobrança dos créditos previstos no §
1º do art. 2º da Lei nº 19.971, de 27 de dezembro 2011, ressalvadas as receitas de
impostos;

IV  -  auxílio,  subvenções,  doações  e  contribuições  de  entidades  públicas  ou
privadas,  pessoas  físicas,  nacionais  ou  estrangeiras,  destinadas  a  atender  as
finalidades institucionais da AGE;
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V - recursos provenientes de aluguéis ou permissões de uso de espaços livres para
terceiros onde funcionem os órgãos da AGE;

VI  -  recursos  provenientes do  produto  de  alienação de equipamentos,  veículos,
outros  materiais  permanentes  ou  material  inservível  ou  dispensável,  que  estejam
afetados ao uso da AGE;

VII - taxas ou preços cobrados para a inscrição em certame de concurso público
para ingresso nas carreiras da AGE;

VIII - taxas ou preços cobrados por cursos de capacitação, seminários, congressos
ou eventos técnico-científicos promovidos pela AGE;

IX - eventuais recursos que lhe forem expressamente atribuídos.
§  1º  -  O  saldo  positivo  do  FUNDO,  apurado  em  balanço  no  término  de  cada

exercício,  será  transferido  para  o  exercício  seguinte,  a  crédito  do  mesmo fundo,
mantido, sempre, o superávit financeiro global.

§ 2º - A totalidade das receitas destinadas ao FUNDO transitará previamente pela
unidade de tesouraria estadual.

§ 3º - As disponibilidades temporárias de caixa do FUNDO serão depositadas e
remuneradas  de  acordo  com  as  normas  financeiras  aplicadas  ao  setor  público,
observado o princípio de unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 4º - Na hipótese de extinção do Fundo, seu patrimônio será revertido em favor do
Estado, observado o art. 18 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  7º  -  Os  bens  adquiridos  por  intermédio  do  FUNDO serão incorporados  ao
patrimônio da AGE.

Art. 8º - O FUNDO terá escrituração contábil própria, observadas as normas gerais
de  contabilidade  pública  e  de  fiscalização  financeira  e  orçamentária  previstas  na
legislação federal e estadual.

Parágrafo único - A prestação de contas da aplicação e da gestão financeira do
FUNDO será consolidada na AGE, por ocasião do encerramento do correspondente
exercício.

Art.  9º  -  O  Advogado-Geral  do  Estado,  mediante  resolução,  editará  os  atos
complementares necessários ao funcionamento do FUNDO.
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Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 721/2014*
Belo Horizonte, 5 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para que sejam submetidas à apreciação dessa

egrégia Assembleia, Exposições de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão de tratamento tributário  diferenciado a  diversos setores da
economia mineira. Anoto que o encaminhamento que ora se faz tem por fundamento
o disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e decorre
da unilateral concessão de benefícios fiscais em matéria de ICMS por outros entes da
Federação,  sem prévia  aprovação do Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -
CONFAZ.

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 45.587, de 15 de abril de

2011.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
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desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 45.587, de 15 de abril de 2011, que tem como objetivo alterar o RICMS
para:

1.  dispor  que  a  redução  da  base  de  cálculo  nas  operações  com  produtos
alimentícios resultantes do abate de galos e galinhas, inclusive os frangos, alcançará
somente as mercadorias produzidas no Estado (item 19 da Parte l e subitens 60 e 62
da Parte 6 do Anexo IV - art. 225 da Lei n° 6.763/75);

2.  ampliar  a  aplicação  da  redução  de  base  de  cálculo  relativa  à  carne  bovina
produzida  no  Estado àquela  que teve  parte  de  sua produção realizada em outra
unidade  da  Federação,  conforme  disposto  em  regime  especial  de  tributação
concedido ao contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado (subitem 19.9
da Parte l do Anexo IV - art. 225 da Lei n° 6.763/75);

A medida  visa  assegurar  a  competitividade  do  contribuinte  mineiro  no  mercado
interno, já que benefícios fiscais concedidos por outras unidades da Federação têm
inviabilizado a venda das mercadorias produzidas neste Estado.

O benefício fiscal foi concedido pelos Estados de São Paulo e Paraná, por meio dos
Decretos n° 54.643, de 05/08/2009 e n° 1.980, de 21/12/2007 respectivamente.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
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de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 45.587, de 15 de abril de 2011, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 45.587, DE 15 DE ABRIL DE 2011
(MG de 16/04/2011)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto
no item 1 do § 8º do art. 22 e no art. 225, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, DECRETA:

Art. 1º O Anexo IV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº
43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - na Parte 1:
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* - O quadro com as alterações no Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado
pelo Decreto nº  43.080,  de 13.12.2002,  foi  publicado no  Diário do Legislativo,  de
20.11.2014.

II - na Parte 6:
* - O quadro com as alterações no Anexo IV do Regulamento do ICMS, aprovado

pelo Decreto nº  43.080,  de 13.12.2002,  foi  publicado no  Diário do Legislativo,  de
20.11.2014.

Art. 2º A Parte 2 do Anexo XV do RICMS fica acrescida do subitem 43.2.49 com a
seguinte redação:

* - O quadro com o acréscimo do subitem 43.2.49 na Parte 2 do Anexo XV do
RICMS foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 1º de maio de 2011.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  15  de  abril  de  2011;  223°  da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento  Tributário  Diferenciado  na  forma  do  Decreto  nº  45.787,  de  01  de

dezembro de 2011.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.
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Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 45.787, de 01 de dezembro de 2011, que tem como objetivo alterar o
Anexo  IX  do  RICMS  para  autorizar  apropriação  dos  créditos  relativos  aos  bens
adquiridos  diretamente  do  estabelecimento  fabricante  localizado  neste  Estado  e
imobilizados de uma só vez nas seguintes hipóteses:

1. contribuintes que tenham por atividade o abate de aves (item 202 da Parte 6);
2. contribuinte classificado no código 3511-5/01 da CNAE, que gere energia elétrica

a partir de biomassa resultante da industrialização e de resíduos da cana-de-açúcar e
que esteja credenciado perante a Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos de
disciplina por ela estabelecida.

A proposta está embasada no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
que estabelece que o Poder  Executivo,  sempre que outra unidade da Federação
conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênios celebrados
nos termos da legislação específica poderá adotar medidas necessárias à proteção
da economia do Estado.

A  medida visa estabelecer tratamento idêntico ao do Estado de São Paulo, que
autorizou tal medida, com a edição do Decreto 54.422, de 05/06/2009, e alterações
posteriores.

O tratamento autorizado pelo Governo paulista vem causando prejuízo à economia
mineira,  sobretudo  porque  incentiva  o  industrial  a  adquirir  bens  somente  de
fornecedores daquele Estado, aumentando a capitalização da indústria paulista em
detrimento da indústria mineira.
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Também estabelece que para a aplicação do benefício, seja considerada, também,
a  CNAE  secundária  indicada  nos  dados  cadastrais  do  estabelecimento  do
contribuinte, desde que a principal seja de estabelecimento industrial.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade  e  transparência  à  medida  em  que  se  torna  disponível  a  todos  os
contribuintes  a  partir  da  publicação  do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 45.787, de 01 de dezembro de 2011, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 45.787, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011
(MG de 02/12/2011 e republicado em 03/12/2011)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º A Parte 1 do Anexo IX do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 499. (...)
VI  -  contribuinte  classificado  no  código  3511-5/01  da  CNAE,  que  gere  energia

elétrica a partir de biomassa resultante da industrialização e de resíduos da cana-de-
açúcar e que esteja credenciado perante a Secretaria de Estado de Fazenda, nos
termos de disciplina por ela estabelecida.

(...)
Art. 499-A. Para os efeitos do benefício previsto nos arts. 498 e 499 desta Parte,

poderá  ser  considerada  a  CNAE  secundária  indicada  nos  dados  cadastrais  do
estabelecimento no Cadastro de Contribuintes do ICMS, desde que a CNAE principal
do estabelecimento seja de industrial.”

Art. 2º A Parte 6 do Anexo IX do RICMS fica acrescida do item 202, com a seguinte
redação:

* - O quadro com o acréscimo do item 202 na Parte 6 do Anexo IX do RICMS foi
publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  1º  de  dezembro  de  2011;  223°  da
Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do art. 2º do Decreto nº 45.515, de 15

de dezembro de 2010.
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De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.
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Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 45.515, de 15 de dezembro de 2010, que tem como objetivos:

1. no item 13 da Parte 1 do Anexo 1, dispor que a isenção nas operações com leite
pasteurizado  tipo  “A”,  “B”  ou  “C”  ou  leite  UHT  (UAT)  alcançará  somente  as
mercadorias  produzidas  no  Estado  e  será  aplicada  também  nas  operações
promovidas pelo estabelecimento atacadista;

2. no item 19 da  Parte 1 e nos subitens 6, 7, 60 e 61, da Parte 2, do Anexo IV,
dispor que a redução da base de cálculo nas operações com leite e seus derivados e
com produtos alimentícios resultantes do abate de gado bovino e suíno alcançará
somente as mercadorias produzidas no Estado;

Em relação ao leite, os benefícios fiscais foram concedidos pelos Estados de São
Paulo, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro.

No Estado de São Paulo, o RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de
novembro de 2000, foi alterado de forma a conceder, entre outros: redução da base
de cálculo na operação interna com queijos;  redução da base de cálculo no leite
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esterilizado (longa vida)  produzido  em território  paulista;  crédito presumido para o
estabelecimento  produtor  de  queijo  e  requeijão  no  Estado,  de  forma  a  anular  a
tributação  dos  queijos  e  a  reduzir  significativamente  a  tributação  do  requeijão
produzido naquele Estado; isenção do imposto ICMS na saída interna de leite cru,
pasteurizado ou reidratado, sendo permitida a manutenção dos créditos.

No  Estado  de  Goiás,  a  Lei  nº  13.453,  de  16  de  abril  de  1999,  institui:  crédito
outorgado do ICMS na operação interna com leite em estado natural, pasteurizado ou
esterilizado (UHT) e nas operações interestaduais com produto de fabricação própria,
em cuja industrialização tenha sido utilizado leite  como matéria-prima;  isenção do
ICMS na operação interna com leite em estado natural na saída de produção própria
do estabelecimento do produtor com destino a industrialização, inclusive permitindo a
manutenção dos créditos.

No  Distrito  Federal,  o  Decreto  nº  29.179,  de  19  de  junho  de  2008,  aplica
percentuais  fixos  sobre  o  valor  das  mercadorias  para  apuração  mensal  por
contribuintes  do  DF,  conforme  a  atividade,  reduzindo  a  alíquota  do  leite  e  dos
laticínios nas operações interna e interestadual.

O Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Decreto 29.042, de 27 de agosto de
2001, alterado pelo Decreto nº 42.035, de 16 de setembro de 2009, concedeu para o
estabelecimento  industrial  crédito  presumido  do  valor  correspondente  ao  ICMS
incidente  nas  operações  em  que  promover  a  saída  de  produto  industrializado
derivado de leite, de forma a anular a tributação.

Já em relação à carne, os benefícios foram concedidos pelos Estados de São Paulo
e Paraná.

No  Estado  de  São  Paulo,  o  Decreto  nº  54.643/09  e  o  Decreto  nº  54.897/09
concedem crédito  presumido na “saída  interestadual  de  carne e  demais  produtos
comestíveis resultantes do abate de aves, frescos, resfriados, congelados, salgados,
secos, temperados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou
cozidos, promovida por estabelecimento abatedor que efetue o abate neste Estado,
este estabelecimento poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do
percentual  de  7%  (sete  por  cento)  sobre  o  valor  da  saída  interestadual,  em
substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos”.



554
____________________________________________________________________________

No Estado  do  Paraná,  o  Decreto  nº  1.980/07  concedeu  crédito  presumido  nas
“saídas de carne e produtos comestíveis resultantes do abate de aves, leporídeos e
gado  bovino,  bufalino,  caprino,  ovino  ou  suíno,  frescos,  resfriados,  congelados,
salgados,  secos,  temperados  ou  defumados  para  conservação,  e  seus
industrializados, mesmo que enlatados ou cozidos, promovidas por estabelecimento
abatedor que efetue ou encomende o abate neste Estado, ou que realize a desossa
de carne recebida de outros estabelecimentos em operação interna ou interestadual,
em montante  equivalente  ao  que resultar  da aplicação do percentual  de sete por
cento sobre o valor dessas saídas, em substituição ao aproveitamento de quaisquer
outros créditos”.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 45.515, de 15 de dezembro de 2010, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
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Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 45.515, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010
(MG de 16/12/2010)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º O Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 75. (...)
XV - ao estabelecimento industrial, nas operações internas com leite pasteurizado

tipo “A”, “B” ou “C” ou leite UHT (UAT) destinadas ao comércio, em embalagem que
permita  sua  venda  a  consumidor  final,  de  valor  equivalente  ao  imposto  devido,
observado o disposto nos §§ 8° e 9° deste artigo;

XVI  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  operações  interestaduais  com  leite
pasteurizado tipo “A”,  “B” ou “C” ou leite UHT (UAT) destinadas ao comércio,  em
embalagem que permita sua venda a consumidor final, de modo que a carga tributária
resulte em 1% (um por cento), observado o disposto nos §§ 8° e 9° deste artigo.

(...)
Art. 85. (...)
I - (...)
d.2) laticínio, quando preponderar a saída de queijo, requeijão, manteiga, leite em

estado natural ou pasteurizado, ou de leite UHT (UAT);
Art. 222. (...)
X - leite in natura compreende o leite cru, o leite fresco, os leites dos tipos “A”, “B” e

“C” e o leite UHT (UAT);
(...)”
Art.  2º  Os  Anexos  abaixo  relacionados  do  RICMS  passam  a  vigorar  com  as

seguintes alterações:
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I - na Parte 1 do Anexo I:
“13 Saída, em operação interna, de leite pasteurizado tipo “A”, “B” ou “C” ou leite

UHT (UAT), em embalagem que permita sua venda a consumidor final, produzidos no
Estado, promovida por estabelecimento atacadista ou varejista. Indeterminada.”;

II - na Parte 1 do Anexo IV:
“19 (...)
a) relacionados nos itens 6, 7, 10 a 13, 25, 29 a 34 e 55 a 58, desde que produzidos

no Estado, e nos itens 1 a 5, 8, 9, 14 a 24, 26 a 28, 35 a 37, 44 a 48, 60 e 61, da
Parte 6 deste Anexo:

(...)
b) relacionados nos itens 39 a 41, desde que produzidos no Estado, e nos itens 38,

42, 43, 49 a 54 e 59, da Parte 6 deste Anexo.
(...)”;
III - na Parte 6 do Anexo IV:
“6 Produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino ou suíno, em estado

natural, resfriados ou congelados
7 Carne bovina ou suína, salgada ou seca
(...)
13 Leite UHT (UAT)
(...)
60  Produtos  comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves,  peixes,  gado  bufalino,

caprino ou ovino, em estado natural, resfriados ou congelados
61 Carne bufalina, caprina ou ovina, salgada ou seca”;
IV - na Parte 1 do Anexo IX:
“Art. 489. (...)
II - nas operações com leite pasteurizado tipo “A”, “B” ou “C” ou leite UHT (UAT), em

embalagem que permita sua venda a consumidor final:
(...)
c) isenção do imposto, nos termos do item 13 da Parte 1 do Anexo I, nas operações

internas promovidas por estabelecimento varejista ou atacadista;
d) redução da base de cálculo, nos termos do item 19 da Parte 1 do Anexo IV, de
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forma que a carga tributária resulte em 7% (sete por cento), nas operações internas
promovidas por estabelecimento industrial.”;

V - na Parte 1 do Anexo XV:
“Art. 46. (...)
III - (...)
b) do art. 16, I, “a”, do art. 18, III e § 2º, II, do art. 58, caput e § 1º, do art. 63, caput,

do art. 64, caput, do art. 111-A, I, e do art. 113, parágrafo único, desta Parte;
(...)
XIII - o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento, nas hipóteses do

art. 18, § 3º, e do art. 111-A, II, desta Parte.
(...)
§ 3º. (...)
I - para até o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da entrada da mercadoria, nas

hipóteses do art. 18, § 3º, e do art. 111-A, II, desta Parte;
(...)
§ 9º . (...)
IV - operação com as mercadorias relacionadas nos subitens 43.2.46 a 43.2.48 da

Parte 2 deste Anexo, promovidas pelo sujeito passivo por substituição indicado no
inciso I do art. 111-A desta Parte.

Art. 111-A. A substituição tributária prevista para as operações subsequentes com
as mercadorias de que trata o item 43.2.47 e 43.2.48 da Parte 2 deste Anexo não se
aplica  nas  operações  internas  promovidas  por  produtor  rural,  hipótese  em  que  a
responsabilidade pela apuração e recolhimento do imposto recairá:

I - sobre o estabelecimento industrial ou de cooperativa de produtores rurais, ao
promover a saída da mercadoria com destino a outro contribuinte;

II  -  sobre o estabelecimento atacadista ou varejista, no momento da entrada da
mercadoria no estabelecimento.”;

VI - na Parte 2 do Anexo XV:
* - O quadro com as alterações na Parte 2 do Anexo XV foi publicado no Diário do

Legislativo, de 20.11.2014.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir do 1° dia do segundo mês subsequente ao de sua publicação.
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Art.  4º  Fica revogada a alínea “a” do subitem 19.4  da Parte 1 do Anexo IV do
RICMS.

Palácio  Tiradentes,  em Belo  Horizonte,  aos  15  de  dezembro de 2010;  222°  da
Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do art. 2º do Decreto nº 45.688, de 11

de agosto de 2011.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
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política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
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Decreto  n°  45.688,  de  11  de  agosto  de  2011,  que  tem  como  objetivo  alterar  o
Regulamento do ICMS para, no item 62 da Parte 6 do Anexo IV, estabelecer que a
redução da base de cálculo nas operações com produtos comestíveis resultantes do
abate de perus e peruas somente se aplica aos produtos produzidos no Estado (no
art. 225, da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975).

A medida  visa  assegurar  a  competitividade  do  contribuinte  mineiro  no  mercado
interno, já que benefícios fiscais concedidos por outras unidades da Federação têm
inviabilizado a venda das mercadorias produzidas neste Estado.

O benefício fiscal foi concedido pelos Estados de São Paulo e Paraná, por meio dos
Decretos n° 54.643, de 05/08/2009 e n° 1.980, de 21/12/2007 respectivamente.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 45.688, de 11 de agosto de 2011, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
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Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 45.688, DE 11 DE AGOSTO DE 2011
(MG de 12/08/2011)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto
no item 1 do § 8º e § 19 do art. 13, no art. 22, no art. 34, caput, e no art. 225 da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, bem como nos Protocolos ICMS 5, 17 e 18, de 1º
abril,  e 24, de 13 de abril, e no Convênio ICMS 35, de 1º de abril,  todos de 2011,
DECRETA:

Art. 1º A subalínea “b.5” do inciso I do art. 42 do Regulamento do ICMS (RICMS),
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 42. (...)
I - (...)
b.5) tratores rodoviários para semi-reboques, classificados no código 8701.20.00,

com exceção do caminhão-trator  especial  para  transporte  de minérios  ou pedras;
veículos  classificados  no  código  8702.10.00;  caminhões  para  transporte  de
mercadorias,  com  motor  de  pistão,  de  ignição  por  compressão,  classificados  na
subposição 8704.2; caminhões para transporte de mercadorias, com motor de pistão,
de  ignição  por  centelha,  classificados  na  subposição  8704.3;  outros  veículos
automóveis  para  transporte  de  mercadorias,  com motor  de pistão,  de  ignição por
centelha,  com  capacidade  superior  a  5  toneladas,  classificados  na  subposição
8704.32;  chassis  com  motor  para  ônibus  e  micro-ônibus,  classificados  no  código
8706.00.10;  e  chassis  com  motor  para  caminhões,  classificados  no  código
8706.00.90.”

Art. 2º O item 62 da Parte 6 do Anexo IV do RICMS passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“62  Produtos  comestíveis  resultantes  do  abate  de  galos  e  galinhas,  inclusive
frangos, perus e peruas, em estado natural, resfriados ou congelados”

Art.  3º  A Parte  1  do  Anexo  XV  do  RICMS  passa  a  vigorar  com  as  seguintes
alterações:

“Art. 18 (...)
§ 2º (...)
I  -  não se considera industrialização a modificação efetuada na mercadoria pelo

estabelecimento  comercial  para  atender  à  necessidade  específica  do  consumidor
final;

(...)
Art. 19. (...)
I - (...)
b) (...)
3.  o  preço  praticado  pelo  remetente  acrescido  dos  valores  correspondentes  a

descontos  concedidos,  inclusive  o  incondicional,  frete,  seguro,  impostos,
contribuições,  royalties  relativos  a  franquia  e  de  outros  encargos  transferíveis  ou
cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da
aplicação sobre o referido montante do percentual  de margem de valor  agregado
(MVA)  estabelecido  para  a  mercadoria  na  Parte  2  deste  Anexo  e  observado  o
disposto nos §§ 5º a 8º deste artigo;

(...)
§ 5º Nas operações interestaduais com as mercadorias relacionadas nos itens 5 a

8, 11, 14, 15, 18 a 24, 29 a 32, 36, 39, 41 e 43 a 51 da Parte 2 deste Anexo, quando o
coeficiente a que se refere o inciso IV deste parágrafo for maior que o coeficiente
correspondente à alíquota interestadual, para efeitos de apuração da base de cálculo
com utilização de margem de valor agregado (MVA), esta será ajustada à alíquota
interestadual aplicável, observada a fórmula “MVA ajustada = {[(1+ MVA-ST original) x
(1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1} x 100”, onde:

(...)
§  6º  O  disposto  no  §  5º  não se aplica  à  operação que tenha como remetente

microempresa ou empresa de pequeno porte.
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(...)
Art. 46. (...)
§  9º  O  recolhimento  do  imposto  devido  nas  operações  promovidas  pelos

responsáveis classificados nas CNAEs 1011-2/01, 1012-1/01, 1012-1/02, 1012-1/03,
1013-9/01, 1052-0/00, 1121-6/00, 2110-6/00, 2121-1/01, 2121-1/03, 2123-8/00, 3104-
7/00,  4631-1/00,  4634-6/01  e  4634-6/02,  a  título  de  substituição  tributária,
relativamente às saídas ocorridas até 31 de dezembro de 2011, será efetuado até o
último dia do segundo mês subsequente ao da saída da mercadoria

(...)
Art.  59.  Relativamente às mercadorias  de que trata o item 15 da Parte 2 deste

Anexo, a base de cálculo do imposto devido a título de substituição tributária é:
I - nas operações promovidas pelo fabricante, inclusive quando a responsabilidade

couber ao adquirente, a prevista no art. 19, I, “b”, 3, desta Parte;
II - nas operações promovidas por contribuinte não fabricante:
a) o preço máximo de venda a consumidor divulgado por entidade representativa do

segmento  econômico  para  a  mercadoria,  ressalvadas  as  hipóteses  previstas  na
alínea “b”;

b) a prevista no art. 19, I, “b”, 3, desta Parte:
1.  quando promovida  por  industrial  detentor  do  registro  da  mercadoria  junto  ao

órgão público regulador  de que trata o art.  12 da Lei Federal  nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976, desde que a mercadoria tenha sido recebida de estabelecimento
situado  em  unidade  da  Federação  signatária  do  Protocolo  para  aplicação  da
substituição tributária;

2. quando promovida por importador situado em unidade da Federação signatária
do  Protocolo  para  aplicação  da  substituição  tributária  e  detentor  do  registro  da
mercadoria junto ao órgão público regulador de que trata o art. 12 da Lei Federal nº
6.360, de 1976;

3.  quando  a  mercadoria  não  tiver  seu  preço  máximo  de  venda  a  consumidor
divulgado por entidade representativa do segmento econômico

(...)”
Art.  4º  A Parte  2  do  Anexo  XV  do  RICMS  passa  a  vigorar  com  as  seguintes

alterações:
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* - O quadro com as alterações na Parte 2 do Anexo XV do RICMS foi publicado no
Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

(1) Art. 5º Este Decreto entra em vigor:
(1) I - em 1º de outubro de 2011, relativamente
(1) a) ao item 62 da Parte 6 do Anexo IV do RICMS;
(1) b) relativamente aos § 5º do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS;
(1) c) aos itens 1, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 43, 44 e 45 da Parte 2 do Anexo XV

do RICMS;
(1) II - em 1º de dezembro de 2011, relativamente aos itens 49, 50 e 51 da Parte 2

do Anexo XV do RICMS;
Não surtiu efeitos - Redação original:
“Art. 5º Este Decreto entra em vigor:
I  -  no  primeiro  dia  do  segundo  mês  subsequente  ao  de  sua  publicação,

relativamente:
a) ao item 62 da Parte 6 do Anexo IV do RICMS;
b) ao § 5º do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS;
c) aos itens 1, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 43, 44, 45, 49, 50 e 51 da Parte 2 do

Anexo XV do RICMS;
II - na data de sua publicação, relativamente aos demais dispositivos.”
(2) III - na data de sua publicação, relativamente aos demais dispositivos.
Art.  6º Ficam revogados os subitens 18.2.1, 18.2.8, 18.2.9, 29.2.5 e 43.2.36, da

Parte 2 do Anexo XV do RICMS.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  11  de  agosto  de  2011;  223°  da

Inconfidência Mineira e 190° da Independência do Brasil.
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Columbini Lima
NOTAS
(1)  Efeitos  a  partir  de  12/08/2011 -  Redação  dada  pelo  art.  2º  e  vigência
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estabelecida pelo art. 3º, I, ambos do Dec. nº 45.748, de 29/09/2011.
(2) Efeitos a partir de 12/08/2011 - Acrescido pelo art. 2º e vigência estabelecida

pelo art. 3º, I, ambos do Dec. nº 45.748, de 29/09/2011.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,
com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.

Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 45.630, de 07 de julho
de 2011.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.
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A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 45.630, de 07 de julho de 2011, que tem como objetivo alterar o RICMS,
com acréscimo do Capítulo LXVII no Anexo IX, para autorizar a apropriação integral
do crédito vinculado à operação com bem adquirido diretamente do estabelecimento
fabricante localizado neste Estado e destinado à integração ao ativo imobilizado dos
estabelecimentos industriais  adquirentes  com atividade relacionada na Parte 6  do
referido Anexo.
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Nessa hipótese, o crédito do imposto destacado no documento fiscal poderá ser
apropriado integralmente e de uma só vez, no tocante às aquisições de bens do ativo
imobilizado ocorridas no período de 1° de agosto de 2011 a 31 de dezembro de 2012.

A proposta está embasada no art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
que estabelece que o Poder  Executivo,  sempre que outra unidade da Federação
conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênios celebrados
nos termos da legislação específica poderá adotar medidas necessárias à proteção
da economia do Estado.

O benefício fiscal foi concedido pelo Estado de São Paulo, por meio do Decreto n°
54.422 de 5 de junho de 2009.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 45.630, de 07 de julho de 2011, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
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Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 45.630, DE 7 DE JULHO DE 2011
(MG de 08/07/2011 e retificado no MG de 20/07/2011)

Altera  o  Regulamento  do  ICMS  aprovado  pelo  Decreto  nº  43.080,  de  13  de
dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto
no art. 225, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º A Parte 1 do Anexo IX do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, fica acrescida do Capítulo LXVII,
com a seguinte redação:

“CAPÍTULO LXVII
DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO ATIVO IMOBILIZADO POR INDÚSTRIA
Art.  498.  Na operação com bem produzido  no  Estado adquirido diretamente do

estabelecimento  fabricante  ou  de  centro  de  distribuição,  localizados  no  Estado,
destinado à integração ao ativo imobilizado do estabelecimento industrial adquirente
com atividade relacionada na Parte 6 deste Anexo, o crédito do imposto destacado no
documento fiscal poderá ser apropriado integralmente e de uma só vez, observado o
disposto neste Capítulo e em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda e da
Advocacia Geral do Estado.

§ 1º O disposto no caput fica condicionado a que:
I - o adquirente esteja em situação regular perante o fisco;
II - o adquirente não possua, por qualquer de seus estabelecimentos:
a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa;
b)  débitos  do imposto  declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta)  dias

contados da data de seu vencimento;
c)  débito do imposto decorrente de autuação em relação a qual não caiba mais

defesa ou recurso na esfera administrativa e não pago no prazo fixado para o seu
recolhimento;



569
____________________________________________________________________________

d) débito do qual decorra impugnação ainda não julgada definitivamente na esfera
administrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou
prestações  amparadas  por  benefícios  fiscais  concedidos  em  desacordo  com  o
disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.

§  2º  Na  hipótese  de  o  contribuinte  não  atender  ao  disposto  no  inciso  II,  será
assegurado o benefício, desde que os débitos:

I  -  estejam  garantidos  por  depósito,  judicial  ou  administrativo,  fiança  bancária,
seguro  de  obrigações  contratuais  ou  outro  tipo  de  garantia,  conforme  parecer
aprovado  pelo  Advogado-Geral  do  Estado,  se  inscritos  na  dívida  ativa,  ou  pelo
Secretário de Estado de Fazenda, caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa;

II  -  sejam  objeto  de  pedido  de  parcelamento  regularmente  cumprido,  quando
declarados ou apurados pelo fisco;

III  -  sejam  garantidos  por  depósito  administrativo,  fiança  bancária,  seguro  de
obrigações contratuais  ou outro tipo de garantia,  conforme parecer  aprovado pelo
Secretário de Estado de Fazenda, quando objeto de impugnação ainda não julgada
definitivamente na esfera administrativa.

§  3º  No  caso  de  o  estabelecimento  adquirente  do  bem  estiver  em  fase  pré-
operacional ou quando não tiver débitos do imposto em valor suficiente para absorver
o crédito integral e imediato a que se refere o caput, poderá ser concedido regime
especial autorizando que o imposto incidente na saída do bem do estabelecimento do
fabricante seja diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante
da industrialização.

§ 4º Na hipótese de o bem não permanecer ao ativo imobilizado do estabelecimento
adquirente pelo prazo de quarenta e oito meses, deverão ser recolhidas integralmente
as  parcelas  restantes  correspondentes  ao  período  que  faltar  para  completá-lo,
relativamente ao imposto que tenha sido:

I - creditado integralmente, nos termos do caput deste artigo;
II - diferido, nos termos do § 3º deste artigo, se for o caso.
Art. 499. O disposto neste Capítulo aplica-se também às operações que tenham

como destinatário:
I - contribuinte classificado no código 2751-1/00 da CNAE, que seja fabricante dos
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seguintes  produtos de uso doméstico:  congeladores (  freezers  ),  combinações  de
refrigeradores e congeladores ( freezers ) ou máquinas de lavar louça, classificados
nos códigos 8418.10.00, 8418.30.00, 8418.40.00 ou 8422.11.00 da NBM/SH;

II - contribuinte classificado no código 2740-6/01 da CNAE, que seja fabricante de
lâmpadas LED, classificadas no código 8543.70.99 da NBM/SH;

III - contribuinte classificado no código 1621-8/00 da CNAE, que seja fabricante de:
a) painéis de partículas de madeira (MDP) classificados nos códigos 4410.11.10 a

4410.11.90 da NBM/SH;
b)  painéis  de  fibras  de  madeira  de  média  densidade  (MDF)  classificados  nos

códigos 4411.12 a 4411.14 da NBM/SH;
c) chapas de fibras de madeira classificadas nos códigos 4411.92 a 4411.94 da

NBM/SH;
IV - contribuinte classificado nos códigos 0210-1/01 (cultivo de eucalipto) ou 0210-

1/03 (cultivo de pinus) da CNAE, que tenha a sua produção destinada a fabricantes
de:

a) painéis de partículas de madeira (MDP) classificados nos códigos 4410.11.10 a
4410.11.90 da NBM/SH;

b)  painéis  de  fibras  de  madeira  de  média  densidade  (MDF)  classificados  nos
códigos 4411.12 a 4411.14 da NBM/SH;

c) chapas de fibras de madeira classificadas nos códigos 4411.92 a 4411.94 da
NBM/SH;

V - contribuinte que seja fabricante de células fotovoltaicas em módulos ou painéis,
classificadas nos códigos 8541.40.31 ou 8541.40.32 da NBM/SH.

Art. 500. O disposto neste Capítulo aplica-se somente às aquisições de bens do
ativo imobilizado ocorridas no período de 1º de agosto de 2011 a 31 de dezembro de
2012.”

Art. 2º O Anexo IX do RICMS fica acrescido da Parte 6, com a seguinte redação:
“Parte 6
ATIVIDADES INDUSTRIAIS
(a que se refere o art. 498 da Parte 1 deste Anexo)
* - O  quadro a que se refere o art. 498 da Parte 1 deste Anexo foi publicado no

Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, para produzir efeitos
a contar de 1º de agosto de 2011.

Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  7  de  julho  de  2011;  223°  da
Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.269, de 03 de julho

de 2013.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as
empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente em seu próprio  território  e no território  do  nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território  e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.
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A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.
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Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto  n°  46.269,  de  03  de  julho  de  2013,  que  tem  como objetivo  estabelecer
tratamento tributário a ser observado no cálculo do ICMS devido na importação de
mercadorias de país signatário de acordo internacional com cláusula que estabeleça
tratamento  tributário  recíproco,  como forma de defesa da economia  mineira  e de
uniformização a aplicação da legislação do Estado.

O  tratamento  tributário  recíproco  previsto  no  acordo  GATT/OMC é  aplicável  na
comercialização  interna  ou  interestadual  da  mercadoria  importada,  que  não  se
confunde com a operação de importação.

Com  efeito,  o  acordo  GATT/OMC  não  se  aplica  ao  ICMS  devido  na  operação
relativa  a  circulação  de  mercadoria  ocorrida  na  importação.  O  tratado  ou  acordo
internacional será aplicado somente após a internalização da mercadoria em território
nacional.

Esse entendimento se mostra patente no artigo III:2 da Parte II do GATT 1994, que
estabelece a obrigação de “tratamento nacional”, em tradução de seu texto original:

"Art. III. Tratamento Nacional em Regulação e Taxação Interna
(...)
"2. Os produtos originários do território de qualquer parte contratante, importados

para  o  território  de  qualquer  parte  contratante,  não deverão se  sujeitar,  direta  ou
indiretamente, a impostos internos ou outros encargos internos de qualquer espécie
em  excesso  àqueles  aplicados,  direta  ou  indiretamente,  aos  produtos  nacionais
similares. (...)" (grifo nosso)

A obrigação de tratamento nacional, normalmente referida como a obrigação de TN,
determina  que  os  membros  do  GATT/OMC não  discriminem produtos  importados
após esses produtos terem entrado no mercado doméstico, ou seja,  o Artigo III:2
relaciona-se  apenas  a  medidas  internas  (impostos  internos  ou  outros  encargos
internos de qualquer espécie) e não a medidas de fronteira.

Com efeito, verifica-se que o artigo III do GATT não está direcionado aos impostos
incidentes na importação de mercadoria do exterior (Imposto de Importação e ICMS
devido na operação relativa à circulação de mercadoria ocorrida na importação). O
referido dispositivo será aplicado somente aos tributos incidentes nas operações que
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ocorrerem em território nacional, ou seja, após a internalização da mercadoria.
Porém, Estados da Federação estendem à operação de importação os tratamentos

tributários  previstos  para  as  operações  internas,  conforme é  possível  verificar  na
Consulta n° 30/2004, de 12 de maio de 2004, respondida pelo Estado de São Paulo,
quando  diz  “Preliminarmente,  esclarecemos  que  os  benefícios  previstos  para
operações  internas  são  igualmente  aplicáveis  às  importações,  uma  vez  que  o
vocábulo “operações” se refere, tanto a saídas quanto a entradas (decorrentes de
importações)  e  por  “internas”  devemos  entender  aquelas  situações  nas  quais,
cumulativamente,  o  fato  gerador  ocorre  dentro  dos  limites  deste  Estado  -  por
contingência  geográfica  ou  por  atribuição  legal  -  e,  nas  mesmas  condições,  o
destinatário da mercadoria se localiza em território paulista. Por outro lado, o termo
“saídas”  não  engloba  as  importações.”.  Referido  entendimento  é  reafirmado  nas
respostas às Consultas Tributárias 176/2010, de 19 de agosto de 2011, e 364/2011,
de 29 de agosto de 2011.

Em vista disso e com fundamento no art.  225 da Lei n° 6.763/1975,  a presente
medida acresce ao RICMS o art. 527 para estender à operação de importação de
país  membro do GATT/OMC os tratamentos tributários  previstos para a operação
interna com mercadoria similar nacional.

A  previsão  contida  no  parágrafo  único  do  citado  art.  527  tem  por  objetivo
estabelecer que, na hipótese em que o tratamento previsto para a operação interna
seja mais benéfico do que o tratamento previsto para a operação interestadual com
mercadoria similar  nacional,  será aplicado à operação de importação o tratamento
previsto para a operação interestadual.

Tal medida busca evitar que seja dispensado ao produto importado um tratamento
mais  benéfico  do  que  o  dispensado  ao  produto  originário  de  outros  Estados  da
Federação, o que representaria uma afronta à proibição de discriminação em função
da  origem  das  mercadorias,  prevista  no  art  152  da  Constituição  da  República  e
poderia acarretar distorção de índole concorrencial, também vedada pela Carta de
1988 (art. 170, inciso IV).

Necessária a retroação do dispositivo proposto tendo em vista que o tratamento
tributário dado pelas outras unidades da Federação já acontece há mais tempo e tem
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elevado sobremaneira os prejuízos à economia mineira a partir do mês de maio.
Por  estabelecer  que  o  tratamento  acima  referido  não  autoriza  a  devolução,  a

restituição ou a compensação de valores referentes a fatos geradores anteriores à
publicação do decreto e já recolhidos.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.269, de 03 de julho de 2013, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.269, DE 3 DE JULHO DE 2013
(MG de 04/07/2013)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º A Parte 1 do Anexo IX do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, fica acrescida do art. 527, com a
redação que se segue:

“Capítulo LXXII
Do  Tratamento  Tributário  na  Importação  de  Mercadoria  de  País  Signatário  de

Acordo Internacional
Art. 527. Na importação de mercadoria de país signatário de acordo internacional

no qual haja previsão de aplicação à operação interna ou interestadual subsequente
do mesmo tratamento da mercadoria similar nacional, para fins de cálculo do imposto
devido na operação de importação, será aplicado o tratamento tributário previsto para
a operação interna com mercadoria similar nacional.

Parágrafo único. Na hipótese em que o tratamento previsto para a operação interna
seja mais benéfico do que o tratamento previsto para a operação interestadual com
mercadoria similar  nacional,  será aplicado à operação de importação o tratamento
previsto para a operação interestadual.”

Art. 2º O disposto no art. 527 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS não autoriza a
devolução, a restituição ou a compensação de valores referentes a fatos geradores
anteriores à publicação deste Decreto e já recolhidos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,
relativamente ao art. 527 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS, a partir de 1º de janeiro
de 2008.

Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  3  de  julho  de  2013;  225º  da
Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.253, de 06 de junho

de 2013.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
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arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.253, de 06 de junho de 2013, que tem como objetivo, motivado pelo
Decreto nº 58.492, de 26 de outubro de 2012, do Estado de São Paulo, conceder
isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  ou  interestaduais  com  matéria-prima,
material secundário, embalagens, partes, peças, máquinas e equipamentos a serem
empregados  na  fabricação,  manutenção  ou  reparação  de  trens,  locomotivas  ou
vagões destinados às redes de transportes públicos de passageiros sobre trilhos.

Embora a legislação paulista tenha concedido a isenção somente nas operações
internas,  a isenção que se propõe relativamente às operações interestaduais visa
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defender  a economia do Estado permitindo ao contribuinte mineiro a concorrência
com o paulista em igualdade de condições.

Ressalte-se que a isenção:
a) aplica-se na importação das mercadorias ou bens sem similar produzido no país;
b)  aplica-se  ao  imposto  relativo  ao  diferencial  de  alíquota  na  aquisição,  em

operação interestadual, das mercadorias ou bens;
c)  não  se  aplica  às  operações  com  energia  elétrica  e  com  outros  insumos

energéticos;
d)  assegura  a  manutenção  dos  créditos  relativos  às  mercadorias  saídas  com

isenção.
Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.253, de 06 de junho de 2013, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
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Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.253, DE 6 DE JUNHO DE 2013
(MG de 07/06/2013 e retificado no MG de 08/06/2013 e 12/06/2013)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no Convênio ICMS 94, de 28 de setembro de 2012, e no art. 225 da Lei nº 6.763, de
26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º A Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, fica acrescida do item 201, com a
seguinte redação:

*  -  O  quadro  com  a  Parte  1  do  Anexo  I  do  Regulamento  do  ICMS  (RICMS),
acrescido do item 201, foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  6  de  junho  de  2013;  225°  da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.124, de 04 de janeiro

de 2013.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
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aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
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os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.124,  de 04 de janeiro de 2013,  que tem como objetivo tornar  sem
efeitos a revogação da base de cálculo de duas vezes o valor de mercado do suporte
informático, na saída ou no fornecimento de programa para computador destinado a
comercialização, promovida pelo Decreto nº 45.946, de 2 de abril de 2012.

A manutenção da medida (com fulcro no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975) decorre
da existência de mesma previsão na legislação do Estado de São Paulo (Decreto nº
51.619, de 27 de fevereiro de 2007).

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
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os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.124, de 04 de janeiro de 2013, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.124, DE 4 DE JANEIRO DE 2013
(MG de 05/01/2013)

Revoga dispositivos  do Decreto nº  45.946,  de 2 de abril  de  2012,  que altera o
Regulamento  do  ICMS  (RICMS),  aprovado  pelo  Decreto  nº  43.080,  de  13  de
dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º Ficam revogados o inciso III do art. 3º e o inciso I do art. 4º, do Decreto nº
45.946, de 2 de abril de 2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 3 de abril de 2012.

Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  4  de  janeiro  de  2013;  225°  da
Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
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Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.575, de 05 de agosto

de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.
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A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.575, de 05 de agosto de 2014, que tem como objetivo reduzir a base
de cálculo nas saídas internas do industrial fabricante com destino ao transportador
rodoviário  de cargas,  de modo que a carga tributária  seja de 12% dos seguintes
produtos:  carroceria  para  caminhões  e automóveis,  reboque e  semi-reboque,  não
sendo exigido o estorno proporcional do crédito.

Objetiva também a presente medida autorizar a apropriação de crédito de 1/12 ao
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mês, ao estabelecimento prestador do serviço de transporte rodoviário de cargas, nas
aquisições, no Estado, de caminhão e demais implementos rodoviários destinados ao
ativo imobilizado.

Tais propostas estão embasadas no art. 225 da Lei n° 6.763, de 1975, que permite
ao Estado lançar mão de medidas de proteção à economia mineira quando outra
unidade da Federação conceder incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em
lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

Relativamente à redução da base de cálculo, o Estado de São Paulo editou Decreto
n° 60.064, de 2014 que acrescentou o artigo 65 ao Anexo II do seu Regulamento do
ICMS, reduzindo a base de cálculo para 12% das mercadorias retromencionadas.

Já  em relação  ao  creditamento  de  bens  adquiridos  para  o  ativo  imobilizado,  o
Estado de Santa Catarina editou .a Lei n° 13.790, de 2006, autorizando,  as suas
transportadoras a se creditarem à razão de 1/12 por mês, relativamente a caminhões
e outros implementos rodoviários adquiridos para o ativo imobilizado.

Em  razão  disso,  pretende-se,  com  o  presente  Decreto,  conceder  tratamento
tributário  que  assegure  melhores  condições  de  isonomia  tributária,  igualdade
competitiva  e  livre  concorrência,  bem como mantenha ou amplie  a mão de obra
empregada no Estado e, ainda, minimize as perdas de arrecadação decorrentes da
perda de mercado das empresas instaladas no Estado e previna a sua migração para
outros Estados.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
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atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.575, de 05 de agosto de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.575, DE 5 DE AGOSTO DE 2014
(MG de 06/08/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º A Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, fica acrescida do Capítulo VII com a
redação que se segue:

“CAPÍTULO VII
Do tratamento tributário a ser concedido nas saídas internas do estabelecimento

industrial fabricante destinadas ao ativo imobilizado de estabelecimento prestador de
serviço de transporte rodoviário interestadual ou intermunicipal de cargas

Art. 18. Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas do
estabelecimento  industrial  fabricante,  destinadas  ao  ativo  imobilizado  de
estabelecimento  prestador  de  serviço  de  transporte  rodoviário  interestadual  ou
intermunicipal  de cargas, de forma que a carga tributária resulte no percentual de
doze por cento, das seguintes mercadorias:
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I - carroceria sobre chassi, classificada no código 8704-2 da NCM/SH;
II - carroceria para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 da NCM/SH,

incluindo as cabinas, NCM/SH 8707;
III - reboque e semirreboque, para qualquer veículo, e suas partes, NCM/SH 8716.
Parágrafo único.  Não será exigido o estorno proporcional do crédito do imposto

relativo às mercadorias beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista neste
artigo.”

Art. 2º A Parte 1 do Anexo XVI do RICMS fica acrescida do Capítulo VIII com a
redação que se segue:

“CAPÍTULO VIII
Da Apropriação de Crédito do Ativo Imobilizado pelo Estabelecimento Prestador de

Serviço de Transporte Interestadual ou Intermunicipal de Cargas
Art.  19.  O  crédito  do  imposto,  decorrente  da  entrada  de  caminhão  e  demais

implementos  rodoviários  destinados  ao  ativo  imobilizado  de  estabelecimento
prestador  de  serviço  de  transporte  rodoviário  interestadual  ou  intermunicipal  de
cargas, será apropriado à razão de um doze avos ao mês.

Parágrafo único. O disposto no caput:
I - somente se aplica na hipótese de o bem:
a) ter sido adquirido de contribuinte do imposto estabelecido neste Estado;
b) destinar-se exclusivamente à prestação de serviço de transporte de cargas;
II - aplica-se somente às aquisições de caminhão e demais implementos rodoviários

ocorridas a partir da data de vigência deste Decreto.”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos, relativamente ao disposto no art. 2º, a 1º de agosto de 2014.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  5  de  agosto  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Márcio Eli Almeida Leandro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.517, de 28 de maio

de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
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arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.517, de 28 de maio de 2014, que tem como objetivos:

1 - Alterar o Anexo XVI do Regulamento do ICMS para estabelecer que, na entrada
no  estabelecimento  de  contribuinte  que  adquirir  ou  receber  arroz  em  operação
interestadual  ou  decorrente  de  importação  do  exterior,  o  imposto  devido  pela
operação subsequente será recolhido pelo destinatário até o momento da entrada da
mercadoria no território mineiro, a título de antecipação.

A  antecipação  proposta  tem  por  objetivo  proteger  a  economia  mineira,  com
fundamento no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, tendo em vista a concessão, pelo
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Estado do Rio Grande do Sul, de incentivo fiscal não previsto em lei complementar ou
convênios celebrados nos termos da legislação específica. Trata-se do art. 32, inciso
XXXIII, do Regulamento do ICMS, Decreto nº 37.699, de 1997, com vigência a partir
de  1º  de  dezembro  de  2013  (redação  dada  pelo  Decreto  nº  51.076,  de  2013),
concedendo crédito presumido às indústrias beneficiadoras de arroz, nas operações
interestaduais, de até 7% (sete por cento).

A título de ilustração do potencial lesivo desse crédito presumido concedido pelo
Estado do Rio Grande do Sul, registramos que o Estado de Goiás, em defesa de seus
contribuintes, instituiu mecanismo de antecipação do imposto, nas entradas de arroz
em operação interestadual, calculado com uma margem de valor agregado de 130%
(cento e trinta por cento), conforme dispõe o Anexo Único do Decreto nº 6.716, de 30
de janeiro de 2008.

Na  antecipação  ora  proposta  os  percentuais  de  margem  de  valor  agregado
apurados pela Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais (SAIF) foram
de 44,3% para o arroz integral e de 26,4% para os demais tipos de arroz.

O tratamento tributário diferenciado assegurará isonomia e igualdade competitiva
para o arroz produzido em Minas.

2 - Alterar o RICMS, com acréscimo do Capítulo IV no Anexo XVI, para autorizar a
apropriação, integral e de uma só vez,  do crédito vinculado à operação com bem
adquirido  diretamente  do  estabelecimento  fabricante  localizado  neste  Estado  e
destinado  à  integração  ao  ativo  imobilizado  dos  estabelecimentos  industriais
adquirentes com atividade relacionada na Parte 2 do referido Anexo.

A proposta está embasada no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
que estabelece que o Poder  Executivo,  sempre que outra unidade da Federação
conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênios celebrados
nos termos da legislação específica poderá adotar medidas necessárias à proteção
da economia do Estado.

O benefício fiscal foi concedido pelo Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº
54.422,  de  5  de  junho  de  2009,  por  períodos  determinados  e  com  a  edição  do
Decreto nº 58.761, de 20/12/2012, a partir de 1º janeiro de 2013 o benefício tornou-se
por prazo indeterminado.
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O tratamento tributário diferenciado assegurará isonomia e igualdade competitiva
na aquisição pela indústria mineira de bens de capital produzidos no Estado.

Importante ressaltar que o tratamento tributário proposto perdurará, nos termos do
inciso I do § 5º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, enquanto vigorar o benefício
fiscal concedido pelo Estado de São Paulo.

Importante ressaltar ainda que a legislação aqui citada pode ser alterada a qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

A adoção da medida por meio de Decreto traz publicidade e transparência à medida
na medida em que se torna disponível a todos os contribuintes a partir da publicação
do mesmo. Por este motivo, inaplicável a disposição do § 6º do art. 225 da Lei nº
6.763/75, não sendo devido o encaminhamento de relação trimestral à Assembleia
Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § 1º, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto nº 46.517, de 28 de maio de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo,
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.517, DE 28 DE MAIO DE 2014
(MG de 29/05/2014 e retificado no MG de 05/06/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º - O Anexo XVI do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº
43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO XVI
DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 225

DA LEI Nº 6.763, DE 1975PARTE 1
CAPÍTULO I
(...)
CAPÍTULO II
(...)
CAPÍTULO III
Do Tratamento Tributário nas Operações com Arroz
Art. 4º - Na entrada no estabelecimento de contribuinte, inclusive de microempresa

e  de  empresa  de  pequeno  porte,  que  adquirir  ou  receber  arroz  classificado  nos
códigos  1006.20,  1006.30  e  1006.40  da  NBM/SH,  em  operação  interestadual  ou
decorrente de importação do exterior, o imposto devido pela operação subsequente
será recolhido pelo destinatário até o momento da entrada da mercadoria no território
mineiro.

§ 1º - A base de cálculo para efeito de antecipação do imposto de que trata o caput
é a obtida por meio da soma das seguintes parcelas:

I - o valor da operação;
II  -  montante  dos  valores  de  seguro,  frete,  embalagem  ou  acondicionamento,

tributos,  custo  de  financiamento  e  outros  encargos  cobrados  ou  transferíveis  ao
adquirente da mercadoria;

III  -  aplicação  do  percentual  abaixo  indicado  sobre  o  somatório  dos  valores
mencionados nos incisos I e II, quando se tratar de:

a) arroz integral, 44,3 % (quarenta e quatro inteiros e três décimos por cento);
b) demais tipos de arroz, 26,4% (vinte e seis inteiros e quatro décimos por cento);
§ 2º - O imposto a que se refere o caput será calculado mediante aplicação da
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alíquota  interna  da  mercadoria  sobre  a  base de cálculo  a  que  se  refere  o  §  1º,
observada a redução de base de cálculo prevista no Anexo IV deste Regulamento,
deduzindo-se do valor apurado o imposto destacado na nota fiscal relativa à entrada
da mercadoria.

§  3º  -  Na  hipótese  de  operação  interestadual  alcançada  por  benefício  fiscal
concedido sem a observância do disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro
de 1975, a dedução a que se refere o § 2º corresponderá ao imposto cobrado na
operação, observado o disposto no art. 62 deste Regulamento.

§ 4º - O valor do imposto apurado na forma deste artigo será destacado em nota
fiscal,  modelo  1  ou  1-A,  ou  NF-e  emitida  pelo  adquirente  para  esse  fim,  com  a
observação, no campo “Informações Complementares”:

“Nota Fiscal emitida nos termos do art. 4º do Anexo XVI do RICMS”, com indicação
do número e data da nota fiscal relativa à entrada da mercadoria.

§ 5º - A nota fiscal a que se refere o § 4º será lançada no livro Registro de Entradas,
após o recolhimento do imposto a que se refere o caput, com informação na coluna
“Observações” do seguinte: “ICMS recolhido na forma do art.  4º do Anexo XVI do
RICMS”.

Art. 5º - O disposto neste Capítulo:
I - não se aplica à aquisição ou recebimento de mercadoria em operação alcançada

pelo diferimento;
II - não dispensa o recolhimento, pelo destinatário, do imposto devido por ocasião

da saída da mesma mercadoria ou do produto resultante de sua industrialização;
III -  não se aplica à entrada decorrente de retorno de mercadoria remetida para

industrialização por encomenda de contribuinte signatário de Protocolo firmado com o
Estado, mediante regime especial concedido pelo Superintendente de Tributação.

CAPÍTULO IV
Da Apropriação de Crédito do Ativo Imobilizado por Indústria
Art.  6º  -  Na  operação  com bem produzido  no  Estado adquirido  diretamente  do

estabelecimento  fabricante  ou  de  centro  de  distribuição,  localizados  no  Estado,
destinado à integração ao ativo imobilizado do estabelecimento industrial adquirente
com atividade relacionada na Parte 2 deste Anexo, o crédito do imposto destacado no
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documento fiscal poderá ser apropriado integralmente e de uma só vez, observado o
disposto neste Capítulo e em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda e da
Advocacia Geral do Estado.

§ 1º - O disposto no caput fica condicionado a que:
I - o adquirente esteja em situação regular perante o fisco;
II - o adquirente não possua, por qualquer de seus estabelecimentos:
a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa;
b)  débitos  do imposto  declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta)  dias

contados da data de seu vencimento;
c)  débito do imposto decorrente de autuação em relação a qual não caiba mais

defesa ou recurso na esfera administrativa e não pago no prazo fixado para o seu
recolhimento;

d) débito do qual decorra impugnação ainda não julgada definitivamente na esfera
administrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou
prestações  amparadas  por  benefícios  fiscais  concedidos  em  desacordo  com  o
disposto no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.

§ 2º  -  Na hipótese de o contribuinte não atender  ao disposto no inciso II,  será
assegurado o benefício, desde que os débitos:

I  -  estejam  garantidos  por  depósito,  judicial  ou  administrativo,  fiança  bancária,
seguro  de  obrigações  contratuais  ou  outro  tipo  de  garantia,  conforme  parecer
aprovado  pelo  Advogado-Geral  do  Estado,  se  inscritos  na  dívida  ativa,  ou  pelo
Secretário de Estado de Fazenda, caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa;

II  -  sejam  objeto  de  pedido  de  parcelamento  regularmente  cumprido,  quando
declarados ou apurados pelo fisco;

III  -  sejam  garantidos  por  depósito  administrativo,  fiança  bancária,  seguro  de
obrigações contratuais  ou outro tipo de garantia,  conforme parecer  aprovado pelo
Secretário de Estado de Fazenda, quando objeto de impugnação ainda não julgada
definitivamente na esfera administrativa.

§  3º  -  No  caso  de  o  estabelecimento  adquirente  do  bem estiver  em fase  pré-
operacional ou quando não tiver débitos do imposto em valor suficiente para absorver
o crédito integral e imediato a que se refere o caput, poderá ser concedido regime
especial autorizando que o imposto incidente na saída do bem do estabelecimento do
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fabricante seja diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante
da industrialização.

§  4º  -  Na  hipótese  de  o  bem  não  permanecer  no  ativo  imobilizado  do
estabelecimento  adquirente  pelo  prazo  de  quarenta  e  oito  meses,  deverão  ser
recolhidas integralmente as parcelas restantes correspondentes ao período que faltar
para completá-lo, relativamente ao imposto que tenha sido:

I - creditado integralmente, nos termos do caput deste artigo;
II - diferido, nos termos do § 3º deste artigo, se for o caso.
Art.  7º - O disposto neste Capítulo aplica-se também às operações que tenham

como destinatário:
I - contribuinte classificado no código 2751-1/00 da CNAE, que seja fabricante dos

seguintes  produtos  de  uso  doméstico:  congeladores  (freezers),  combinações  de
refrigeradores e congeladores ( freezers ) ou máquinas de lavar louça, classificados
nos códigos 8418.10.00, 8418.30.00, 8418.40.00 ou 8422.11.00 da NBM/SH;

II - contribuinte classificado no código 2740-6/01 da CNAE, que seja fabricante de
lâmpadas LED, classificadas no código 8543.70.99 da NBM/SH;

III - contribuinte classificado no código 1621-8/00 da CNAE, que seja fabricante de:
a) painéis de partículas de madeira (MDP) classificados nos códigos 4410.11.10 a

4410.11.90 da NBM/SH;
b)  painéis  de  fibras  de  madeira  de  média  densidade  (MDF)  classificados  nos

códigos 4411.12 a 4411.14 da NBM/SH;
c) chapas de fibras de madeira classificadas nos códigos 4411.92 a 4411.94 da

NBM/SH;
IV - contribuinte classificado nos códigos 0210-1/01 (cultivo de eucalipto) ou 0210-

1/03 (cultivo de pinus) da CNAE, que tenha a sua produção destinada a fabricantes
de:

a) painéis de partículas de madeira (MDP) classificados nos códigos 4410.11.10 a
4410.11.90 da NBM/SH;

b)  painéis  de  fibras  de  madeira  de  média  densidade  (MDF)  classificados  nos
códigos 4411.12 a 4411.14 da NBM/SH;

c) chapas de fibras de madeira classificadas nos códigos 4411.92 a 4411.94 da
NBM/SH;
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V - contribuinte que seja fabricante de células fotovoltaicas em módulos ou painéis,
classificadas nos códigos 8541.40.31 ou 8541.40.32 da NBM/SH;

VI  -  contribuinte  classificado  no  código  3511-5/01  da  CNAE,  que  gere  energia
elétrica a partir de biomassa resultante da industrialização e de resíduos da cana-de-
açúcar;

VII  -  contribuinte  classificado no  código  3511-5/01  da  CNAE,  que  gere  energia
elétrica ou térmica a partir de gás, inclusive biogás ou biometano;

VIII - contribuinte classificado no código 2740-6/02 da CNAE, que seja fabricante de
luminárias LED, classificadas no código 9405.40.90 da NBM/SH;

IX  -  contribuinte  classificado  no  código  3511-5/01  da  CNAE,  que  gere  energia
elétrica a partir de fonte solar fotovoltaica;

X  -  contribuinte  classificado  no  código  3821-1/00  da  CNAE,  que  gere  energia
elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos;

XI - contribuinte classificado no código 3520-4/01 da CNAE, que produza biogás ou
biometano;

XII - contribuinte classificado no código 2740-6/01 da CNAE, que seja fabricante de
luminária LED (NBM/SH 9405.10.99),  refletor  LED (NBM/SH 9405.10.93),  fita LED
(NBM/SH 9405.40.90) e painel LED (NBM/SH 8531.20.00).

Parágrafo único - O disposto neste Capítulo aplica-se, ainda, às operações com
bens destinados à integração ao ativo imobilizado, para uso exclusivo na geração de
energia elétrica ou térmica a partir de biomassa resultante da industrialização e de
resíduos  da  cana-de-açúcar,  adquiridos  por  estabelecimento  que  tenha  atividade
secundária classificada no código 3511-5/-01 da CNAE.

Art. 8º - Para os efeitos do benefício previsto nos arts. 6º e 7º deste Anexo poderá
ser  considerada  a  CNAE  secundária  indicada  nos  dados  cadastrais  do
estabelecimento no Cadastro de Contribuintes do ICMS, desde que a CNAE principal
do estabelecimento seja de industrial.

PARTE 2
ATIVIDADES INDUSTRIAIS

(a que se refere o art. 6º da Parte 1 deste Anexo)
* - O quadro a que se refere o art. 6º da Parte 1 deste Anexo foi publicado no Diário

do Legislativo, de 20.11.2014.
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Art. 2º - Ficam revogados os arts. 498 a 500 da Parte 1 e a Parte 6, ambas do
Anexo IX do RICMS.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor em 1º de junho de 2014.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  28  de  maio  de  2014;  226°  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do art. 3º do Decreto nº 46.586, de 20

de agosto de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as
empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente em seu próprio  território  e no território  do  nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território  e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.
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A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.
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Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto  n°  46.586,  de  20  de  agosto  de  2014,  que  tem  como  objetivo  (art.  3º)
conceder tratamento tributário para assegurar, ao estabelecimento deste Estado, nas
operações internas e interestaduais com os produtos relacionados a seguir, o estorno
do  valor  do  imposto  destacado  nas  notas  fiscais  de  saídas,  de  forma  que  o
recolhimento  efetivo  de  ICMS  resulte  nos  seguintes  percentuais,  vedado  o
aproveitamento  de  quaisquer  créditos  relacionados  com as operações  alcançadas
pelo benefício:

I  -  7%  (sete  por  cento)  do  valor  da  operação,  nas  saídas  de  chapas  polidas,
escovadas, jateadas, apicotadas e flameadas;

II - 5% (cinco por cento) do valor da operação, nas saídas de pisos e revestimentos;
e

III  -  3% (três por cento) do valor da operação, nas saídas de bancadas, pias e
mesas.

Para  o  efeito  do  cálculo  do  imposto  devido  nas  operações  alcançadas  pelo
tratamento tributário referido, será considerado o valor total da base de cálculo da
operação,  hipótese  em  que  será  desconsiderada  qualquer  redução  de  base  de
cálculo prevista na legislação.

A presente  medida  está  embasada  no  art.  225  da Lei  n°  6.763,  de  1975,  que
permite ao Estado lançar mão de medidas de proteção à economia mineira quando
outra unidade da Federação conceder incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto
em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O Estado do Espírito Santo, por meio do inciso II do art. 530-L-G-A do Regulamento
do  ICMS/ES,  aprovado  pelo  Decreto  n°  1.090-R,  de  25  de  outubro  de  2002,  na
redação  dada  pelo  Decreto  n°  3.014-R,  de  22  de  maio  de  2012,  concedeu
significativos  benefícios  fiscais  ao  setor  de  rochas  ornamentais,  prejudicando
drasticamente a competitividade das empresas mineiras que atuam neste mercado.
Em  razão  disso,  pretende-se,  com  a  presente  minuta  de  Decreto,  conceder
tratamento  tributário  que  assegure  melhoras  condições  de  isonomia  tributária,
igualdade competitiva e livre concorrência, bem como mantenha ou amplie a mão de
obra empregada no Estado e, ainda, minimize as perdas de arrecadação decorrentes
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da perda de mercado das empresas instaladas no Estado e previna a sua migração
para outras unidades da Federação.

Os contribuintes  mineiros do setor  que se sentirem prejudicados pela legislação
capixaba  poderão  optar  pelo  tratamento  tributário  referido  mediante  registro no
RUDFTO.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.586, de 20 de agosto de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.586, DE 20 DE AGOSTO DE 2014
(MG de 21/08/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art.  1º  O item 21 da Parte 1 do  Anexo IV do Regulamento do ICMS (RICMS),
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

* - O  quadro com a alteração no item 21 da Parte 1 do Anexo IV do RICMS foi
publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

Art. 2º O art. 27 do Anexo VIII do RICMS passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 27 (...)
II - (...)
d) os créditos acumulados no estabelecimento extrator de minério,  qualquer que

seja a origem;
(...)”
Art. 3º A Parte 1 do Anexo XVI do RICMS fica acrescida do Capítulo IX, com a

redação que se segue:
“CAPÍTULO IX
Das  Operações  Realizadas  por  Estabelecimentos  do  Segmento  de  Rochas

Ornamentais
Art. 20. Fica assegurado ao estabelecimento, cuja atividade principal cadastrada na

Secretaria de Estado de Fazenda seja classificada nas CNAEs 0810-0/01, 0810-0/02,
0810-0/03  e  2391-5/03,  o  estorno  de  débito  do  imposto  incidente  nas  operações
internas e interestaduais com os produtos abaixo indicados, produzidos pelo mesmo
estabelecimento,  neste  Estado,  de  forma  que  resulte  em  recolhimento  efetivo  do
ICMS nos seguintes percentuais:

I  -  7%  (sete  por  cento),  nas  saídas  de  chapas  polidas,  escovadas,  jateadas,
apicotadas e flameadas;

II - 5% (cinco por cento), nas saídas de pisos e revestimentos;
III - 3% (três por cento), nas saídas de bancadas, pias e mesas.
§ 1º Os percentuais a que se referem os incisos do caput serão aplicados sobre o

valor da base de cálculo da operação desconsiderada qualquer redução prevista na
legislação.
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§ 2º O disposto no caput aplica-se inclusive na hipótese em que a mercadoria tenha
sido objeto de beneficiamento em estabelecimento de terceiro, localizado no Estado.

§ 3º O contribuinte poderá optar pelo benefício mediante registro no livro Registro
de  Utilização  de  Documentos  Fiscais  e  Termos  de  Ocorrência  (RUDFTO)  e
comunicação à Administração Fazendária (AF) a que estiver circunscrito, sendo-lhe
vedado  o  aproveitamento  de  quaisquer  créditos  vinculados  às  operações
mencionadas no caput, inclusive aqueles já escriturados em seus livros fiscais.

§ 4º O estabelecimento optante pelo tratamento tributário previsto neste Capítulo,
relativamente ao recolhimento efetivo previsto no caput, deverá informar no campo
“104.1  -  Recolhimento  Efetivo”  do  Quadro  IX  da  Declaração  de  Apuração  e
Informação do ICMS - DAPI - modelo 1, o valor do imposto apurado.

§ 5º Relativamente à vedação prevista no § 3º:
I - não se aplica às devoluções de mercadorias, hipótese em que fica assegurado

ao contribuinte optante o crédito de valor igual ao efetivamente recolhido relativo às
operações de saídas beneficiadas;

II  -  não  sendo  possível,  no  momento  da  entrada  da  mercadoria,  a  perfeita
identificação  dos  créditos  vinculados  à  saída  objeto  do  estorno  de  débito,  o
contribuinte, no encerramento do período de apuração do imposto, deverá estornar os
créditos  relativos à entrada com base na proporcionalidade que as operações  de
saídas com benefício representarem no total das operações realizadas.”

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  20  de  agosto  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Márcio Eli Almeida Leandro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
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Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.538, de 11 de junho
de 2014.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
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Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.538, de 11 de junho de 2014, que tem como objetivo alterar o § 2º do
art. 4º da Parte 1 do Anexo XVI RICMS, na redação dada pelo Decreto nº 46.517/14,
para  deixar  claro  que  no  cálculo  da  antecipação  do  imposto  nas  operações  de
entrada de arroz:

1. a alíquota interna a ser aplicada deverá considerar a redução da base de cálculo
prevista para a operação, constante do item 19 da Parte 1 do Anexo IV do RICMS;

2.  o  imposto  destacado  na  nota  fiscal  relativa  à  entrada  da  mercadoria,  a  ser
deduzido, observará o subitem 19.4 da Parte l do Anexo IV do RICMS e o § 3º do
artigo 4º.

Objetiva, ainda, com a inclusão do § no art. 4º, deixar claro que tanto o imposto
destacado na nota fiscal de entrada do arroz, observado o item 2 acima, quanto o
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valor pago antecipadamente, constituem crédito para o adquirente no Estado.
A  antecipação  proposta  tem  por  objetivo  proteger  a  economia  mineira,  com

fundamento no art. 225 da Lei n° 6.763, de 1975, tendo em vista a concessão, pelo
Estado do Rio Grande do Sul, de incentivo fiscal não previsto em lei complementar ou
convênios celebrados nos termos da legislação específica. Trata-se do art. 32, inciso
XXXIII, do Regulamento do ICMS, Decreto n° 37.699, de 1997, com vigência a partir
de  1°  de  dezembro  de  2013  (redação  dada  pelo  Decreto  n°  51.076,  de  2013),
concedendo crédito presumido às indústrias beneficiadoras de arroz, nas operações
interestaduais, de até 7% (sete por cento).

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.538, de 11 de junho de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
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Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.
DECRETO Nº 46.538, DE 11 DE JUNHO DE 2014

(MG de 12/06/2014)
Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13

de dezembro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe

confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art.  1º  O art.  4º  da Parte  1 do Anexo XVI  do Regulamento do ICMS (RICMS),
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

“Art. 4º (...)
§  2º  O  imposto  a  que se  refere  o  caput  será  calculado mediante  aplicação da

alíquota  interna  da  mercadoria  sobre  a  base de cálculo  a  que  se  refere  o  §  1º,
observada a redução de base de cálculo prevista no item 19 da Parte 1 do Anexo IV
deste Regulamento,  deduzindo-se do valor  apurado o imposto destacado na nota
fiscal relativa à entrada da mercadoria, observados o disposto no subitem 19.4 da
Parte 1 do Anexo IV deste Regulamento e no § 3º deste artigo

(...)
§ 6º Constituem crédito para o adquirente:
I  -  o  imposto  corretamente  destacado  na  nota  fiscal  relativa  à  entrada  da

mercadoria, observados o disposto no subitem 19.4 da Parte 1 do Anexo IV deste
Regulamento e no § 3º; e

II - o imposto pago antecipadamente na forma deste artigo.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  11  de  junho  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
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Leonardo Maurício Colombini Lima
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,
com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.

Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.545, de 26 de junho
de 2014.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
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empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.545, de 26 de junho de 2014, que tem como objetivo conceder,  com
fundamento  no  art.  225  da  Lei  n°  6.763,  de  1975,  ao  estabelecimento  industrial
fabricante,  crédito  presumido  do  ICMS na  operação  com polpa,  extrato,  suco  ou
molho de tomate, inclusive "ketchup", de forma que a carga tributária resulte em 2%
do  valor  da  operação  tributada,  proporcionalmente  às  aquisições  de  tomate  em
operação  interna,  vedada  a  utilização  de  quaisquer  outros  créditos  relativos  à
operação alcançada pelo tratamento tributário.
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A presente medida tem por finalidade proteger a economia mineira, tendo em vista
que  o  contribuinte  industrial  fabricante  estabelecido  no  Estado  tem  suportado
prejuízos  concorrenciais  com  contribuintes  estabelecidos  no  Estado  do  Rio  de
Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro concedeu benefício semelhante por meio da Lei
nº 5.636, de 06 de janeiro de 2010.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.545, de 26 de junho de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.545, DE 26 DE JUNHO DE 2014
(MG de 27/06/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º A Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, fica acrescida do Capítulo VI, com a
seguinte redação:

“CAPÍTULO VI
Do  Tratamento  Tributário  na  Operação  com  Polpa,  Extrato,  Suco  ou  Molho  de

Tomate
Art.  17.  Na  operação  com  polpa,  extrato,  suco  ou  molho  de  tomate,  inclusive

“ketchup”, fica assegurado ao estabelecimento industrial fabricante crédito presumido
de forma que o recolhimento efetivo seja de 2% do valor das operações tributadas,
proporcionalmente  às  aquisições  em  operação  interna  de  tomate  produzido  no
Estado,  vedada  a  utilização  de  quaisquer  outros  créditos  relativos  à  operação
alcançada pelo tratamento tributário.

§ 1º Considera-se operação tributada a operação em que houve o correto destaque
do imposto na nota fiscal.

§ 2º A proporção de que trata o caput será obtida considerando as aquisições em
operação interna de tomate produzido no Estado e a quantidade total da mercadoria
adquirida no período de apuração do crédito presumido.

§ 3º O valor do crédito presumido será calculado mediante aplicação do percentual
a que se refere o caput sobre o valor das operações tributadas com polpa, extrato,
suco ou molho de tomate, inclusive “ketchup”,  e sobre o valor obtido o percentual
relativo à proporção de que trata o § 2º.

§ 4º A opção pelo tratamento tributário  será feita  mediante seu registro no livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (RUDFTO)
do estabelecimento do contribuinte e comunicação à Administração Fazendária (AF) a
que estiver circunscrito.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  26  de  junho  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
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ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento  Tributário  Diferenciado  na  forma  do  Decreto  nº  46.452,  de  28  de

fevereiro de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
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novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto  n°  46.452,  de  28 de  fevereiro de 2014,  que tem como objetivo  alterar  o
subitem 19.4 da Parte l do Anexo  IV do RICMS para,  nas letras "c" e "d", relativas
respectivamente à  farinha de trigo  e  à  mistura  pré-preparada de farinha de trigo,
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deixar claro que a exceção no que se refere à anulação do crédito aplica-se somente
aos produtos adquiridos de fabricante ou de centro de distribuição a ele vinculado,
ambos estabelecidos no Estado.

A presente medida, embasada no art. 225 da Lei n° 6.763, de 1975, que permite ao
Estado  lançar  mão  de  medidas  de  proteção  à  economia  mineira  quando  outra
unidade da Federação conceder benefícios ilegais, justifica-se a partir da análise de
dispositivos presentes nas legislações estaduais, especialmente nos Estados de São
Paulo e Paraná.

O Estado de São Paulo editou o Decreto n° 52.585, de 2007, onde estabelece, no §
3° do art. 2° do Anexo II do Regulamento do ICMS que, relativamente às aquisições
interestaduais de farinha de trigo e de mistura pré-preparada, o "crédito fiscal fica
limitado ao correspondente a 7% do valor da operação...", sendo que, no § 2° diz-se
que não se exigirá o estorno do crédito nas aquisições internas. Em razão disso o
contribuinte mineiro que promover vendas dessas mercadorias para o Estado de São
Paulo ficará em situação de desvantagem em relação ao seu concorrente paulista.

O Estado do Paraná, por seu turno, no item 26 do Anexo  III  do Regulamento do
ICMS (Decreto n° 6.080, de 2012),  concede 10% de crédito presumido, cumulado
com os demais créditos, ao fabricante paranaense de' farinha de trigo e mistura pré-
preparada de farinha de trigo, resultando em carga tributária de 2% nas operações
destinadas aos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.  Em razão
disso o contribuinte mineiro ficará em situação de desvantagem em relação ao seu
concorrente paranaense nas vendas para os principais Estados da Região Sudeste.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
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disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.452, de 28 de fevereiro de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.452, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014
(MG de 1º/03/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art.  1º  O item 19 da Parte 1 do  Anexo IV do Regulamento do ICMS (RICMS),
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

* - O quadro com a alteração no item 19 da Parte 1 do Anexo IV do RICMS foi
publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  28  de  fevereiro  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
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Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.544, de 25 de junho

de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
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em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.
A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a

serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.544, de 25 de junho de 2014, que tem como objetivo alterar o RICMS,
com acréscimo do Capítulo V à Parte 1 do Anexo XVI, para atualizar o tratamento
tributário  nas operações relacionadas com a indústria  naval  e com a indústria  de
produção e de exploração de petróleo e de gás natural.
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A proposta encontra respaldo no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que estabelece que o Poder Executivo poderá adotar medidas necessárias à
proteção da economia do Estado sempre que outra unidade da Federação conceder
benefício  fiscal  não  previsto  em  lei  complementar  ou  convênios  celebrados  nos
termos da legislação específica, qual seja, o disposto no art.  155, § 2º, inciso XII,
alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro
de 1975.

O Convênio ICMS 33/77, regulamentado em Minas Gerais no item 66 da Parte 1 do
Anexo I do RICMS, isenta as saídas de embarcações construídas no país e isenta a
aplicação, pela indústria naval, de peças, partes e componentes utilizados no reparo,
conserto e reconstrução de embarcações.

A maioria  das  unidades  da  Federação  extrapola  o  alcance  do  Convênio  ICMS
33/77,  amplia  o  conceito  de  embarcações  e  concede  isenção  na  saída  de
mercadorias  para  utilização  no  reparo,  conserto,  reconstrução,  fabricação,
modernização, transformação e conservação de embarcações.

O Convênio ICMS 130/2007, implementado em Minas Gerais pelos itens 178 e 179
da Parte 1 do Anexo I e pelos itens 57 e 64 da Parte 1 do Anexo IV, todos do RICMS,
autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção,  sem  direito  à
manutenção do crédito correspondente, e redução de base de cálculo do ICMS em
operação  com  bens  ou  mercadorias  destinadas  às  atividades  de  pesquisa,
exploração ou produção de petróleo e gás natural.

Ao extrapolar o alcance do Convênio ICMS 33/77, a isenção concedida pela maioria
das unidades de Federação, com manutenção do crédito correspondente, abrange a
saída de várias peças, partes, componentes e equipamentos, bem como tubos para
construção  de  plataformas,  produtos  para  construção  de  unidades  flutuantes  e
produtos para construção de outras plataformas, dos tipos geralmente utilizados para
exploração e produção de petróleo ou de  gás natural  (disciplinada pelo  Convênio
ICMS 130/07), relacionados na Parte 10 do Anexo IV do RICMS.

Além  do  mais,  a  maioria  das  unidades  da  Federação  desonera  as  saídas
antecedentes  à  operação  interestadual  de  remessa  de  mercadorias  para
estabelecimento operador/concessionário contratado por pessoa jurídica domiciliada
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no  exterior  (operação  também  disciplinada  pelo  Convênio  ICMS  130/2007),  com
diferentes tratamentos tributários (diferimento, isenção, crédito presumido e redução
de  base  de  cálculo)  e  reconhecem  essa  operação  interestadual  como  sendo
operação  de  “exportação  ficta”,  o  que  não  é  o  caso  de  Minas  Gerais,  conforme
Instrução Normativa SUTRI nº 004/2005.

As  legislações  de  outras  unidades  da  Federação  que  foram  utilizadas  como
paradigmas para a concessão de medida de proteção da economia do Estado, bem
como os respectivos dispositivos deste Decreto a ela vinculados, são:

1) Relativamente ao conceito de atividades naval e correlatas e de embarcação,
invocamos como paradigmas o Decreto nº 48.115/2003 do Estado de São Paulo (§ 1º
do art. 107 do Anexo I - RICMS/SP) e o Decreto nº 10.119/2014 do Estado do Paraná,
que  deu  nova  redação  ao  Regulamento  do  ICMS/PR,  aprovado  pelo  Decreto  nº
6.080/2012, para introduzir o Capítulo LI “Do Complexo Naval no Estado do Paraná e
Atividades Correlatas”, bem como o § 6º do art. 633 do Decreto nº 10.119/2014.

Diante disso, com fundamento no art. 225 da Lei nº 6.763/75, o presente Decreto
introduz no Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS o seguinte:

Artigo 10:
I  -  para  considerar  como  embarcação,  as  estruturas  flutuantes  ou  plataformas

flutuantes ou submersíveis listadas na Parte 3 do Anexo XVI.
2)  Sobre  a  desoneração  das  saídas  antecedentes  à  operação  interestadual  de

remessa de mercadorias  para estabelecimento operador/concessionário contratado
por pessoa jurídica domiciliada no exterior, a legislação paradigma é a do Estado de
São  Paulo,  que  por  meio  do  Decreto  nº  58.388/2012,  disciplina  o  Programa  de
Incentivo à Indústria de Produção e de Exploração de Petróleo e de Gás Natural no
Estado de São Paulo, nos moldes do regime aduaneiro especial REPETRO.

Assim, com fundamento no art. 225 da Lei nº 6.763/75, o presente Decreto introduz
no Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS o seguinte:

Artigo 11:
- para aplicar o diferimento do lançamento do ICMS na saída de matéria-prima, de

produto intermediário e de insumo de produção própria do estabelecimento industrial
fabricante deste Estado, para estabelecimento industrial  fabricante de mercadorias
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mencionadas no artigo 12 do novel Capítulo V do Anexo XVI. Embora o diferimento
não seja propriamente um benefício fiscal, neste contexto ele consiste em importante
medida de defesa da economia mineira em prol da isonomia tributária com outras
unidades da Federação.

3) No que se refere aos benefícios fiscais que extrapolam o alcance do Convênio
ICMS 33/77, a legislação paradigma é a do Estado de São Paulo que, por meio do
Decreto  nº  48.115/2003,  introduziu  no  seu Regulamento  do  ICMS,  aprovado pelo
Decreto nº 45.490/2000, nova redação ao art. 107 do Anexo I, para conceder isenção,
com  manutenção  do  crédito,  na  saída  de  mercadorias  destinadas  à  construção,
conservação, modernização e reparo de embarcações.

O  benefício  fiscal  concedido  pelo  Estado  de  São  Paulo  afeta  diretamente  os
produtos de ferro ou aço e demais peças, partes e componentes produzidos pela
indústria  mineira  destinados  ao  setor  naval,  causando  flagrante  desigualdade
competitiva frente aos concorrentes paulistas.

Ao extrapolar o alcance do Convênio ICMS 33/77, a isenção concedida pelo Estado
de  São  Paulo  abrange,  também,  a  saída  de  várias  peças,  partes,  componentes,
equipamentos, bem como tubos e perfis ocos sem costura dos tipos utilizados em
oleodutos  ou  gasodutos,  tubos  para  revestimentos  de  poços  (casing),  tubos  de
produção ou suprimento, tubos para aplicação em sondas de perfuração (drill pipes),
materiais que compõem a coluna de perfuração, tais como: pup joints, heavy weught,
drill collar, brocas, conexões e hastes de perfuração, dos tipos geralmente utilizados
na extração de petróleo ou de gás.

A  isenção  concedida  pelo  Estado  de  São  Paulo  alcança,  ainda,  tubos  para
construção de plataformas (process line pipe), produtos para construção de unidades
flutuantes de produção, armazenamento e descarga, conhecida com FPSO (Floating
Production,  Storage  and  Offloading)  e  produtos  para  construção  de  outras
plataformas.

Desse modo, por via reflexa, a legislação paulista extrapola, também, o alcance do
Convênio ICMS 130/2007, pois ultrapassa os bens e mercadorias relacionados no
Anexo Único do referido Convênio, replicado na Parte 10 do Anexo IV do RICMS/MG.

Com efeito, quando produzidas pela indústria mineira e destinadas ao setor naval,
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tais mercadorias são tributadas, ficando o contribuinte deste Estado flagrantemente
prejudicado.

Neste aspecto, em contrapartida à isenção concedida pelo Estado de São Paulo e
com  fundamento  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  o  referido  Decreto  introduz  no
Capítulo  V  da  Parte  1  do  Anexo  XVI  do  Regulamento  do  ICMS  os  seguintes
dispositivos:

Artigo 12: para isentar do ICMS, com manutenção do crédito, a saída promovida
pelo industrial fabricante deste Estado de peças, partes e componentes para emprego
na  fabricação,  reparo,  conserto,  reconstrução,  modernização,  transformação  e
conservação de embarcações; de tubos e perfis ocos sem costura dos tipos utilizados
em  oleodutos  ou  gasodutos,  tubos  para  revestimento  de  poços,  de  produção  ou
suprimento, e hastes de perfuração, dos tipos geralmente utilizados na extração de
petróleo ou de gás; e as saídas de equipamentos relacionados na Parte 10 do Anexo
IV do RICMS.

As mercadorias alcançadas pela isenção serão relacionadas na Parte 4 do Anexo
XVI do RICMS.

Artigo 13, I: para reduzir a base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária
seja equivalente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), com manutenção
do  crédito  correspondente,  ou,  alternativamente,  de  forma  que  a  carga  tributária
resulte em 3% (três inteiros por cento), sem apropriação do crédito correspondente,
na  saída  de  mercadorias  promovida  pelo  industrial  fabricante  deste  Estado,  não
relacionadas na Parte 10 do Anexo IV do RICMS nem mencionadas no novel artigo
12 do Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI.

As mercadorias alcançadas pela redução da base de cálculo serão relacionadas na
Parte 5 do Anexo XVI do RICMS.

4) Além da isenção na saída de mercadorias destinadas ao setor naval prevista no
Decreto nº 48.115/2003, a legislação paradigma do Estado de São Paulo prevê ainda
o seguinte tratamento tributário:

a) reduz a base de cálculo do ICMS devido no desembaraço aduaneiro de bens ou
mercadorias importados para aplicação nas instalações de produção de petróleo e
gás natural;
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b)  converte  em  isenção  a  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS  devido  no
desembaraço aduaneiro de bens e mercadorias importados do exterior, para serem
utilizados em equipamentos de uso exclusivo na fase de exploração de petróleo e gás
natural ou em equipamentos de uso interligado às fases de exploração e produção;

c)  isenta  o  ICMS  devido  no  desembaraço  aduaneiro  de  bens  ou  mercadorias
importados  do  exterior,  para  serem  utilizados  em  plataformas  de  produção  que
estejam em trânsito para sofrerem reparos ou manutenção em unidades industriais.

Neste ponto, e com fundamento no art. 225 da Lei nº 6.763/75, o referido Decreto
introduz o inciso II ao art. 13 do Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento
do ICMS:

Artigo 13,  II:  para reduzir  a base de cálculo do ICMS na entrada decorrente de
importação do exterior, quando sem similar produzido no País, para emprego como
matéria-prima, produto intermediário ou insumo na industrialização de mercadorias
mencionadas nos artigos 12 e 13 e as relacionadas na Parte 10 do Anexo IV do
RICMS.

Apresentamos ainda outras legislações paradigmas:
1) Estado do Paraná:
O Decreto nº 10.119/2014 dá nova redação ao Capítulo LI do RICMS/PR, aprovado

pelo  Decreto  nº  6.080/2012,  que  disciplina  o  tratamento  tributário  dispensado  às
empresas  do  complexo  naval  paranaense,  concedendo  isenção  na  saída  de
mercadorias  destinadas  à  construção,  conservação,  modernização  e  reparo  de
embarcações.

Ao tratar de “mercadorias”, o benefício fiscal paranaense também afeta diretamente
os  produtos  de  ferro  ou  aço  e  as  demais  mercadorias  produzidas  pela  indústria
mineira  destinadas  ao  setor  naval,  aumentando  a  desigualdade  competitiva  ao
contribuinte deste Estado.

O Decreto nº  10.119/2014,  que dá nova redação ao Capítulo LI  do RICMS/PR,
aprovado pelo  Decreto nº  6.080/2012,  extrapola o  Convênio  ICMS nº 33/77,  com
aplicação de isenção nas operações referentes à realização de obras de construção
civil e prestação de serviços de implantação do complexo industrial naval, e, ainda,
concessão de crédito presumido de valor igual ao devido nas saídas interestaduais de
bens e mercadorias.
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2) Estado de Santa Catarina:
O  Decreto  nº  3.166/2010  introduz  no  RICMS/SC,  aprovado  pelo  Decreto  nº

2.870/2001, a Seção XXXIX do Capítulo V do Anexo 2, e também extrapola o alcance
do Convênio  ICMS nº  33/77,  ao  disciplinar  o  tratamento  tributário  dispensado às
empresas  do  complexo  naval,  concedendo  isenção  na  saída  de  mercadorias
destinadas à construção, conservação, modernização e reparo de embarcações.

3) O Estado do Espírito Santo:
O Decreto nº 1.457-R/2005 e o Decreto nº 2113-r/2008 introduzem no RICMS/ES,

aprovado pelo Decreto nº 1.090-r/2002, nova redação ao art. 5º, LXXXI, que isenta a
saída  de  embarcações,  de  bens  e  mercadorias  destinadas  a  estabelecimento  da
indústria naval, e acrescenta no Título II do RICMS/ES o CAPÍTULO XLII-H, relativo
às  operações  com  bens  ou  mercadorias  destinadas  às  atividades  de  pesquisa,
exploração  ou  produção  de  petróleo  e  gás  natural,  com  benefícios  fiscais
semelhantes aos das demais unidades da Federação.

4) Estado do Rio Grande do Sul:
O  Decreto  nº  50.652/2013  introduz  no  RICMS/RS,  aprovado  pelo  Decreto  nº

37.699/1997, nova redação aos itens LVIII  e  LIX da Seção I  do Apêndice II,  com
benefícios fiscais semelhantes aos das demais unidades da Federação.

5) Estado do Rio de Janeiro:
O  Decreto  23.082/1997  extrapola  o  alcance  do  Convênio  ICMS  nº  33/77  nas

operações  internas  e  na  importação  de  insumos,  materiais  e  equipamentos  para
construção, conservação, modernização, reparo e conservação de embarcações.

O Decreto nº 41.142/2008 concede isenção e redução de base de cálculo do ICMS,
em  operação  com  bens  ou  mercadorias  destinadas  às  atividades  de  pesquisa,
exploração ou produção de petróleo e gás natural, inclusive a isenção nas operações
antecedentes  à  saída  destinada  a  estabelecimento  operador/concessionário
contratado por pessoa jurídica domiciliada no exterior.

6) Estado de Pernambuco:
O Decreto nº 29.592/2006 disciplina a tributação do ICMS relativa ao Programa de

Desenvolvimento da Indústria Naval e de Mecânica Pesada Associada do Estado de
Pernambuco - PRODINPE, extrapolando o alcance do Convênio ICMS nº 33/77.
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O Decreto nº 32.018/2008 concede isenção do ICMS à saída interna de matérias-
primas e demais insumos destinados a estaleiro naval, bem como concede isenção
na  saída  interna  e  interestadual  de  peças,  partes  e  componentes  utilizados  no
respectivo reparo, conserto e reconstrução, promovida por estaleiro naval.

O Decreto nº 34.545/2010 introduz no RICMS/PE, isenção, redução de base de
cálculo do ICMS e a dispensa da cobrança antecipada do imposto (diferencial de
alíquota),  nas  operações  com  bens  ou  mercadorias  destinadas  às  atividades  de
pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.

Com  a  presente  medida,  o  industrial  fabricante  deste  Estado  poderá  adquirir
matéria-prima e insumos com diferimento e aplicar a isenção com manutenção do
crédito  correspondente  na  saída  de  partes,  peças,  componentes,  equipamentos,
tubos e perfis ocos sem costura, tubos para revestimento de poços, de produção ou
suprimento e hastes de perfuração, dos tipos geralmente utilizados em oleodutos ou
gasodutos  e  na  extração  de  petróleo  ou  de  gás,  quando  destinados  a
estabelecimento habilitado ao REPETRO, a estabelecimento operador/concessionário
contratado por pessoa jurídica domiciliada no exterior ou a estaleiro não habilitado ao
REPETRO, inclusive a depósito alfandegado, quando houver a interveniência deste
na logística da operação.

A medida prevê, também, a redução da base de cálculo do ICMS, com manutenção
do crédito correspondente, nas operações com esses equipamentos, peças, partes,
tubos e perfis ocos sem costura e hastes de perfuração.

A medida prevê, ainda, a redução da base de cálculo do imposto, com manutenção
do crédito correspondente, na entrada decorrente de importação do exterior, quando
essas  mercadorias  não  tiverem  similar  produzido  no  País,  para  emprego  como
matéria-prima,  produto  intermediário  ou  insumo  na  fabricação  de  equipamentos,
peças, partes, tubos e hastes de perfuração.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.
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Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.544, de 25 de junho de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.544, DE 25 DE JUNHO DE 2014
(MG de 26/06/2014 e Retificado em 27/06/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º - A Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto  nº  43.080,  de  13  de  dezembro  de  2002,  passa  a  vigorar  acrescida  do
Capítulo V, com a seguinte redação:

“CAPÍTULO V
Do tratamento tributário nas operações relacionadas com a indústria naval e com a

indústria de produção e de exploração de petróleo e de gás natural.
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Seção I
Disposições Preliminares
Art. 9º - O estabelecimento que promova operações relacionadas com a indústria

naval e com a indústria de produção e de exploração de petróleo e de gás natural,
observará o disposto neste Capítulo.

Art.  10  -  Para os  efeitos  deste Capítulo considera-se embarcação as estruturas
flutuantes ou plataformas flutuantes ou submersíveis,  classificadas nos códigos da
NBM/SH listados na Parte 3 deste Anexo.

Seção II
Do diferimento
Art. 11 - Fica diferido o lançamento do ICMS na saída de matéria-prima, de produto

intermediário  e  de  insumo  de  produção  própria  do  estabelecimento  industrial
fabricante deste Estado, para estabelecimento industrial fabricante de peças, partes
ou componentes relacionados na Parte 4 deste Anexo, para emprego na fabricação,
reparo,  conserto,  reconstrução,  modernização,  transformação  e  conservação  de
embarcações.

§ 1º - O industrial fabricante que promover a operação prevista no caput indicará no
campo Informações Complementares da nota fiscal: “NF-e emitida nos termos do art.
11 do Anexo XVI do RICMS/MG” e a expressão: “mercadoria remetida para fabricação
de  produtos  destinados  a  estabelecimento  habilitado  ao  REPETRO,  a
operador/concessionário  ou  a  estaleiro  não  habilitado ao REPETRO”,  conforme o
caso.

§ 2º - O industrial fabricante que receber a mercadoria com diferimento na operação
de que trata o caput, quando da escrituração do documento fiscal correspondente,
consignará no registro EFD 0450 e 0460 a informação a que se refere o § 1º.

§ 3º - Na hipótese de descumprimento do disposto no § 1º:
I - encerra-se o diferimento de que trata o caput;
II - será exigido o estorno do crédito relativo à subsequente saída isenta das partes,

peças e componentes fabricadas pelo contribuinte a que se refere o § 2º.
Seção III
Da isenção
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Art. 12 - Fica isenta do ICMS a saída promovida pelo industrial  fabricante deste
Estado de peças, partes e componentes relacionados na Parte 4 deste Anexo, para
emprego na fabricação, reparo, conserto, reconstrução, modernização, transformação
e conservação de embarcações.

§ 1º - A isenção de que trata o caput somente se aplica quando as mercadorias
forem  destinadas,  com  ou  sem  a  interveniência  de  depósito  alfandegado,  a
estabelecimento:

I  -  habilitado ao Regime Aduaneiro Especial  de Exportação e de Importação de
Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de
Gás (REPETRO);

II - operador/concessionário contratado por pessoa jurídica domiciliada no exterior,
sendo esta última habilitada ao REPETRO;

III - de estaleiro não habilitado ao REPETRO.
§ 2º  -  Não  se  exigirá  o  estorno do  crédito  do  imposto  relativo  às  mercadorias

beneficiadas com a isenção prevista neste artigo.
§ 3º - Fica sujeito ao recolhimento integral do imposto com os acréscimos legais

cabíveis, o fabricante das peças, partes e componentes de que trata o art. 12, que
destiná-las a pessoa diversa das previstas nos incisos do § 1º do mesmo artigo.

§  4º  -  Na  hipótese  do  inciso  I  do  §  1º,  quando  a  operação  ocorrer  sem  a
interveniência de depósito alfandegado, o remetente emitirá nota fiscal em nome do
estabelecimento  habilitado  ao REPETRO,  indicando,  além  dos  requisitos  exigidos
neste Regulamento:

I - no campo Natureza da Operação: “venda”;
II  -  no  campo  Informações  Complementares:  a  expressão “Operação  isenta  do

ICMS conforme art. 12, § 1º, inciso I, Anexo XVI do RICMS/MG”.
§  5º  -  Na  hipótese  do  inciso  I  do  §  1º,  quando  a  operação  ocorrer  com  a

interveniência de depósito alfandegado, o remetente emitirá nota fiscal:
I  -  em  nome do  estabelecimento  habilitado  ao REPETRO,  indicando,  além  dos

requisitos exigidos neste Regulamento:
a) no campo Natureza da Operação: “simples faturamento”;
b) no campo Informações Complementares: a expressão “operação isenta do ICMS
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conforme art. 12, § 1º, inciso I, Anexo XVI do RICMS/MG”, e o número, a série e a
data da nota fiscal emitida na forma do inciso seguinte;

II  -  em  nome  do  depósito  alfandegado,  para  acompanhar  o  transporte  da
mercadoria, sem destaque do imposto, indicando, além dos requisitos exigidos neste
Regulamento:

a) no campo Natureza da Operação: “remessa por conta e ordem de terceiro”;
b) no campo CFOP: o código “5.949” ou “6.949”, conforme o caso, observado o

disposto na Parte 2 do Anexo V;
c) no campo Informações Complementares:
1 - “o número”, “a série” e “a data” da nota fiscal de que trata o inciso anterior;
2 - o nome, o endereço e o CNPJ do depósito alfandegado onde será entregue a

mercadoria;
3  -  o  número  do  Ato  Declaratório  Executivo  (ADE)  do  depósito  alfandegado,

expedido pela Secretaria da Receita Federal;
4 - o nome e o CNPJ do estabelecimento habilitado ao REPETRO, adquirente das

mercadorias;
5 - a expressão “operação realizada nos termos do art. 12, § 1º, inciso I, do Anexo

XVI do RICMS/MG”.
§  6º  -  Na  hipótese  do  inciso  II  do  §  1º,  quando  a  operação  ocorrer  sem  a

interveniência de depósito alfandegado, o remetente emitirá nota fiscal em nome do
estabelecimento  operador/concessionário,  indicando,  além  dos  requisitos  exigidos
neste Regulamento:

I - no campo Natureza da Operação: “venda”;
II - no campo Informações Complementares: a expressão “operação isenta do ICMS

conforme art. 12, § 1º, inciso II, Anexo XVI do RICMS/MG”.
§  7º  -  Na  hipótese  do  inciso  II  do  §  1º,  quando  a  operação  ocorrer  com  a

interveniência de depósito alfandegado, o remetente emitirá nota fiscal:
I  -  em  nome do  estabelecimento  operador/concessionário,  indicando,  além  dos

requisitos exigidos neste Regulamento:
a) no campo Natureza da Operação: “simples faturamento”;
b) no campo Informações Complementares: a expressão “operação isenta do ICMS
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conforme art. 12, § 1º, inciso II, Anexo XVI do RICMS/MG”, e o número, a série e a
data da nota fiscal emitida na forma do inciso seguinte;

II  -  em  nome  do  depósito  alfandegado,  para  acompanhar  o  transporte  da
mercadoria, sem destaque do imposto, indicando, além dos requisitos exigidos neste
Regulamento:

a) no campo Natureza da Operação: “remessa por conta e ordem de terceiro”;
b) no campo CFOP: o código “5.949” ou “6.949”, conforme o caso, observado o

disposto na Parte 2 do Anexo V;
c) no campo Informações Complementares:
1 - “o número”, “a série” e “a data” da nota fiscal de que trata o inciso anterior;
2 - o nome, o endereço e o CNPJ do depósito alfandegado onde será entregue a

mercadoria;
3  -  o  número  do  Ato  Declaratório  Executivo  (ADE)  do  depósito  alfandegado,

expedido pela Secretaria da Receita Federal;
4 - o nome e o CNPJ do estabelecimento operador/concessionário, adquirente das

mercadorias;
5 - a expressão “operação realizada nos termos do art. 12, § 1º, inciso II, Anexo XVI

do RICMS/MG”.
§  8º  -  Na  hipótese  do  inciso  III  do  §  1º,  quando  a  operação  ocorrer  sem  a

interveniência de depósito alfandegado, o remetente emitirá nota fiscal em nome do
estabelecimento  de  estaleiro  não  habilitado  ao  REPETRO,  indicando,  além  dos
requisitos exigidos neste Regulamento:

I - no campo Natureza da Operação: “venda”;
II - no campo Informações Complementares: a expressão “operação isenta do ICMS

conforme art.12, § 1º, inciso III, Anexo XVI do RICMS/2002”.
§  9º  -  Na  hipótese  do  inciso  III  do  §  1º,  quando  a  operação  ocorrer  com  a

interveniência de depósito alfandegado, o remetente emitirá nota fiscal:
I  -  em  nome  do  estabelecimento  de  estaleiro  não  habilitado  ao  REPETRO,

indicando, além dos requisitos exigidos neste Regulamento:
a) no campo Natureza da Operação: “simples faturamento”;
b) no campo Informações Complementares: a expressão “operação isenta do ICMS
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conforme art.12, § 1º, inciso III, Anexo XVI do RICMS/2002”, e o número, a série e a
data da nota fiscal emitida na forma do inciso seguinte;

II  -  em  nome  do  depósito  alfandegado,  para  acompanhar  o  transporte  da
mercadoria, sem destaque do imposto, indicando, além dos requisitos exigidos neste
Regulamento:

a) no campo Natureza da Operação: “remessa por conta e ordem de terceiro”;
b) no campo CFOP: o código “5.949” ou “6.949”, conforme o caso, observado o

disposto na Parte 2 do Anexo V;
c) no campo Informações Complementares:
1 - “o número”, “a série” e “a data” da nota fiscal de que trata o inciso anterior;
2 - o nome, o endereço e o CNPJ do depósito alfandegado onde será entregue a

mercadoria;
3  -  o  número  do  Ato  Declaratório  Executivo  (ADE)  do  depósito  alfandegado,

expedido pela Secretaria da Receita Federal;
4 - o nome e o CNPJ do estabelecimento de estaleiro não habilitado ao REPETRO,

adquirente das mercadorias;
5 - a expressão “operação realizada nos termos do art. 12, § 1º, inciso III, Anexo

XVI do RICMS/2002”.
§  10  -  O  estabelecimento  industrial  fabricante  a  que  se  refere  o  caput  deverá

elaborar  demonstrativo  mensal  relativo  às  operações  de  que  trata  este  Decreto,
contendo no mínimo:

I - nome, endereço e CNPJ do destinatário;
II - número e data de emissão da Nota Fiscal;
III - CFOP;
IV - valor da operação.
§ 11 - O demonstrativo de que trata o § 10 deverá ser efetuado por processamento

eletrônico de dados, em formato Excel/97, devendo ser entregue no prazo exigido
pelo Fisco.

Seção IV
Da redução da base de cálculo do ICMS
Art. 13 - Fica reduzida a base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária
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seja equivalente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) com manutenção do
crédito correspondente, ou, alternativamente, a 3% (três por cento) sem apropriação
do crédito correspondente:

I  -  peças,  partes  e  componentes  relacionados  na  Parte  5  deste  Anexo,  para
emprego na fabricação, reparo, conserto, reconstrução, modernização, transformação
e conservação de embarcações.

II  -  na  entrada  decorrente  de  importação do exterior,  de  matéria-prima,  produto
intermediário ou insumo a ser empregado na fabricação de mercadorias a que se
refere  o  inciso  I,  desde  que  sem  similar  produzido  no  País  e  o  desembaraço
aduaneiro seja realizado neste Estado.

§ 1º - A redução da base de cálculo de que trata o caput somente se aplica quando
as  mercadorias  forem  destinadas,  com  ou  sem  a  interveniência  de  depósito
alfandegado, a estabelecimento:

I - habilitado ao REPETRO;
II - operador/concessionário contratado por pessoa jurídica domiciliada no exterior,

sendo esta última habilitada ao REPETRO;
III - de estaleiro não habilitado ao REPETRO.
§ 2º - Na hipótese do inciso II do  caput,  a inexistência de similar  de fabricação

nacional será comprovada por laudo emitido por  órgão federal  competente ou por
entidade representativa do setor produtivo com abrangência em todo o território do
Estado.

Seção V
Disposições Gerais
Art.  14  -  O  contribuinte  deverá  optar  pela  utilização  dos  tratamentos  tributários

previstos  neste  Capítulo,  mediante  registro  no  livro  Registro  de  Utilização  de
Documentos  Fiscais  e  Termos  de  Ocorrência  (RUDFTO)  e  comunicação  à
Administração Fazendária (AF) a que estiver circunscrito.

Art. 15 - Exercida a opção de que trata o art. 14, o contribuinte será mantido no
sistema adotado pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, vedada a alteração antes do
término do exercício financeiro, sem prejuízo do disposto no § 5º do art. 225 da Lei nº
6.763, de 1975.
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Art.  16  -  A  utilização  das  mercadorias  alcançadas  pelo  tratamento  tributário
disciplinado  neste  Capítulo  nas  finalidades  nele  pre  mediante  acesso  direto  aos
sistemas informatizados de controle contábil e de estoques.

(...)”
Art. 2º - O Anexo XVI do RICMS passa a vigorar acrescido das Partes 3, 4 e 5, com

a seguinte redação:
“PARTE 3
EMBARCAÇÕES,  ESTRUTURAS  FLUTUANTES  OU  PLATAFORMAS

FLUTUANTES OU SUBMERSÍVEIS
(a que se refere o art. 10 da Parte 1 deste Anexo)
* - O quadro com a nova redação do Anexo XVI do RICMS, a que se refere o art. 10

da Parte 1 deste anexo, foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
PARTE 4
PEÇAS, PARTES E COMPONENTES
(a que se refere o art. 12 da Parte 1 deste Anexo)
* - O quadro a que se refere o art. 12 da Parte 1 deste Anexo foi publicado no Diário

do Legislativo, de 20.11.2014.
PARTE 5
TUBOS E PERFIS OCOS SEM COSTURA
(a que se refere o inciso I do art. 13 da Parte 1 deste Anexo)
*  -  O quadro  a  que se refere o inciso  I  do  art.  13 da  Parte 1  deste  Anexo foi

publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
Art. 3º - Ficam revogados, a partir da data da opção de que trata o art. 14 da Parte

1 do Anexo XVI do RICMS, os regimes especiais de caráter individual que versarem
exclusivamente sobre as operações a que se referem o Capítulo V da Parte 1 do
mesmo Anexo.

Art. 4º - As disposições relativas às operações a que se refere o Capítulo V da Parte
1 do Anexo XVI do RICMS tornam-se inaplicáveis, a partir da data da opção de que
trata  o  art.  14  da  Parte  1  do  Anexo  XVI  do  RICMS,  relativamente  aos  regimes
especiais de caráter individual que não versarem exclusivamente sobre as operações
de que trata o referido Capítulo.
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§ 1º - As disposições dos regimes especiais relacionadas com outras operações
que não as tratadas no Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI do RICMS permanecem
sujeitas aos prazos e condições definidas nos próprios regimes especiais.

§ 2º - A autoridade competente promoverá a adequação e a consolidação formal
dos  regimes  especiais  a  que  se  refere  o  caput,  em  relação  às  disposições
remanescentes.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  25  de  junho  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento  Tributário  Diferenciado  na  forma  do  Decreto  nº  46.436,  de  05  de

fevereiro de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.
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Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.436, de 05 de fevereiro de 2014, que tem como objetivo conceder o
benefício do crédito presumido aos produtores e às cooperativas de produtores de
alho, nas saídas do produto. Para tanto, propõe novo texto para o inciso XXIV do art.
75 do RICMS, alterando a data de eficácia do dispositivo para 1º de janeiro de 2015.

A concessão do benefício encontra respaldo no inciso II  do art.  32-B da Lei  nº
6.763, de 1975, e, ainda, baseia-se na autorização do art. 225 da mesma Lei, tendo
em vista benefício idêntico concedido pelo Estado de Goiás, presente no inciso X do
art.  11  do  Anexo  IX  do  Regulamento  do  Código  Tributário  do  Estado  de  Goiás,
introduzido pelo art. 1º do Decreto nº 4.961, de 8 de outubro de 1998.

Necessária a retroação da vigência do dispositivo a 1º de janeiro de 2014 para não
haver descontinuidade do benefício, que originalmente terminaria em 31 de dezembro
de 2013, e tendo em vista vigorar, desde 1998, o benefício concedido pelo Estado de
Goiás.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Relevante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade  e  transparência  na  medida  em  que  se  torna  disponível  a  todos  os
contribuintes  a  partir  da  publicação  do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
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a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.436, de 05 de fevereiro de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.436, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014
(MG de 06/02/2014)

Altera  o  Regulamento  do  ICMS  aprovado  pelo  Decreto  nº  43.080,  de  13  de
dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
nos arts. 32-B e 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º O inciso XXIV do art. 75 do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo
Decreto nº  43.080,  de 13 de dezembro de 2002,  passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 75. (...)
XXIV - até 31 de janeiro de 2015, ao estabelecimento de produtor ou de cooperativa

de produtores, nas saídas de alho, de valor equivalente a 90% (noventa por cento) do
imposto  devido,  vedado  o  aproveitamento  de  outros  créditos  relacionados  com  a
operação;

(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 1º de janeiro de 2014.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  5  de  fevereiro  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
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ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.500, de 05 de maio

de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
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novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto  n°  46.500,  de  05  de  maio  de  2014,  que  tem  como  objetivo  alterar  o
Regulamento do ICMS para estabelecer redução da base de cálculo do imposto no
fornecimento  de  querosene  de  avião  para  contribuinte  prestador  de  serviço  de
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transporte  aéreo  de  passageiros  regular,  para  abastecimento  de  aeronaves  em
aeroporto mineiro,  bem como na operação interna de transferência da mercadoria
para o estabelecimento fornecedor.

A redução da base de cálculo será de 76% (setenta e seis por cento), assegurada a
manutenção integral dos créditos decorrentes da entrada da mercadoria. O benefício
resultará em carga tributária equivalente a 6% (seis por cento).

Para aplicação do benefício o prestador de serviço deverá:
a) ser signatário de Protocolo firmado com o Estado; e
b) prestar o serviço de transporte aéreo de passageiros regular em, no mínimo, dez

municípios no Estado.
O  benefício  será  condicionado,  também,  a  regime  especial  concedido  pela

Superintendência de Tributação e adesão do fornecedor da mercadoria.
A medida tem por objetivo proteger a economia mineira, com fundamento o art. 225

da  Lei  n°  6.763,  de  1975,  tendo  em  vista  a  concessão  por  outras  unidades  da
Federação  de  incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  não  previstos  em  lei
complementar  ou  convênios  celebrados  nos  termos  da  legislação  específica,
conforme a seguir:

a) Estado do Paraná: Lei n° 17.276, de 31 de julho de 2012;
b) Estado do Rio Grande do Sul: inciso LXVII do art. 23, Notas l e 2, do Livro I do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 37.699, de 26 de agosto de 1997,
com a redação dada pelo Decreto n° 50.681, de 26 de setembro de 2013. Carga
tributária equivalente a 5% na saída de querosene de aviação para aeronaves em
voos regionais. Não há necessidade que o beneficiário apresente contrapartidas em
face do benefício concedido;

c) Estado de Santa Catarina: inciso  XI  do art. 23 do Anexo 2 do Regulamento do
ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001. Carga tributária
equivalente a 3,25%. Embora a legislação de regência determine estorno de crédito
decorrente  da  opção  de  crédito  presumido  de  82,35%  do  valor  do  imposto,  a
operação de entrada de querosene de aviação no Estado está ao abrigo do art.155,
inc. II, § 2°, X, da Constituição da República. Não há necessidade que o beneficiário
apresente contrapartidas em face do benefício concedido;
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d) Estado de Goiás: inciso XVII  do Anexo IX do Regulamento do ICMS, aprovado
pelo Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1997. Redução da base de cálculo de
modo  que  resulte  em  15%,  dispensado  o  estorno  do  crédito.  Regime especial  é
concedido  para  estabelecer  carga  tributária  de  3%.  A  operação  de  entrada  de
querosene de  aviação no Estado está  ao  abrigo  do  art.  155,  inc.  II,  §  2°,  X,  da
Constituição da República;

e) Estado da Bahia: inciso  XVIII  do art. 268 do Regulamento do ICMS, aprovado
pelo  Decreto  n°  13.780,  de  16  de  março de  2012.  Carga tributária  de  10% para
atendimento de no mínimo 8 (oito) municípios. O benefício é de 6% para atendimento
de 10 municípios baianos.

A grande  maioria  dos  Estados  da  Federação  concedem  benefícios  fiscais  para
prestador  de  serviço  de  transporte  aéreo  de  passageiros  regular,  reduzindo
drasticamente  a  carga  tributária  normalmente  aplicável  nas  operações  com  o
querosene  de  aviação,  seja  por  meio  de  redução  da  base  de  cálculo,  seja  pela
concessão de crédito presumido. Estados como do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Goiás, Bahia e Rondônia, por exemplo, concederam expressivos benefícios
fiscais  ao  setor  de  aviação  comercial,  objetivando  o  incremento  de  voos  para  o
interior  do  Estado,  buscando  beneficiar  regiões  turísticas,  em  desenvolvimento
industrial ou em bases estratégicas.

As  empresas  aéreas  praticam  uma  política  de  investimento  em  determinada
localidade tendo  em vista  uma expectativa  promissora  de  voos.  A realização  das
operações  está  diretamente  relacionada  ao  número  de  passageiros  dispostos  à
compra de passagens desde que mais acessíveis, o que pode ser viabilizado por um
valor menor de aquisição do querosene de aviação, produto que representa 40% do
custo da passagem aérea.

Vale  dizer  a  concessão  do  benefício  favorece,  em  princípio,  passagens  mais
acessíveis, o que permite fomentar o fluxo de usuários que exploram o turismo local,
o comércio local, as operações de importação e exportação de mercadorias para os
municípios atendidos.

O  benefício  tributário  estimula  o  prestador  de  serviço  de  transporte  aéreo  de
passageiros  a  manter  regularidade  de  voos,  propiciando  comodidade  de
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deslocamento para  os  usuários  residentes nos municípios  alcançados.  Passagens
mais caras diminuem o número de usuários e, consequentemente o número de voos
disponibilizados,  respeitadas  as  regras  da  ANAC.  A presença  de  voos  regionais
permite  conexões  com  os  voos  domésticos,  fomentando  a  economia  local  e
proporcionando comodidade aos usuários.

Contribuintes  comerciais  e  industriais  que  estão  investindo  e  se  instalando  no
Estado necessitam de voos regulares em determinados municípios, tendo em vista a
dinâmica das transações comerciais.  Não se concebe a  atração de investimentos
empresariais que não possam contar com conexões aéreas.

O tratamento tributário diferenciado assegurará isonomia e igualdade competitiva
para empresas aéreas que operam com voos regionais.

Importante ressaltar que o tratamento tributário proposto perdurará, nos termos do
inciso  I  do  §  5°  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975.  enquanto  vigorarem  os
benefícios fiscais concedidos pelos Estados acima referidos.

Importante ressaltar ainda que a legislação aqui citada pode ser alterada a qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

A adoção da medida por meio de Decreto traz publicidade e transparência à medida
na medida em que se torna disponível a todos os contribuintes a partir da publicação
do mesmo. Por este motivo, inaplicável a disposição do § 6° do art. 225, da Lei n°
6763/75, não sendo devido o encaminhamento de relação trimestral à Assembleia
Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.500, de 05 de maio de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
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Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.500, DE 5 DE MAIO DE 2014
(MG de 06/05/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º O Anexo XVI do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº
43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido do Capítulo II, com a
seguinte redação:

“CAPÍTULO II
Do Tratamento Tributário na Operação Interna com Querosene de Aviação
Art. 2º. Nas operações internas com querosene de aviação adquirido por prestador

de serviço de transporte aéreo de passageiros regular, classificado no código 5111-
1/00  da  CNAE,  para  abastecimento  de  aeronaves  em  aeroportos  localizados  no
território mineiro, a base de cálculo do ICMS fica reduzida em 76% (setenta e seis por
cento), desde que o prestador do serviço:

I - seja signatário de Protocolo firmado com o Estado; e
II  -  preste  o  serviço  em,  no  mínimo,  dez  municípios  no  Estado,  conforme

autorização concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil;
§ 1º Considera-se regular o transporte aéreo de passageiros com a realização de

pelo  menos  um voo por  semana  no  aeroporto  do  município  em  que  o  serviço  é
prestado;

§ 2º Fica dispensado o estorno do crédito na saída da mercadoria beneficiada com
a redução da base de cálculo prevista neste artigo.
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§ 3º O tratamento tributário será autorizado mediante regime especial, concedido ao
prestador  do  serviço,  pelo  diretor  da  Superintendência  de  Tributação,  que
estabelecerá:

I - as condições e o prazo para fruição do benefício;
II - o prazo para que o contribuinte restabeleça a condição de que trata o inciso II do

caput,  na  hipótese  de  interrupção  do  serviço  regular  de  transporte  aéreo  de
passageiros em município em que o serviço é prestado.

§ 4º O contribuinte, no pedido de regime especial, deverá indicar os municípios em
que o serviço é prestado e juntar os impressos relativas às HOTRANs Eletrônicas da
Agência Nacional de Aviação Civil referentes às rotas.

§ 5º O tratamento tributário fica condicionado à assinatura de termo de adesão ao
regime  especial  pelo  estabelecimento  fornecedor  da  mercadoria  e  à  respectiva
homologação  pelo  titular  da  Delegacia  Fiscal  a  que  o  prestador  do  serviço  se
encontrar circunscrito.

§ 6º O fornecedor da mercadoria deverá deduzir do valor da operação a parcela do
imposto  dispensada,  indicando,  no  campo  Informações  Complementares  da  nota
fiscal, o respectivo valor e o fundamento legal da redução da base de cálculo.

Art. 3º A redução da base de cálculo de que trata o art. 2º aplica-se, também, à
operação interna de transferência da mercadoria para o estabelecimento que fará o
fornecimento  ao  prestador  de  serviço  de  transporte  aéreo  regular,  desde  que
homologado o termo de adesão de que trata o § 5º do referido artigo.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  5  de  maio  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
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Tratamento  Tributário  Diferenciado  na  forma  do  Decreto  nº  46.590,  de  1º  de
setembro de 2014.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
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Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.590, de 1º de setembro de 2014, que tem como objetivo alterar o § 1º e
revogar os §§ 2º a 5º do artigo 1º do Decreto nº 46.458, de 2014, cujo conteúdo é
semelhante ao disposto no art. 75-A do Regulamento do ICMS, contendo restrições à
utilização do crédito presumido.

Considerando a existência de benefício idêntico concedido por outras unidades da
Federação, como por exemplo, o Estado do Paraná - conforme Nota nº 5 relativa ao
art. 22-A do Anexo III do Regulamento do ICMS/PR, aprovado pelo Decreto nº 6.080,
de 29 de setembro de 2012, redação do dispositivo dada pelo Decreto nº 9.860, de 2
de janeiro de 2014, que autorizam a manutenção integral dos créditos por entradas
relacionados  com  as  saídas  beneficiadas,  propõe-se  a  presente  medida  para
assegurar  ao  contribuinte  mineiro  condições  isonômicas  de  competitividade,  com
fundamento no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.
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Assim, a alteração do § 1º do art. 1º do Decreto nº 46.458, de 2014, visa explicitar
que não se aplica o disposto no art. 75-A do RICMS, na hipótese versada no referido
artigo  1º.  Acrescentando-se  a  revogação  dos  §§  2º  a  5º  do  mencionado  art.  1º,
retiram-se as restrições à utilização do crédito presumido.

A alteração  proposta  no  §  1º  do  art.  4º  é  apenas  para  compatibilizá-lo  com  a
revogação proposta para os §§ 2º a 5º do artigo 1º do Decreto em tela.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.590, de 1º de setembro de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.
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DECRETO Nº 46.590, DE 1º DE SETEMBRO DE 2014
(MG de 02/09/2014)

Altera o Decreto nº 46.458, de 13 de março de 2014, que dispõe sobre o tratamento
tributário a ser concedido nas operações relacionadas a máquinas e equipamentos
que especifica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art.  1º O Decreto nº 46.458, de 13 de março de 2014, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 1º (...)
§ 1º Na hipótese do benefício previsto neste artigo não se aplica o disposto no art.

75-A do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002

(...)
Art. 4º (...)
§ 1º Exercida a opção, o contribuinte será mantido no sistema adotado pelo prazo

mínimo  de  12  (doze)  meses,  vedada  a  alteração  antes  do  término  do  exercício
financeiro.

(...)”
Art. 2º Ficam revogados os §§ 2º a 5º do art. 1º do Decreto nº 46.458, de 2014.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  1º  de  setembro  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Márcio Eli Almeida Leandro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
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Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.495, de 29 de abril de
2014.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
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Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.495, de 29 de abril de 2014, que tem como objetivos:

1 - promover as alterações necessárias no Capítulo I do Anexo XVI do RICMS/02,
no sentido de conceder tratamento tributário para assegurar crédito presumido do
ICMS, de forma que a carga tributária  efetiva resulte no percentual  de 0,1% (um
décimo por cento) nas saídas de carne e produtos comestíveis resultantes do abate
de  gado  suíno,  frescos,  resfriados,  congelados,  salgados,  secos,  temperados  ou
defumados  para  conservação,  e  seus  industrializados  comestíveis,  mesmo  que
enlatados ou cozidos, promovidas por estabelecimento abatedor (CNAE 1012-1/03)
que efetue ou encomende o abate neste Estado, ou que realize a desossa de carne
recebida  de  outros  estabelecimentos,  ou  por  indústrias  de  transformação  ou
processadores de carnes, relativamente às operações interestaduais (art. 1º).
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Os Estados  da Bahia  e  do  Rio  de  Janeiro  concederam significativos  benefícios
fiscais  ao  setor  de  abate  e  fabricação  de  produtos  de  carnes,  prejudicando
drasticamente a competitividade das empresas mineiras que atuam neste setor. Em
razão disso, pretende-se, com a presente medida, conceder tratamento tributário que
assegure  melhores condições de  isonomia  tributária,  igualdade competitiva  e  livre
concorrência, bem como mantenha ou amplie a mão de obra empregada no Estado e,
ainda, minimize as  perdas de arrecadação decorrentes da perda de mercado das
empresas instaladas no Estado e previna a sua migração para outras unidades da
Federação.

Os contribuintes mineiros do setor que se sentirem prejudicados com a legislação
baiana ou fluminense poderão optar pelo tratamento tributário de crédito presumido
mediante registro no RUDFTO.

2 - promover os ajustes necessários na alínea “b” do inc. III do § 2º do art. 75 do
RICMS, para prever que o benefício do crédito presumido se aplica, quando o abate
não for realizado no Estado, contanto que o processamento, desde a desossa, seja
realizado no Estado pelo próprio contribuinte e a mercadoria seja destinada a pessoa
jurídica (contribuinte ou não).

A presente  medida  está  embasada  no  art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  que
permite ao Estado lançar mão de medidas de proteção à economia mineira quando
outra unidade da Federação conceder incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto
em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

Salientamos que o tratamento tributário que ora pretende-se conceder perdurará,
nos termos do inciso I do § 5º do referido art. 225, enquanto vigorarem os benefícios
fiscais ilegais concedidos pelo Estado da Bahia, por meio do § 1º do 271 do capítulo
IX  do Regulamento  do  ICMS/BA,  aprovado pelo  Decreto  nº  13.780,  de  2012,  na
redação dada pelo Decreto nº 14.254, de 28 de dezembro de 2012 e pelo Estado do
Rio de Janeiro, por meio do § 3º do art. 1º do Decreto 44.658, de 17 de março de
2014.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
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Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6.763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.495, de 29 de abril de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo,
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.495, DE 29 DE ABRIL DE 2014
(MG de 30/04/2014 e Retificado em 03/05/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º - O Capítulo I do Anexo XVI do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado
pelo Decreto nº 43.080,  de 13 de dezembro de 2002, passa a denominar-se “Do
tratamento  tributário  a  ser  concedido  nas operações  com carnes  e  com produtos
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comestíveis resultantes do abate de aves e de gado bovino, bufalino, caprino, ovino
ou suíno, bem como de sua desossa, processamento ou industrialização.”

Art. 2º - Os incisos I e II e o § 1º do art. 1º do Anexo XVI do RICMS passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
I  -  carne e  produtos  comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves  e  gado  bovino,

bufalino, caprino, ovino ou suíno, frescos, resfriados, congelados, salgados, secos,
temperados  ou  defumados,  destinados  à  alimentação  humana,  promovida  por
estabelecimento situado neste Estado:

(...)
II  -  produto  industrializado  comestível,  destinado  à  alimentação  humana,

classificado na NCM/SH sob os códigos 1601.00.00 e 16.02, cuja matéria-prima seja
resultante do abate, da desossa ou do processamento dos animais referidos no inciso
I,  promovidas por  estabelecimento  industrial  fabricante  situado neste  Estado,  cuja
atividade principal ou secundária seja classificada na CNAE 1013-9/01.

§ 1º - O disposto no caput aplica-se somente ao estabelecimento cuja atividade
principal  cadastrada  na  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  seja  classificada  nas
CNAEs 1011-2/01, 1011-2/03, 1011-2/04, 1012-1/01, 1012-1/03 ou 1013-9/01.

(...)”
Art. 3º - A alínea “b” do inciso III do § 2º do art. 75 do RICMS passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 75 - (...)
§ 2° - (...)
III - (...)
b) não sendo o abate realizado no Estado, o processamento, desde a desossa, for

realizado no Estado pelo próprio contribuinte e a mercadoria for destinada a pessoa
jurídica;

(...)”
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  29  de  abril  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
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ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
Tratamento  Tributário  Diferenciado  na  forma  do  Decreto  nº  46.596,  de  11  de

setembro de 2014.
De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
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novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.596, de 11 de setembro de 2014,  que tem como objetivo dar nova
redação ao Capítulo  III  da Parte l do Anexo  XVI  do RICMS, com o objetivo de dar
mais clareza aos procedimentos para fruição do benefício fiscal, a quem ele se aplica
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e tratar casos mais específicos tais como as hipóteses de importação de arroz e de
sua aquisição por empresa optante pelo regime do Simples Nacional.

Ressaltamos que o benefício, instituído pelo Decreto n° 46.517/14, tem fundamento
no art. 225 da Lei n° 6.763, de 1975, tendo em vista a concessão, pelo Estado do Rio
Grande do Sul, de incentivo fiscal não previsto em lei complementar ou convênios
celebrados nos termos da legislação específica. Trata-se do art. 32, inciso XXXIII, do
Regulamento do ICMS, Decreto n° 37.699, de 1997, com vigência a partir de 1° de
dezembro de 2013 (redação dada pelo Decreto n° 51.076,  de 2013),  concedendo
crédito  presumido  às  indústrias  beneficiadoras  de  arroz,  nas  operações
interestaduais, de até 7% (sete por cento).

Para tanto, deixa claro que:
-  o recolhimento do imposto conforme previsto no capítulo,  quando se tratar  de

arroz importado,  deverá ser  efetuado no momento  do  desembaraço aduaneiro da
mercadoria;

-  na hipótese de adquirente mineiro ser microempresa ou empresa de pequeno
porte,  optante  pelo  regime  do  Simples  Nacional,  o  imposto  recolhido  conforme
previsto no capítulo será definitivo em relação às operações subsequentes;

-  na  hipótese de remetente  de  outro  Estado ser  microempresa ou empresa de
pequeno  porte,  optante  pelo  regime  do  Simples  Nacional,  a  dedução  no  valor  a
recolher (§ 1° do art. 4°-A) será obtido mediante a aplicação da alíquota interestadual
sobre o valor da operação;

- no cálculo da antecipação prevista no capítulo, o estabelecimento industrial não
poderá aplicar a redução de base de cálculo prevista no item 19 da Parte 1 do Anexo
IV do RICMS, por conta do disposto no item 19.7;

- o valor do imposto a ser pago antecipadamente será informado em campo da NF-
e, obrigatória para todos, retirando menção à nota fiscal modelo l ou l-A;

- a antecipação prevista no capítulo não se aplica à aquisição de mercadoria em
operação de importação alcançada pelo diferimento;

- a antecipação prevista no capítulo aplica-se ao recebimento da mercadoria em
transferência,  devendo  esse  dispositivo  retroagir  à  data  de  vigência  do  Decreto
original, 29 de maio de 2014. No Decreto, n° 46.517, de 28 de maio de 2014, o caput
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do art. 4° da Parte l do Anexo XVI do RICMS já contemplava o recebimento do arroz
em transferência, ao dizer “na entrada no estabelecimento de contribuinte, inclusive
de microempresa e de empresa de pequeno porte, que adquirir ou receber arroz...”.
Por outro lado, ainda no Decreto original, n° 46.517, de 2014, estabelece o § 6° do
art.  4°,  a  possibilidade de aproveitamento  de crédito  na operação apenas para o
adquirente. O que pretende, então, a presente minuta, é harmonizar o disposto no §
6°  do  art.  4°  com  o  caput  do  mesmo  artigo,  estabelecendo  a  possibilidade  de
aproveitamento de crédito na operação, também, “ao recebedor da mercadoria em
transferência. E a vigência deste dispositivo deve retroagir, para que se complete a
harmonização, à data de publicação do Decreto original, o n° 46.517, de 2014, dia 29
de maio de 2014.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Importante  salientar  ainda  que  a  adoção  da  medida  por  meio  de  Decreto  traz
publicidade e transparência à medida na medida em que se torna disponível a todos
os  contribuintes  a  partir  da  publicação do  mesmo.  Por  este  motivo,  inaplicável  a
disposição  do  §  6°  do  art.  225,  da  Lei  n°  6763/75,  não  sendo  devido  o
encaminhamento de relação trimestral à Assembleia Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.596, de 11 de setembro de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
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De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.596, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014
(MG de 12/09/2014 e retificado no MG de 27/09/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º O Capítulo III da Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS (RICMS),
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“CAPÍTULO III
Do Tratamento Tributário nas Operações com Arroz
Art.  4º  Na aquisição ou recebimento de arroz classificado nos códigos 1006.20,

1006.30 e 1006.40 da NBM/SH, promovida por estabelecimento de contribuinte, o
imposto  devido pela operação subsequente  será recolhido pelo  destinatário  até o
momento da entrada da mercadoria no território mineiro.

Parágrafo único. A antecipação tributária prevista no  caput aplica-se, também, ao
estabelecimento:

I - importador de arroz, que efetuará o recolhimento do imposto no momento do
desembaraço aduaneiro da mercadoria importada;

II  -  de  microempresa e de  empresa de pequeno porte,  optante pelo  regime do
Simples  Nacional,  hipótese em que o  recolhimento  do  imposto  na  forma prevista
neste Capítulo será definitivo em relação às operações subsequentes, nos termos do
item 1 da alínea “g” do inciso XIII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006.

Art. 4º-A A base de cálculo para efeito de antecipação do imposto de que trata o
artigo anterior será obtida por meio da soma das seguintes parcelas:
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I - o valor da operação;
II  -  montante  dos  valores  de  seguro,  frete,  embalagem  ou  acondicionamento,

tributos,  custo  de  financiamento  e  outros  encargos  cobrados  ou  transferíveis  ao
adquirente da mercadoria, inclusive as despesas aduaneiras, no caso de mercadoria
importada;

III  -  aplicação  do  percentual  abaixo  indicado  sobre  o  somatório  dos  valores
mencionados nos incisos I e II, quando se tratar de:

a) arroz integral, 44,3 % (quarenta e quatro inteiros e três décimos por cento);
b) demais tipos de arroz, 26,4% (vinte e seis inteiros e quatro décimos por cento).
§ 1º O valor do imposto previsto no art. 4º será calculado mediante aplicação da

alíquota  interna da mercadoria sobre a base de cálculo  a que se refere o  caput,
deduzindo-se do valor apurado o imposto destacado na nota fiscal relativa à entrada
da mercadoria, observado o disposto no § 2º.

§ 2º Para efeito  do cálculo da antecipação tributária,  o estabelecimento mineiro,
exceto o industrial, poderá aplicar a redução de base de cálculo prevista no item 19
da Parte 1 do Anexo IV deste Regulamento.

§  3º  Na  hipótese  de  operação  interestadual  alcançada  por  benefício  fiscal
concedido sem a observância do disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro
de 1975, a dedução a que se refere o § 1º corresponderá ao imposto cobrado na
operação, observado o disposto no art. 62 deste Regulamento.

§ 4º Na remessa de mercadoria promovida por contribuinte optante pelo regime do
Simples Nacional estabelecido em outro Estado, o valor da dedução de que trata o §
1º será obtido mediante aplicação da alíquota interestadual sobre o valor da operação
promovida pelo estabelecimento do remetente.

§ 5º O valor do imposto apurado na forma deste artigo será informado na NF-e
emitida  pelo  adquirente,  com  a  observação,  no  campo  “Informações
Complementares”: “Nota Fiscal emitida nos termos do art. 4º da Parte 1 do Anexo XVI
do RICMS”, com indicação do número e data da nota fiscal  relativa à entrada da
mercadoria.

§ 6º A nota fiscal a que se refere o § 5º será registrada na Escrituração Fiscal Digital
(EFD) nos termos previstos na legislação, fazendo constar: “ICMS recolhido na forma
do art. 4º da Parte 1 do Anexo XVI do RICMS”.
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§ 7º Constituem crédito para o adquirente ou para o recebedor da mercadoria em
transferência:

I  -  o  imposto  corretamente  destacado  na  nota  fiscal  relativa  à  entrada  da
mercadoria, observados o disposto no subitem 19.4 da Parte 1 do Anexo IV deste
Regulamento e no § 3º; e

II - o imposto pago antecipadamente na forma deste Capítulo.
§ 8º Fica vedado ao contribuinte optante pelo crédito presumido previsto no inciso

XXIII do art. 75 deste Regulamento o valor da parcela do imposto recolhido a título de
antecipação tributária.

Art. 5º O disposto neste Capítulo:
I - não se aplica à aquisição de mercadoria em operação de importação alcançada

pelo diferimento;
II - não dispensa o recolhimento, pelo destinatário, do imposto devido por ocasião

da saída da mesma mercadoria ou  do produto resultante de sua industrialização,
exceto  o  contribuinte  optante  pelo  regime  do  Simples  Nacional,  observada  a
legislação tributária própria;

III -  não se aplica à entrada decorrente de retorno de mercadoria remetida para
industrialização por encomenda de contribuinte signatário de Protocolo firmado com o
Estado, mediante regime especial concedido pelo Superintendente de Tributação.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos, relativamente ao § 7º do art. 4º-A da Parte 1 do Anexo XVI do RICMS, a 1º de
junho de 2014.

Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  11  de  setembro  de  2014;  226º da
Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.

ALBERTO PINTO COELHO
Márcio Eli Almeida Leandro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5° da Lei 19.979/11.
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Tratamento Tributário Diferenciado na forma do Decreto nº 46.488, de 11 de abril de
2014.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os benefícios  fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente,  de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - para que sejam
considerados legítimos, nos termos do art. 155, § 2°, XII, “g”, da CF/88.

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

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

A utilização de programas de incentivo pelos demais Estados como instrumento de
política  tributária  congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os
contribuintes instalados em seus territórios, resultando na liberação dos recursos não
embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

A perda potencial  de  investimento relevante se baseia  nos reflexos imediatos  a
serem sofridos com a transferência de empresas mineiras e a instalação de novos
empreendimentos no Estado que concede os benefícios fiscais, tais como: queda na
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos  que  as  referidas  concessões  não  estão  previstas  em  Lei
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Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de tratamento tributário diferenciado a fim de evitar o prejuízo das empresas mineiras
impactadas em sua competitividade ou ainda, daquelas impedidas de instalar-se em
Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar a vultosos prejuízos e,
consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até  mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas afetadas.

Salientamos que a medida em comento foi  adotada por meio da publicação do
Decreto n° 46.488, de 11 de abril de 2014, que tem como objetivos:

1 - Conceder tratamento tributário para assegurar crédito presumido do ICMS de
forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 0,1% (um décimo por
cento) nas saídas de carne e produtos comestíveis resultantes do abate de aves e
gado bovino, bufalino, caprino ou ovino, frescos, resfriados, congelados, salgados,
secos,  temperados  ou  defumados  para  conservação,  e  seus  industrializados
comestíveis,  mesmo  que  enlatados  ou  cozidos,  promovidas  por  estabelecimento
abatedor que efetue ou encomende o abate neste Estado, ou que realize a desossa
de carne recebida de outros estabelecimentos, ou por indústrias de transformação ou
processadores de carnes, relativamente às operações interestaduais (art. 1º).

O Estado do Paraná concedeu significativos benefícios fiscais ao setor de abate e
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fabricação de produtos de carnes, prejudicando drasticamente a competitividade das
empresas  mineiras  que  atuam  neste  setor.  Em  razão  disso,  pretende-se,  com  a
presente medida, conceder tratamento tributário que assegure melhores condições de
isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência, bem como mantenha
ou amplie a mão de obra empregada no Estado e, ainda, minimize as perdas de
arrecadação decorrentes da perda de mercado das empresas instaladas no Estado e
previna a sua migração para outras unidades da Federação.

Os contribuintes mineiros do setor que se sentirem prejudicados com a legislação
paranaense poderão optar pelo tratamento tributário de crédito presumido mediante
registro no RUDFTO.

2 -  Estabelecer  regras  de  transição para  os  contribuintes  detentores  de  regime
especial  de  caráter  individual  concedidos  para  combater  os  efeitos  da  legislação
paranaense citada anteriormente. Os referidos regimes concedem crédito presumido
equivalente ao débito do imposto nas operações interestaduais, ou seja, resultando
em carga tributária efetiva igual a zero. Com a superveniência do art. 1º do Anexo XVI
do RICMS, ora proposto, as disposições dos regimes especiais que tratam destas
operações tornam-se sem efeitos, passando a prevalecer a carga tributária de 0,1%
caso o contribuinte faça a correspondente opção (arts. 3º a 5º).

3 - Promover os ajustes necessários no art.  75, inc. IV e § 2º, do RICMS, para
explicar  que  a  desossa  está  compreendida  no  conceito  de  processamento,
independentemente do local do abate, tendo em vista as alterações promovidas no
art. 32-C da Lei nº 6.763, de 1975 pela Lei nº 20.540, de 2012, bem como restringir o
benefício relativo ao processamento às operações entre contribuintes (arts. 2º e 6º).
Não haverá alteração da carga tributária nas operações de que trata o art. 75, IV,
permanecendo em 0,1%.

A presente  medida  está  embasada  no  art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  que
permite ao Estado lançar mão de medidas de proteção à economia mineira quando
outra unidade da Federação conceder incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto
em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

Salientamos que o tratamento tributário que ora pretende-se conceder perdurará,
nos termos do inciso I do § 5º do referido art. 225, enquanto vigorarem os benefícios
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fiscais ilegais concedidos pelo Estado do Paraná, por meio item 15 do Anexo III do
Regulamento do ICMS/PR, aprovado pelo Decreto nº 6.080, de 29 de setembro de
2012, na redação dada pelo Decreto nº 8.648, de 31 de julho de 2013.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pelas  unidades federadas instituidoras. Desta forma,  o tratamento tributário
concedido poderá ser alterado mediante a publicação de novo Decreto para que o
Estado de Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, qual seja, a publicação
de legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

A adoção da medida por meio de Decreto traz publicidade e transparência à medida
na medida em que se torna disponível a todos os contribuintes a partir da publicação
do mesmo. Por este motivo, inaplicável a disposição do § 6° do art. 225, da Lei n°
6763/75, não sendo devido o encaminhamento de relação trimestral à Assembleia
Legislativa.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no § l°, do referido diploma legal, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter  a  competitividade  das  empresas  mineiras  e  informamos  a  publicação  do
Decreto n° 46.488, de 11 de abril de 2014, apresentando-o, em anexo.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor DOLT/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Gabinete do Secretário de Fazenda de Minas Gerais.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
De acordo.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

DECRETO Nº 46.488, DE 11 DE ABRIL DE 2014
(MG de 12/04/2014)

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002, e dá outras providências.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, DECRETA:

Art. 1º - O Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002,  fica  acrescido  do  Anexo XVI,  nos  termos do Anexo deste
Decreto.

Art. 2º - O art. 75 do RICMS passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 75 - (...)
IV - (...)
a) 0,1% (um décimo por cento), na saída interna de carne ou de outros produtos

comestíveis resultantes do abate dos animais ou de seu processamento, em estado
natural, ainda que resfriados ou congelados, bem como maturados, salgados, secos,
defumados ou temperados, destinados à alimentação humana;

b)  0,1  %  (um  décimo  por  cento),  na  saída  interna  de  produto  industrializado
comestível  cuja  matéria  prima  seja  resultante  do  abate  dos  animais,  desde  que
destinado à alimentação humana;

c) 0,1 % (um décimo por cento),  na saída interna e interestadual de peixe e de
produtos comestíveis resultantes do seu abate ou de seu processamento, em estado
natural, ainda que resfriados ou congelados, bem como defumados ou temperados,
destinados à alimentação humana;

(...)
§ 2° (...)
III - aplica-se quando:
a) o abate for realizado no Estado, em abatedouro do contribuinte ou de terceiros;

ou
b) não sendo o abate realizado no Estado, o processamento, desde a desossa, for

realizado  no  Estado  pelo  próprio  contribuinte  e  a  mercadoria  for  destinada  a
contribuinte do imposto;

(...)”
Art. 3º - A opção de que trata o § 2º do art. 1º do Anexo XVI do RICMS, quando

realizada  por  detentor  de  regime  especial  de  caráter  individual  alcançado  pelo
disposto no art. 4º ou art. 5º deste Decreto, somente produzirá efeitos a partir de 1º de
maio de 2014.
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Art. 4º - Ficam revogados, a partir de 1º de maio de 2014, os regimes especiais de
caráter individual que versarem exclusivamente sobre as operações de que trata o
caput do art. 1º do Anexo XVI do RICMS.

Art.  5º  -  Relativamente  aos  regimes  especiais  de  caráter  individual  que  não
versarem exclusivamente  sobre  as  operações  de  que trata  o caput  do  art.  1º  do
Anexo XVI do RICMS, será observado o seguinte:

I - ficam sem efeitos, a partir do dia 1º de maio de 2014, as disposições constantes
dos regimes especiais de caráter individual relacionadas com as operações de que
trata o caput do art. 1º do Anexo XVI do RICMS;

II - as disposições relacionadas com outras operações que não as tratadas no caput
do art.  1º do Anexo XVI do RICMS permanecem sujeitas aos prazos e condições
definidas no próprio regime especial;

III - a autoridade competente promoverá a adequação e a consolidação formal dos
regimes especiais a que se refere o caput deste artigo, em relação às disposições
remanescentes.

Art. 6º - Fica revogado o inciso IV do § 2º do art. 75 do RICMS.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  Tiradentes,  em  Belo  Horizonte,  aos  11  de  abril  de  2014;  226°  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima

ANEXO
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 46.488, de 11 de abril de 2014)

“ANEXO XVI
DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 225

DA LEI Nº 6.763, DE 1975
CAPÍTULO I

Do tratamento tributário a ser concedido nas operações com carnes e com produtos
comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves e de gado bovino,  bufalino,  caprino ou
ovino, bem como de sua desossa, processamento ou industrialização.
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Art. 1º Fica assegurado crédito presumido do ICMS, de forma que a carga tributária
efetiva resulte no percentual de 0,1% (um décimo por cento) na saída das seguintes
mercadorias, em operação interestadual:

I  -  carne e  produtos  comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves  e  gado  bovino,
bufalino,  caprino  ou  ovino,  frescos,  resfriados,  congelados,  salgados,  secos,
temperados  ou  defumados,  destinados  à  alimentação  humana,  promovida  por
estabelecimento situado neste Estado:

a) que efetue ou encomende o abate neste Estado;
b) que realize a desossa de carne recebida de outro estabelecimento, inclusive de

terceiro e de outra unidade da Federação;
c)  que realize o processamento da carne e produtos comestíveis resultantes do

abate ou da desossa referidos nas alíneas anteriores;
II  -  produto  industrializado  comestível,  destinado  à  alimentação  humana,

classificado na NCM/SH sob os códigos 1601.00.00 e 16.02, exceto sob o código
1602.4,  cuja  matéria-prima  seja  resultante  do  abate,  da  desossa  ou  do
processamento dos animais  referidos no inciso I,  promovidas por estabelecimento
industrial fabricante situado neste Estado, cuja atividade principal ou secundária seja
classificada na CNAE 1013-9/01.

§  1º  O  disposto  no  caput  aplica-se  somente  ao  estabelecimento  cuja  atividade
principal  cadastrada  na  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  seja  classificada  nas
CNAEs 1011-2/01, 1011-2/03, 1011-2/04, 1012-1/01 ou 1013-9/01.

§ 2º  O contribuinte deverá optar  pela  utilização do crédito presumido,  mediante
registro  no  livro  Registro  de  Utilização  de  Documentos  Fiscais  e  Termos  de
Ocorrência (RUDFTO) e comunicação à Administração Fazendária (AF) a que estiver
circunscrito,  sendo-lhe  vedado  o  aproveitamento  de  quaisquer  outros  créditos,
inclusive aqueles já escriturados em seus livros fiscais.

§ 3º A vedação ao aproveitamento de crédito do imposto prevista no § 2º não se
aplica  às  devoluções  de  mercadorias,  hipótese  em  que  fica  assegurado  ao
contribuinte optante pelo crédito presumido o crédito de valor igual ao efetivamente
pago nas operações de saídas.

§ 4º Relativamente à vedação prevista no § 2º, não sendo possível, no momento da
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entrada da mercadoria, a perfeita identificação dos créditos vinculados à saída com
utilização  do  crédito  presumido,  o  contribuinte,  no  encerramento  do  período  de
apuração do imposto, deverá estornar os créditos relativos à entrada com base na
proporcionalidade que as operações de saídas com benefício representarem no total
das operações realizadas.

§ 5º Exercida a opção de que trata o § 2º, o contribuinte será mantido no sistema
adotado pelo prazo mínimo de doze meses, vedada a alteração antes do término do
exercício financeiro, sem prejuízo do disposto no § 5º do art. 225 da Lei nº 6.763, de
1975.”.”.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos  termos da Decisão Normativa  da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Estado, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 5.587/2014 e solicitando que este Poder
envide  esforços  para  que a  tramitação do projeto  seja a  mais  célere  possível.  (-
Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado, encaminhando, para apreciação
desta  Assembleia,  o  relatório  de  todos  os  regimes  especiais  de  tributação
concernentes ao setor de comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição,
concedidos entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Aldimar Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevasf, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.158/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Aluisio Ladeira Azanha, diretor de Proteção Territorial da Funai, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.374/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna da Secretaria
Executiva do Ministério da Integração Nacional, informando a liberação dos recursos
financeiros  que  menciona,  do  Cronograma  de  Desembolso  do  Convênio
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782480/2013. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Fernando  Durán  Poch,  diretor  de  Administração  e  Logística  Policial  do
Departamento de Polícia Federal, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 8.022/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Fernando  Veloso,  chefe  da  Polícia  Civil  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,
agradecendo  manifestação  de  aplauso  formulada  por  esta  Casa  em  atenção  a
requerimento da Comissão de Direitos Humanos, pela investigação do esquema de
venda ilegal de ingressos para jogos da Copa do Mundo de 2014.

Do Sr.  Gilberto  José Rezende dos  Santos,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de
Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.283/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gilmar Mendes, ministro do STF, encaminhando cópia de acórdão em que
julga improcedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 18.769, de 2009.

Do Sr. Ivayr Nunes Soalheiro, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de
Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.797/2014,  da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Jairo Carvalho Garcia, procurador-geral da Prefeitura Municipal de Santana
do  Paraíso,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.374/2014,  da
Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Jeferson  Botelho  Pereira,  superintendente  de  Investigações  e  Polícia
Judiciária  da  Polícia  Civil,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
1.898/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  (-  Anexe-se  ao  referido
requerimento.)

Da  Sra.  Katia  Fagundes,  oficial  do  Ministério  Público,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 8.695/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Albanita Roberta de Lima, subsecretária  de Assistência Social  da
Secretaria de Trabalho, encaminhando a programação do I Seminário Estadual de
Regionalização dos Serviços da  Proteção Social  Especial  de Minas Gerais,  a ser
promovido pelo governo do Estado por meio dessa secretaria, em 16/12/2014. (- À
Comissão do Trabalho.)
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Do Sr. Marcello Guilherme Abi-Saber, secretário de Assuntos Institucionais de Belo
Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.845/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  informando  o  impacto
financeiro decorrente do Projeto de Lei nº 5.592/2014, do governador do Estado. (-
Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr.  Richardson Xavier  Brant,  diretor  do  foro da  Comarca de Montes Claros,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.385/2014, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr.  Samir  Moysés,  diretor-geral  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e
Nordeste  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
6.673/2013, da Comissão de Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 70/2014

Acrescenta o § 4º ao art. 73 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 73 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4°:
“Art. 73 - (...)
§ 4º - As atividades de controle interno dos atos de cada órgão público dos Poderes

do Estado e de entidade da administração indireta incluirão funções de ouvidoria,
desempenhadas por  setores  de  natureza permanente,  na  forma como dispuser  o
regulamento.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2014.
Inácio Franco - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon
Melo - Duarte Bechir  - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo
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Valadares - João Leite - João Vitor Xavier - Lafayette de Andrada - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Neilando Pimenta - Rosângela Reis - Sebastião Costa -
Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

Justificação: Esta proposta se coaduna com a mais moderna concepção de gestão
pública,  em  que  o  cidadão  deve  ser  visto  como  coparticipante  do  processo  de
controle. Assim, cada órgão público deve ter condições não de apenas receber toda e
qualquer denúncia de irregularidade ou reclamação de ineficiência ou omissão, mas
de dar uma resposta rápida, eficaz e transparente. Para que isso seja possível, é
imprescindível dar legitimidade às ouvidorias, que devem estar inseridas dentro da
rotina  gerencial  de  cada  órgão  público,  devidamente  estruturadas,  possibilitando,
além dos  mecanismos  de fiscalização  a posteriori,  alheios  à  própria  gestão,  uma
atuação preventiva.

Às ouvidorias devem competir, assim, a coordenação das ações de interação com
os cidadãos e a elaboração de propostas relacionadas com o cumprimento da Lei de
Acesso à Informação e destinadas a melhorar os serviços prestados à sociedade e a
evitar  possíveis problemas identificados pelas demandas trazidas pela participação
popular.

A existência  de  ouvidorias  estruturadas  permite  ainda  sua  atuação  em  rede,  a
exemplo da Rede Ouvir-MG - Rede Mineira de Ouvidorias Públicas, que foi criada
pela Ouvidoria-Geral do Estado, por esta Assembleia, pelo Tribunal de Constas, pelo
Tribunal  de  Justiça  e  pelo  Ministério  Público  e  que  tem  como órgão  apoiador  o
Tribunal Regional Eleitoral. Essa rede possibilita o fortalecimento e a ampliação das
ouvidorias  públicas,  favorecendo  sua  atuação  independente,  integrada  e
multidisciplinar. A legitimação das ouvidorias é, portanto, uma necessidade premente
da administração e consubstancia fortalecimento do processo democrático.

Diante da importância da medida que propomos, contamos com o apoio dos nobres
pares para a sua aprovação.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.613/2014
Declara de utilidade pública a ONG Cidadania,  com sede no Município de Belo

Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ONG  Cidadania,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2014.
Luzia Ferreira
Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por objetivo  declarar  de utilidade

pública a ONG Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade social
sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado, que não remunera seus
diretores.

A referida entidade tem por finalidades a geração de emprego e renda por meio de
programas  de  qualificação  profissional  e  do  ensino  de  práticas  produtivas
cooperativistas  e  associativistas  de  valor  cultural,  esportivo,  educacional  e
econômico; a promoção da ética, da paz,  da cidadania,  dos direitos humanos, da
democracia  e  de  outros  valores  universais;  a  prestação  de  assistência  social  às
minorias  e  aos  excluídos;  o  desenvolvimento  econômico e  social  e  o  combate  à
pobreza;  a  promoção  do  voluntariado  e  a  criação  de  estágios  para  inserção  de
treinandos no mercado de trabalho; o estímulo à realização de parcerias, ao diálogo e
à solidariedade entre os diferentes segmentos sociais; e a melhoria da qualidade de
vida dos segmentos mais carentes da sociedade.

Considerando a missão e os objetivos da ONG Cidadania, solicito o apoio dos meus
nobres pares para 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 5.614/2014
Declaração de utilidade pública a Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer -

Ágape -, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Instituição de Ajuda aos Portadores do

Câncer - Ágape -, com sede no Município de Contagem.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2014.
Fred Costa
Justificação. A Instituição de Ajuda aos portadores do Câncer - Ágape -, com sede

no Município de Contagem, fundada em 13 de outubro de 2010, é uma associação,
sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado. Cumpre totalmente
suas  finalidades,  que  são  prestar,  em  caráter  beneficente,  assistência  social  aos
assistidos;  dar-lhes  apoio  nutricional,  psicológico  e  financeiro;  fornecer-lhes
medicamentos  e  suplementos  alimentares;  e  garantir-lhes  ajuda  para  os
deslocamentos aos hospitais, a compra de fraldas geriátricas etc.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo
a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres para a aprovação deste projeto de lei,
que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.615/2014
Declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação contra Dependência Química

Gileade, com sede no Município de Alvinópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Reabilitação  Contra

Dependência Química Gileade, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2014.
Neider Moreira
Justificação: O Centro de Reabilitação contra Dependência Química Gileade atende

todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Fundado em 11 de agosto de 2010, no
Município de Alvinópolis, tem como finalidade o acolhimento do dependente químico
durante o período de recuperação, ofertando-lhe um ambiente agradável, onde possa
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encontrar segurança, sem o contato com fumo, álcool e substâncias psicoativas, e
proporcionando-lhe condições de vida digna.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres
pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.616/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Alvinópolis,

com sede no Município de Alvinópolis..
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de
Alvinópolis, entidade sem fins lucrativos, fundada em 2011, que atua na organização
e  na  mobilização  dos  agricultores  familiares,  visando  o  desenvolvimento  social,
econômico,  cultural,  ambiental  e  político  das  comunidades  rurais  da  região  do
Município de Alvinópolis.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.617/2014
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Recanto Santo Antônio, com

sede no Município de Cristina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente Recanto Santo
Antônio, com sede no Município de Cristina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Sociedade

Beneficente Recanto Santo Antônio, associação civil sem fins lucrativos com sede no
Município de Cristina, em pleno funcionamento desde sua fundação, com duração por
tempo indeterminado.

A entidade tem por  finalidade a  promoção humana por  meio  do  atendimento  a
pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e
espiritual,  em condições de  liberdade e  dignidade,  visando à  preservação de sua
saúde física e mental.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  de  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.618/2014
Proíbe a utilização de animais em provas, disputas e exibições nos rodeios, nas

vaquejadas,  nas  perseguições  seguidas de  laçadas e derrubada do animal  e em
eventos similares, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a utilização de animais em provas, disputas e exibições nos

rodeios,  nas  vaquejadas,  nas  perseguições  seguidas  de  laçadas  e  derrubada  do
animal e em eventos similares, no âmbito do Estado.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput não  se  aplica  às  provas  hípicas  e  aos
desfiles cívicos.

Art. 2º - Considera-se infrator o responsável consignado na licença ou no alvará que
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autorizou a realização do evento em que foram executadas as práticas de que trata o
art. 1º, bem como a autoridade, o agente ou servidor que concedeu alvará ou licença
ao referido evento.

Art. 3º - A administração pública, por seu órgão competente, aplicará pena de multa
no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao infrator, que será intimado a fazer
cessar,  de imediato, as práticas de que trata o art.  1º,  sob pena de interdição do
evento.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Art. 4º - A sanção prevista neste artigo será aplicada sem prejuízo do disposto no

art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2014.
Fred Costa
Justificação:  Os  eventos  chamados  de  rodeios,  vaquejadas  e  espetáculos  afins

estão  difundidos  em  diversos  locais  do  nosso  estado,  porém  não  podemos
permanecer  omissos  em  relação  às  consequências  para  os  animais,  resultantes
dessa chamada diversão.

Por  mais  que  se  afirme  que  os  eventos  não  comprometem  a  integridade  dos
animais,  é  sabido  que,  em  diversas  ocasiões,  touros  e  equinos  tem  suas  patas
quebradas e são sacrificados por não poderem ser mais “utilizados”.

O sofrimento dos animais não fica somente nisso. A tortura começa antes mesmo
do espetáculo. Encurralados, os animais são estimulados de diversas formas para se
enfurecerem. Em seus corpos são atados laços que os apertam cada vez mais à
medida que saltam, levando-os a se debater de dor e não de cócegas, como dizem
os adeptos dessa prática.

Irritados, são soltos numa arena onde os peões e a plateia, tomados por um estado
de loucura momentânea, chegam ao êxtase ao verem o indefeso animal tombado. É
a estúpida vitória do racional contra o chamado irracional.

Outras competições presentes nesses eventos são as que envolvem laços, como
no caso da bulldogging, em que o peão desmonta de seu cavalo, em pleno galope, e
se  atira  sobre  a  cabeça  do animal  em  movimento,  devendo  derrubá-lo  ao  chão,
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agarrando-o  pelos  chifres  e  torcendo-lhe  violentamente  o  pescoço,  o  que  pode
ocasionar  ao  animal  deslocamento  de  vértebras,  rupturas  musculares  e  diversas
lesões advindas do impacto recebido em sua coluna vertebral; e da  calf roping em
que o peão atinge o pescoço do bezerro com um laço e o faz estancar de forma
abrupta, tracionando-o para trás, em sentido contrário ao que corria. O laçador desce
do cavalo e, segurando o bezerro pelas patas, ou até mesmo pela prega cutânea,
ergue-o do solo até a altura de sua cintura para, em seguida, atirá-lo violentamente
ao chão e amarrar três  de  suas patas juntas.  São utilizados bezerros  de apenas
quarenta dias de vida, já que o animal não pode ultrapassar 120 quilos.

Por se tratar de uma competição em que o tempo é fator primordial, tudo é feito de
maneira  rápida,  grosseira  e  atabalhoada,  aumentando  a  possibilidade  de
traumatismos  que  resultam  em  sequelas  nos  animais,  tais  como rompimento  de
órgãos internos, lesões nos membros, nas costelas e na coluna vertebral, além de
deslocamento de vértebra e de disco intervertebral.

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, em seu art. 3º, assegura
que nenhum animal será submetido a maus-tratos ou ato de crueldade. O biocídio é
uma  prática  que  deve  ser  fortemente  combatida,  visando  a  construção  de  um
ambiente mais saudável  não somente para o homem, mas para todos os animais
sencientes.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.197/2011, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  8.957/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências,
acompanhado dos documentos apresentados à Comissão de Direitos Humanos e do
trecho das notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária dessa comissão, em que
consta o relato da Sra. Demarly Maria Gonçalves, para averiguar violação a direitos e
coação praticadas por servidores da Secretaria de Administração Regional Municipal
Norte  contra  a  denunciante,  bem  como para  buscar  solução para  o  débito  fiscal
noticiado.
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Nº  8.958/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Sr.  Thiago  Alves  Henriques,  delegado  de  Polícia  Civil  de  Belo
Oriente,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  42ª
Reunião Extraordinária dessa comissão, com vistas à agilização do inquérito policial
aberto contra os moradores das comunidades de Esperança e de Eleoterio, em Belo
Oriente, que se manifestavam contra os constantes acidentes na Rodovia LMG-758.

Nº  8.959/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária dessa comissão, com vistas à
abertura de sindicância e processo administrativo para a apuração de possível falta
funcional do Sr. Nívio Pinto de Lima, coordenador do DER de Coronel Fabriciano, por
ameaçar e constranger os moradores das comunidades de Esperança e de Eleoterio,
em Belo Oriente.

Nº  8.960/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG pedido  de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
para  a  instalação  de  quebra-molas  e  redutor  eletrônico  de  velocidade  e  para  a
construção  de  ciclovia  no  trecho  de  cerca  de  10km  da  Rodovia  LMG-758,  nas
comunidades de Esperança e de Eleoterio, em Belo Oriente.

Nº  8.961/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Nacional  do Ministério  Público pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
com vistas à apuração de possível falta funcional da Sra. Renata Cerqueira da Rocha
Limones Monteiro, promotora de justiça da Comarca de Açucena, por agir contra a
livre manifestação dos moradores das comunidades de Esperança e de Eleoterio, em
Belo Oriente.

Nº  8.962/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça,  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República, à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas
Gerais, à Procuradoria da República em Minas Gerais, à Defensoria Pública da União
em Minas Gerais e à Corregedoria-Geral de Polícia Federal pedido de providências,
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acompanhado das notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,
com vistas a garantir o integral cumprimento do Termo de Acordo 029/2012, firmado
entre  a  Federação  Nacional  dos  Policiais  Federais  e  a  União,  bem  como  o
cumprimento  da  posterior  decisão  judicial  que  determinou  fossem  identificados  e
extintos  todos  os  processos  administrativos  disciplinares  instaurados  contra
servidores em decorrência de participação no movimento grevista da categoria, em
2012.

Nº  8.963/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Assembleia pedido de inserção nos Anais da Casa
dos documentos encaminhados a essa comissão pelo ex-deputado Clodesmidt Riani
com  a  finalidade  de  subsidiar  as  discussões  sobre  as  perseguições  sindicais  no
período da ditadura. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  8.964/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal, à Ouvidoria de Polícia,
à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, à Chefia da Polícia Civil, à Procuradoria-Geral
do Ministério Público e à Procuradoria Regional da República da 1ª Região pedido de
providências,  acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião
Ordinária dessa comissão, que contém denúncias do Sr. José César de Souza Vieira,
relativas a supostas ameaças de morte e agressões físicas e morais feitas a ele e a
outros policiais à paisana, por motivações eleitorais, e de cópia dos documentos que
menciona.

Nº  8.965/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidente do Tribunal de Contas pedido de informações sobre os
motivos pelos quais o portal do órgão ficou indisponível nos dias 14 e 15/10/2014,
especialmente o sistema "Fiscalizando com o TCE", bem como sobre a obstrução do
acesso aos dados concernentes aos investimentos do Estado nas áreas de educação
e saúde nos últimos anos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.966/2014, 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 10/11/2014, em
Divinópolis, que resultou na apreensão de 10kg de maconha e na detenção de três



679
____________________________________________________________________________

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. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.967/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Betim pelo aniversário desse município.

Nº 8.968/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Guaraciaba pelo aniversário desse município.

Nº 8.969/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Veredinha pelo aniversário desse município.

Nº 8.970/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Candeias pelo aniversário desse município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  8.971/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a construção de
três celas  na sede da Delegacia de Polícia Civil  de Januária,  para  apreensão de
menores infratores, e sobre a realização de reunião com a sociedade civil visando ao
recolhimento de fundos para a referida construção. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  8.972/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  e  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República pedido de providências com vistas à contenção de conflitos
fundiários e à investigação do assassinato de Cleomar Rodrigues de Almeida, líder da
Liga dos Camponeses Pobres, em Pedras de Maria da Cruz.

Nº  8.973/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  comandante-geral  do  Corpo  do  Bombeiros  Militar  pedido  de
informações sobre o não pagamento da gratificação por substituição temporária aos
cabos e soldados que exercem efetivamente a função de sargento no Serviço de
Segurança contra Incêndio e Pânico do CBMMG, e pedido de providências para o
pagamento da referida gratificação, nos termos da legislação vigente. (- À Mesa da
Assembleia.)

Nº  8.974/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da 11ª Região da Polícia Militar pedido de providências
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para  que  seja  reforçado  o  policiamento  em  Pedras  de  Maria  da  Cruz,  devido  a
denúncias de acirramento de conflitos fundiários na região.

Nº  8.975/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos destinatários que menciona, convidados da 23ª Reunião Ordinária
dessa  comissão,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas
dessa reunião, para que seja solucionada a situação dos barraqueiros do entorno do
Mineirão, conforme acordo já firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Nº  8.976/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil
pedido  de  providências  para  que  sejam  intensificadas  as  investigações  sobre  o
assassinato  de  Cleomar  Rodrigues  de  Almeida,  líder  da  Liga  dos  Camponeses
Pobres, em Pedras de Maria da Cruz.

Nº  8.977/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Coordenação  do  Programa Novos  Rumos  do  Tribunal  de  Justiça
pedido de providências com vistas à implantação de uma unidade conjunta da Apac
para atender às Comarcas de Aimorés e Resplendor.

Nº  8.978/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de
providências para a instalação de hidrantes ou reservatórios exclusivos de água nos
aeroportos, com capacidade para abastecimento de viaturas e aeronaves utilizadas
no combate a incêndio.

Nº  8.979/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência do Incra em Minas Gerais pedido de providências
para  que  sejam  agilizados  os  processos  de  reforma  agrária  e  de  regularização
fundiária em Pedras de Maria da Cruz.

Nº  8.980/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral da PMMG , consubstanciada em cópia de todo o
procedimento  investigativo,  quanto  à  apuração  de denúncia  feita  por  vereador  de
Pará de Minas sobre escolta irregular e ilegal feita por viaturas da Polícia Militar aos
bancos Bradesco e Sicob, que resultou na falta de policiamento nas ruas do referido
município. (- À Mesa da Assembleia.)
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Nº  8.981/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
com vistas à apuração de possível falta funcional por parte da promotora de justiça
Renata Cerqueira da Rocha Limones Monteiro, da Comarca de Açucena,  por agir
contra a livre manifestação dos moradores das comunidades Esperança e Eleotério,
no Município de Belo Oriente, e ainda requisitar prisões ilegais de manifestantes.

Nº  8.982/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da 42ª Reunião Extraordinária dessa comissão, com vistas à
apuração de possível falta funcional por parte do juiz de direito Jeferson Val Iwassaki,
da Comarca de Açucena,  por agir  contra a livre manifestação dos moradores das
comunidades Esperança e Eleotério, no Município de Belo Oriente, e ainda requisitar
prisões ilegais de manifestantes.

Nº 8.983/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Escola Estadual  Bernardo Monteiro pelo seu centenário de
criação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 8.984/2014, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à Anvisa
pedido de providências com vistas a agilizar a autorização especial para a importação
do medicamento Canabidiol  pela família  de Maria Clara de Oliveira,  portadora  da
síndrome de Lennox.

Nº  8.985/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura Municipal e à Secretaria Municipal de Betim pedido de providências para
que seja eliminada a infestação de pernilongos que tem atingido o município.

Nº 8.986/2014, 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 11/11/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, dois celulares, um triturador 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.
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Nº 8.987/2014, 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 e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação
na  ocorrência,  em  7/11/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de
drogas 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 8.988/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona, pela atuação na ocorrência, em
10/11/2014, em Machado, que resultou na apreensão de 140kg de maconha e na
prisão de quatro homens; 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 8.989/2014, 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 7/11/2014, em Divinópolis, que resultou
na apreensão de drogas, uma faca, balança de precisão, quantia em dinheiro 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 8.990/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  12/11/2014,  em  São  Gonçalo  do
Sapucaí, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e em cheques,
armas de fogo, munição 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 8.991/2014, 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 13/11/2014, em
Divinópolis, que resultou na apreensão de drogas, armas de fogo, munição, celulares
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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 8.992/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2° Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 11/11/2014,  em Juiz  de Fora,  que
resultou na apreensão de drogas,  quantia em dinheiro, cinco celulares, uma faca,
uma  balança  de  precisão  e  na  apreensão  de  quatro  adolescentes;  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 8.993/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  Batalhão  de
Polícia de Trânsito da Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência de roubo à mão
armada  em  ônibus  coletivo,  em  12/11/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão de um revólver, munição, quantia em dinheiro 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 8.994/2014, 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  11/11/2014,  em  Divinópolis,  que
resultou na apreensão de entorpecentes, materiais usados para o refino de drogas 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 8.995/2014, 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  9/11/2014,  em  Piranguinho,  que
resultou  na  apreensão  de  83kg  de  maconha,  avaliada  em  R$100.000,00;  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 8.996/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 29° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/11/2014, em Poços de Caldas, que
resultou na apreensão de drogas, arma de fogo com munição, uma motocicleta, uma
balança de precisão, vários eletroeletrônicos, quantia em dinheiro 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. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.997/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Indústria de Biscoitos Aymoré, de Contagem, pelos 90
anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 8.998/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 43° Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  10/11/2014,  em  Tarumirim,  que
resultou na apreensão de mais de 4kg 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 8.999/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/11/2014, em Ipatinga, que resultou
na apreensão de drogas, arma de fogo, munição, celulares 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 9.000/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/11/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de um adolescente e duas armas de fogo, uma delas furtada
de  um  policial;  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 9.001/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12/11/2014, em Pará
de Minas, que resultou na apreensão de uma moto roubada, arma de fogo, quantia
em  dinheiro,  celular  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. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 9.002/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt  pela  sua
recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2015-2016. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº  9.003/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja  publicada  a
aposentadoria  de  Anamélia  Agostinha  Alves,  professora  que  se  afastou
preliminarmente de suas funções no dia 3/1/2013. (- À Comissão de Educação.)

Nº 9.004/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Cel.  Wagner  Mutti  Tavares,  comandante  da  17ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar em Pouso Alegre, por ocasião da
comemoração  do  5º  aniversário  de  instalação  da  17ª  RPM.  (-  À  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº 9.005/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à Ouvidoria-Geral do Estado e à Ouvidoria de Polícia pela
realização  das  ouvidorias  móveis,  com  a  finalidade  de  receber  reclamações,
denúncias, sugestões e elogios sobre os serviços prestados pelo Estado.

Nº 9.006/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de
Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
16/11/2014, em Aimorés, que resultou na apreensão de quase 6kg 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. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 9.007/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/11/2014, em
Governador Valadares, que resultou na apreensão de 38kg de maconha, veículos,
quantia  em  dinheiro,  objetos  de  valor  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.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  18/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.143/2014.
Nº  19/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.144/2014.
Nº  20/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.145/2014.
Nº  21/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.146/2014.
Nº  22/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.147/2014.
Nº  23/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.148/2014.
Nº  24/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.149/2014.
Nº  25/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.150/2014.
Nº  26/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.151/2014.
Nº  27/2014,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 5.152/2014.
Nº 28/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

aos  destinatários  que  menciona,  convidados  da  23ª  Reunião  Ordinária  dessa
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comissão,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  dessa
reunião,  para  que  seja  solucionada  a  situação  dos  barraqueiros  do  entorno  do
Mineirão, conforme acordo já firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Nº 29/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à  Fraternidade  Brasileira  de  Assistência  aos  Condenados  pedido  de  providências
para que avalie a possibilidade de implantação de uma unidade conjunta da Apac a
fim de atender às Comarcas de Aimorés e Resplendor.

Nº 30/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja comunicada ao Plenário
a  criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  e  Fortalecimento  do  Trabalho  dos
Auditores Fiscais.

Nº  31/2014,  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  e  outros,  em  que  solicitam  a
convocação de reunião especial para comemorar o centenário de nascimento do Prof.
Gerson de Britto Mello Boson.

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Dalmo

Ribeiro Silva (3) e Alencar da Silveira Jr.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos assiste pela TV Assembleia, boa tarde. Gostaria, Sr. Presidente, de
trazer aqui uma denúncia que já deveríamos ter feito há mais tempo, deputado Carlos
Pimenta.  É  algo  que  incomodou,  talvez  não  só  este  deputado,  mas  inúmeros
deputados  desta  Casa,  deputados  federais  e  a  própria  campanha  majoritária.
Tivemos um período em que precisamos utilizar os trabalhos dos Correios, em Minas
Gerais, deputado Carlos Pimenta. Ao buscar a postagem de nossa correspondência
durante a campanha eleitoral, tivemos uma surpresa extremamente desagradável. O
nosso comitê eleitoral havia feito um contrato com a Empresa Brasileira de Correios,
em Minas Gerais, que nos garantiu que a nossa correspondência seria expedida e
entregue, que a garantia estava dada. A correspondência foi  entregue a eles com
cerca  de  20  dias  de  antecedência  do  pleito  eleitoral.  Deputado  Wander  Borges,
passada uma semana, solicitei ao meu chefe de gabinete que procurasse a empresa
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para saber quantas correspondências haviam sido despachadas. Mas, para a nossa
surpresa,  o  nosso  material  continuava  encostado  em  uma  sala,  na  agência  dos
Correios sediada no Bairro Jaraguá, em Belo Horizonte.

Tivemos essa preocupação porque, à medida que o tempo passava, começamos a
consultar  algumas  pessoas,  deputado  Wander  Borges,  para  saber  se  a
correspondência estava chegando. Entretanto ela não estava. Então tomei a decisão
de determinar ao meu chefe de gabinete que fosse à agência dos Correios. Pedi a ele
que fizesse lá uma cobrança mais contundente em relação ao serviço que deveria ser
prestado,  até  porque  não  estávamos  pedindo  favores  à  empresa  de  Correios.
Tínhamos uma campanha, com CNPJ estabelecido, e um contrato firmado com a
Empresa  Brasileira  de  Correios  para  que  entregasse,  efetivamente,  as  nossas
correspondências. Constatamos que uma semana depois não havia saído nem uma
carta. Insistimos, e coloquei o meu chefe de gabinete para acompanhar o processo.
Pedi que visitasse a agência dos Correios. Passada mais de uma semana, deputado
João Leite, nenhuma correspondência havia saído da agência dos Correios. Depois,
deputado Wander Borges, que constatamos que o nosso material estava parado, que
nenhuma carta havia sido dobrada e colocada em seu respectivo envelope, que as
etiquetas não haviam sido colocadas nos envelopes, que tudo continuava do mesmo
jeito,  começamos,  de  certa  forma,  a  entrar  em  pânico,  por  saber  que  a
correspondência realmente poderia não chegar. Mas os Correios continuavam a dizer
que elas chegariam.

A partir daí, deputado Carlos Pimenta, tive de contratar mais de 40 pessoas para
colocar na agência dos Correios para dobrar as cartas, colocando-as nos envelopes e
colando as etiquetas, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Os Correios,
deputado Carlos Pimenta, nada faziam para que a parte burocrática desse serviço
pudesse ser vencida, e as cartas pudessem, de fato, ser distribuídas.

Tentei fazer contato, de todas as formas, com o atual responsável pelos Correios
em Minas Gerais, mas não consegui. O gerente que lá estava dizia ao meu pessoal
contratado e ao meu chefe de gabinete, em vários contatos realizados, que estava
tudo  tranquilo,  que  os  Correios  garantiam  o  serviço.  Em  determinado  momento,
deputado Carlos Pimenta, tive de sair do meu comitê, suspender viagem e ir até a
agência dos Correios para pessoalmente buscar uma resposta.
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Esse moço redigiu expediente afirmando que a correspondência chegaria em tempo
hábil e que os Correios se responsabilizavam pelo envio. Tive de fazer isso diante do
medo que estávamos de essa correspondência não chegar. Mesmo assim - e estou
de posse desse documento  em meu gabinete -,  mesmo com esse documento,  o
responsável  dos Correios  -  este  deputado viajando preocupado pelo interior  -  me
telefonou dando-me a garantia.  Mas assistimos à passividade dos Correios. Havia
voluntários e contratados, cerca de 40 pessoas, dentro da agência dos Correios para
dobrar as cartas, deputado Wander Borges, colocá-las nos envelopes e etiquetar; os
Correios  nada  fizeram  para  que  isso  mudasse.  Quando  cobrávamos  mais
funcionários, costumavam mandar seis, oito pessoas para ajudar no processo.

Havia  ali,  deputado  Carlos  Pimenta,  106  mil  correspondências  a  serem
despachadas,  mas  depois  recebemos  denúncias  de  que  os  Correios  estavam
favorecendo determinadas candidaturas. Recebemos a denúncia gravíssima de que
os Correios privilegiavam a campanha de Dilma Rousseff e do candidato Fernando
Pimentel. Ao mesmo tempo, pessoalmente, deputado Carlos Pimenta, assistiam os
Correios, de braços cruzados, de forma criminosa, omissa, ao não encaminhamento
de nossa correspondência.

Cheguei a cobrar isso por escrito. Foi feito o compromisso, também por escrito, de
que a correspondência chegaria, então entendi que os Correios fariam todo o esforço
e tomariam todas as providências para sanar o problema. Veio a eleição, e, depois,
deputado João Leite, vários eleitores e várias pessoas registraram em minha pagina
no  Facebook:  “Deputado,  não  recebemos  correspondência  do  senhor.  A
correspondência chegou aqui sete dias após a eleição do dia 5 de outubro”.

Então, deputado Wander Borges, estamos preparando uma denúncia formal a ser
enviada ao Ministério Público Federal para apurar a irresponsabilidade por parte dos
Correios, para apurar a forma criminosa com que foram tratados esses assuntos.
Tenho convicção de que, da mesma forma que aconteceu com este deputado, deve
ter acontecido isso com outros deputados desta Casa e outros candidatos a deputado
federal por Minas Gerais. Foi uma vergonha. Foi uma lástima.

Estou aqui, deputado Wander Borges, sem os nomes exatos das pessoas que nos
atenderam  nos  Correios,  mas  vou  trazer  o  tema  novamente  a  esta  tribuna  para
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mostrar que o atual diretor e superintendente dos Correios de Minas Gerais telefonou
duas vezes para este deputado garantindo que a correspondência chegaria.  Mas,
depois,  recebi a manifestação clara, registrada nas páginas do meu Facebook, de
que vários eleitores não receberam a correspondência e que só a receberam sete
dias após o pleito eleitoral.

Por  isso  estamos  preparando  uma denúncia  de  improbidade  administrativa  por
parte de gerentes e superintendentes dos Correios de Minas Gerais. Vamos cobrar
também a responsabilidade na área civil, porque certamente tivemos prejuízo. O fato
de ter obtido uma votação expressiva, que me permitisse ser reeleito para um novo
mandato,  não  implica  que  não  houve  falhas  gravíssimas  por  parte  dos  Correios.
Enquanto  isso,  recebemos  a  denúncia  de  que  os  Correios  de  Minas  Gerais
favoreciam  duas  candidaturas  majoritárias:  da  presidenta  Dilma  Rousseff  e  do
candidato  a governador  Fernando Pimentel.  De forma escancarada,  as denúncias
vieram a nós. Estaremos tomando essas providências para que realmente, diria, os
Correios tomem postura de empresa pública.

Infelizmente houve uma verdadeira promiscuidade dos Correios de Minas Gerais
com  as  eleições  majoritárias  e  com  as  eleições  proporcionais.  É  inadmissível,
deputado  Carlos  Pimenta,  que  tenhamos  uma  carga  de  correspondência  a  ser
entregue e que ela fique por 15 dias parada, como a encontramos, como meu chefe
de gabinete a encontrou. Ficou parada por 15 dias. E olha que isso foi depois que ele
fez a primeira cobrança pessoalmente e viu o material parado. Não podemos admitir
isso.

Tenho certeza de que outros deputados também sofreram prejuízos do ponto de
vista eleitoral e financeiro. Imagine, deputado Carlos Pimenta, que tive de pagar a
correspondência para depois eles garantirem que ela chegaria. Ou seja, eles não me
deram a possibilidade, em forma contratual,  de pagar a correspondência somente
depois que ela fosse efetivamente entregue. Disseram que a regra que os Correios
adotam é a de primeiro pagar e depois fazer a distribuição. Fui extorquido com ares
de formalidade pelos Correios de Minas Gerais. Parte da minha correspondência não
chegou ao destinatário.  Portanto,  houve uma prática,  no  mínimo,  de  improbidade
administrativa daqueles dirigentes de empresa pública.
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Por outro lado, há as denúncias de favorecimento de campanhas majoritárias aqui
em Minas Gerais. Deixo, da tribuna desta Casa, esta denúncia. Farei formalmente,
deputado  Wander  Borges,  que  hoje  preside  nossa  reunião,  uma  denúncia  ao
Ministério  Público  Federal.  Obviamente também estudarei  a  possibilidade de uma
ação civil já, para reparação de danos causados pelos Correios. Volto a repetir: o fato
de ter obtido uma votação expressiva, que nos permitiu ser reconduzido para mais
um novo mandato, não significa que não houve falhas,  até porque tivemos várias
manifestações  por  escrito.  Deputado  Wander  Borges,  eu  não  havia  solicitado  a
nenhum eleitor, pela internet ou formalmente, que se manifestasse se havia ou não
recebido minha correspondência. Vários policiais militares e bombeiros me enviaram
e-mails e  registraram,  na  página  do  Facebook,  que haviam  recebido  minha carta
pedindo voto, com santinhos, sete dias depois das eleições. É um fato gravíssimo.
Estaremos aqui formalmente cobrando da Empresa Brasileira de Correios de Minas
Gerais, por intermédio de sua superintendência.

Tenho certeza de que outros candidatos a deputado federal e a deputado estadual
também sofreram prejuízos em suas respectivas campanhas. Fica aqui  registrada
essa denúncia, nos anais desta Casa, deputado Wander Borges.

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos Pimenta* - Seja bem-vindo, Tenente Lúcio. Parabéns.
Sr. Presidente, deputado Wander Borges, demais colegas aqui presentes, senhores

presentes nas galerias, mais uma vez reivindicando, com toda a propriedade, seus
direitos e principalmente a presença dos parlamentares nesta Casa para votarem os
projetos. Quero cumprimentá-los e, ao fazer isso, saudar também toda a população
do nosso estado.

Tenho dois assuntos a tratar, mas, mais uma vez, volto à tribuna da Assembleia de
Minas para fazer um apelo no sentido de que possamos pelo menos votar projetos
importantes que aqui estão, que precisam do quórum qualificado, da presença dos
parlamentares para que possamos efetivamente dar uma resposta a grande parte da
sociedade.

Vejo  funcionários  do  Tribunal  de  Justiça,  vejo  agentes  penitenciários  e  vejo
professores que, de uma maneira muito forte, mantêm vigília, mantêm uma presença
nesta Casa, para que possamos votar a Emenda nº 69.
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Eu, o deputado João Leite e vários outros parlamentares viemos para cá em 1995 e
vamos para o sexto mandato; pela primeira vez, percebo que vamos ter algo inédito
aqui na Casa. O futuro governador Fernando Pimentel corre o risco de vir a governar
o Estado por duodécimo - muita gente não vê dificuldades nisso -, apenas com a 12ª
parte do orçamento, e sabemos que há muitos meses em que a arrecadação é ruim,
em outros meses ela é boa. Elas são boas, mas para poder governar o Estado de
Minas  Gerais.  Eu  estava  conversando  com  alguns  deputados  do  Partido  dos
Trabalhadores, e eles falaram: “Para nós está tudo bem”. Está tudo bem nada. O
Estado está numa situação difícil, e temos de olhar de frente para essas questões.
Não podemos fazer vistas grossas a projetos que aqui estão. “Não vamos votar os
vetos, o governador vai governar com o duodécimo, porque não podemos votar a
Emenda nº 69, que foi unanimidade nesta Casa.”

Gostaria,  muito,  que  as  pessoas  tivessem  a  percepção,  a  sensibilidade  de  se
colocarem no lugar desses milhares e milhares de funcionários, que, mais cedo ou
mais tarde, vão ser colocados na rua. A Casa, num último esforço, está tentando fazer
uma votação para, pelo menos, se colocar uma luz no fundo do túnel na questão
previdenciária, na questão das aposentadorias. A Casa está tentando fazer alguma
coisa para que as questões não corram dessa forma.

Queria cumprimentá-los e dizer que estaremos presentes em todas as reuniões. Da
mesma forma que fiz na semana passada, volto a renovar meu apoio, porque é muito
ruim  esta  Casa  dar  uma  demonstração  de  pouco  caso  para  com  segmentos
importantes da sociedade, que são nossos funcionários públicos.

Gostaria, João, de tratar de um assunto que está incomodando muito a mim e a
milhões de brasileiros,  que é essa questão da Petrobras.  Gente, é só ligarmos a
televisão que perguntamos: “Em que mundo estamos? Que País é este?”. Todos os
dias  estamos  observando  e  enfrentando  escândalos  terríveis,  o  maior  caso  de
corrupção  deste  país.  Estamos  boquiabertos.  De  repente,  vemos  um  diretor  da
Petrobras  ser  preso,  e  ele  diz:  “Calma,  vou  devolver  R$255.000.000,00”.  Outros
falam:  “Vou  devolver  R$70.000.000,00,  R$60.000.000,00”.  Se  estão  devolvendo
R$255.000.000,00, R$70.000.000,00, R$60.000.000,00 ou sei lá quanto, imaginem o
que aconteceu neste país. Essa empresa é uma empresa que não tem dono,  ou
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melhor, tem milhões de donos, que é o povo brasileiro. Essa empresa era a 4ª maior
empresa do mundo, um orgulho de empresa. Ela tinha a perspectiva de ter um pré-
sal,  para  extrair  milhões  e  milhões  de  barris  de  petróleo.  Quando  víamos  a
propaganda da Petrobras, sentíamo-nos orgulhosos e dizíamos: “Que bom que sou
brasileiro, que bom que temos uma empresa dessas!”.

Hoje é o contrário, você tem é nojo. Quando você vê o que está acontecendo pela
imprensa,  dá vontade de vir  lutar.  Agora, chega a presidenta da Petrobras e fala:
“Agora vou criar mais uma diretoria para criar as outras diretorias”. É uma brincadeira
o que está acontecendo. Vamos criar agora uma auditoria para fiscalizar as outras
auditorias. É Ali Babá para tomar conta dos outros 40 ladrões que estão ali.

Minha gente, isso aí está acontecendo no Brasil, aqui mesmo em nosso Estado, em
São Paulo, ou seja, nos estados brasileiros. Quero ver de verdade se esse STF - para
não  falar  outra  coisa  -  tem  coragem  -  para  não dizer  outra  palavra  -  de  colocar
também na cadeia  os  bandidos  que receberam impunemente  o  dinheiro  do  povo
brasileiro, sejam eles do Poder Legislativo, sejam eles do Poder Executivo, para que
paguem - e paguem bem - o que levaram, o que roubaram, o que assaltaram do
dinheiro  da  nossa  empresa,  que  era  nosso  orgulho.  Ora,  qualquer  um,  qualquer
brasileiro quando vê a televisão hoje fica de boca aberta sem saber o que vai fazer, o
que vai falar. O mundo todo está gozando o Brasil e vendo como este é o país da
impunidade, mesmo quando se levam presidentes e diretores das grandes empresas
brasileiras presos.

Acho que, nesse aspecto, podemos pelo menos ficar um pouquinho mais tranquilos
ou de alma lavada porque, na verdade, a Polícia Federal está cumprindo fielmente
seu papel. Tem de cumprir mesmo, tem de ter independência, tem de ter idoneidade,
tem de ter liberdade para poder fiscalizar,  para poder investigar e para colocar na
cadeia  -  e  jogar  a  chave  fora  -  esse  bando  de  sacanas,  de  ladrões  que  estão
roubando nosso povo.

Por outro lado - deputado, daqui a pouco concederei a palavra a V. Exa. -, vemos
que prefeituras e prefeitos do nosso país, Doutor Wilson Batista, estão de pires na
mão. Duvido e gostaria de saber qual é a prefeitura brasileira ou mineira que vai
pagar o 13º salário aos funcionários para que eles possam ter um final de ano mais
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tranquilo, comprar o seu presentinho, pagar suas dívidas, comprar o material escolar
de seus filhos. Nenhuma prefeitura está em condições de honrar seus compromissos.

Há pouco, numa conversa com o deputado Dilzon Melo, ele me disse assim - e,
infelizmente, deputado João Leite, temos de dar uma notícia dessas: “A Secretaria de
Saúde do Estado não vai pagar as emendas parlamentares na área da saúde”. Isso
vem agravar cada vez mais nossa situação, a situação dos prefeitos, que receberam
10%, fizeram compromisso, abriram licitações, começaram serviços à espera também
de, pelo menos, receberem o restante das emendas parlamentares. São 20 anos - e
falo isso com tristeza - que estamos aqui. O deputado Dilzon Melo há 24 anos está
aqui, e, pela primeira vez, o Estado, talvez pelas dificuldades, não vai pagar sequer
as emendas parlamentares na área da saúde.

Faço aqui um apelo ao governador Alberto Pinto Coelho, que foi parlamentar, que
veio para esta Casa comigo e junto com V. Exa. O deputado Dilzon Melo e outros
parlamentares já estavam aqui para não deixar isso acontecer. É o dinheiro que foi
repassado  às  prefeituras,  às  associações.  Cada  um,  por  sua  vez,  fez  o  seu
compromisso.

Seria muito ruim, seria péssimo para o parlamento, para uma relação de amizade,
de  respeito  do  parlamento  para  com  o  governo  do  Estado,  se  as  emendas
parlamentares não fossem pagas. Isso aconteceria pela primeira vez na história. Não
gostaria de que nosso amigo Alberto Pinto Coelho, governador deste estado, caros
deputados Wander Borges e Sargento Rodrigues, passasse para a história como o
primeiro governador que não pagou as emendas parlamentares. Será muito ruim para
este parlamento e para o governo.

Concedo aparte ao deputado João Leite, com prazer.
O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Obrigado,  deputado  Carlos  Pimenta.

Acompanho com muita atenção e interesse o seu pronunciamento.
Primeiramente queria deixar o apoio aqui à PEC nº 69. Esperamos que ela seja

votada.
Concordo com V. Exa. Temos agora a chamada comissão de transição, uma figura

totalmente estranha ao processo democrático. É ela que está analisando.
Eu estava dando uma olhada em nossa pauta. Temos o veto à Estação Ecológica
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Estadual de Arêdes. Precisamos esperar para ver se a comissão de transição nos
autorizará  a  votar.  Temos  aqui  também  a  questão  de  material  reciclável,  de
incineração  de  resíduos  hospitalares.  Teremos  de  esperar  para  votar.  Temos  a
suplementação  da  Defensoria  Pública,  que  prevê  advogado  de  graça  para  a
população  carente.  Mas  a  Assembleia  espera  para  ver  se  poderá  votar.  É  algo
impensável  na  democracia,  de  alguma forma,  parar  o  Poder  Legislativo,  que é  o
poder do povo.

Deputado  Carlos  Pimenta,  quero  concordar  com  V.  Exa.  Nem  sei  dizer  qual
sentimento  tenho  tido  neste  momento.  A  cada  momento  vemos  as  notícias
relacionadas  à  Petrobras.  Junta-se  a  elas  a  notícia  que  o  deputado  Sargento
Rodrigues trouxe aqui. Imagine um deputado candidato à reeleição que entregou aos
Correios - que deveria pertencer ao povo brasileiro -, confiantemente, seu material de
campanha, e o material não chegou. Os Correios e a Petrobras foram privatizados,
pertencem agora a partidos políticos. Há a grande crítica: “O PSDB e seus aliados
querem privatizar a Petrobras e os Correios”. Estão privatizados; o PT os privatizou.
As cartas do deputado Sargento Rodrigues não chegaram, os meus santinhos não
chegaram, porque agora essa empresa pertence a um partido político.

Encerro minhas palavras dizendo que ouvi ontem, com muita tristeza, a notícia de
que  um  representante  das  empresas  brasileiras  OAS  e  Camargo  Corrêa  foi
grampeado.  É  uma  vergonha,  deputado  Carlos  Pimenta,  porque  eles  foram  à
contadora  do  doleiro  ameaçar.  Formou-se  uma  quadrilha  no  Brasil  que  está
colocando  em  risco  todo  o  sistema  democrático  brasileiro,  lamentavelmente.
Tomaram a Petrobras.

O deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado, deputado João Leite.
Só  para  encerrar,  Sr.  Presidente,  esse  episódio  da  Petrobras  está  dando  uma

tristeza profunda em todos os brasileiros. Acho que a Polícia Federal tem de agir
como está agindo, doa a quem doer, como disse a presidenta Dilma. É preciso que
coloquem na cadeia os bandidos para podermos efetivamente começar das cinzas,
do nada, essa grande empresa.

Há essa questão das emendas,  de acordo com o deputado Dilzon Melo. Fiquei
triste, porque isso é muito ruim. Não sei se isso é uma determinação dessa comissão
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de transição, mas gostaria muito que o secretário José Geraldo, que é desta Casa, é
um homem acostumado ao debate - ele estava aqui conosco todos os dias -, possa,
pelo menos, não fazer perder esse gesto de confiança do governo do Estado, da
Secretaria de Saúde com o parlamento, porque o dinheiro não é meu nem seu - não
tem  um  centavo  meu  ali.  As  emendas  parlamentares  deverão  ser  pagas  às
prefeituras. Se isso acontecer,  é melhor  que acabe de vez com esse negócio de
emenda  parlamentar.  Vamos  voltar  as  nossas  vistas  para  o  parlamento,  vamos
assumir  integralmente  nossas  funções,  porque,  se  for  quebrado  esse  gesto  de
confiança,  será  muito  ruim  para  a  saúde  pública  de  nossos  municípios.  Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Presidente, colegas deputadas e deputados, solicitei

o uso da tribuna hoje para  falar  de um assunto  que discutimos  na Comissão de
Direitos  Humanos:  famílias  que  fizeram  ocupações  urbanas  em Belo  Horizonte  e
famílias  que  fizeram ocupações  rurais  pelo  interior  do  Estado.  Elas  estiveram na
Comissão de Direitos Humanos solicitando do poder público uma solução.

No  Isidoro,  estão  as  famílias  que  ocuparam  a  área  norte  de  Belo  Horizonte,
deputados  Wander  Borges  e  Sargento  Rodrigues,  cujo  número  sempre  varia  nas
contagens, de 3 a 5 mil famílias, segundo os que estão lá e segundo os cálculos da
Prefeitura de Belo Horizonte. Então, há de 3 a 5 mil famílias na ocupação Isidoro.
Ontem  eles  estiveram  novamente  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  tratar
desse assunto.

Alguns  pontos  são  pacíficos  entre  nós:  o  governo  do  Estado  não  fez  nenhum
programa de assentamento de família em área urbana, não há nenhum loteamento.
Há um consenso entre os movimentos: o número de famílias atendidas pelo governo
do  Estado  foi  zero.  Nenhuma  família  foi  colocada  em  programa  habitacional  do
governo do Estado nos últimos 12 anos. Em outras palavras, o governo que perdeu
as eleições, embora muitos não saibam disso ou não se conformem, não assentou
famílias  e  não  ofereceu  programa de  moradia.  Junto  a  isso  há  um problema no
Município de Belo Horizonte: o prefeito também não tem a menor boa vontade com os
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programas habitacionais, incluindo o programa Minha Casa, Minha Vida, que é um
sucesso em nível  nacional,  mas  que,  em Minas  Gerais,  é  um  programa que,  no
mínimo, vacila. Em Belo Horizonte, são poucas as famílias assentadas no programa
Minha Casa, Minha Vida.

É óbvio que, se existe assentamento do Minha Casa, Minha Vida em todo o Brasil,
tem de existir em Minas Gerais também. O deputado André Quintão, que está aqui,
sabe que, no Estado, o programa ocorre em diversos municípios. Eu mesmo estive
com a presidenta Dilma inaugurando conjuntos do Minha Casa, Minha Vida na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, em São José da Lapa e em Betim. Mas aqui, em
Belo  Horizonte,  temos  uma  dificuldade  imensa,  porque  não  há,  por  parte  da
prefeitura, um arranjo que permite às famílias que recebem de zero a três salários
mínimos ter o programa habitacional do Minha Casa, Minha Vida.

A notícia  boa  ficou  ontem  por  conta  do  deputado  Durval  Ângelo,  que  trouxe
representantes da  comissão de transição e  disse que,  finalmente,  vamos  ter,  em
Minas Gerais, uma nova postura com o governador eleito, Fernando Pimentel, que
disse assumir também essa questão das moradias como parte do seu programa de
governo. Em outras palavras, o governo do Estado vai passar a ser também agente
do Minha Casa,  Minha Vida  e dos programas de moradia popular.  Essa é a boa
notícia  que  tivemos  ontem  para  as  famílias  do  Isidoro.  A  forma  de  fazer,
evidentemente, ainda dependerá da Prefeitura de Belo Horizonte, mas haverá uma
nova postura, que não aquela de pressionar os que ocupam ou têm vagas a serem
preenchidas no Minha Casa, Minha Vida a desistir da sua habitação.

Pelo contrário, haverá por parte do governo do Estado não mais o envio de tropas
policiais  para impedir  um direito,  mas, sim, o Estado buscar  organizar  o  direito  à
moradia.

Então, vim hoje para fazer o anúncio desses novos bons tempos que teremos em
Minas  Gerais  a  partir  de  agora,  de  uma  intervenção  do  governo  do  Estado,  do
governador  Fernando  Pimentel,  em  relação  à  questão  do  Isidoro.  É  importante
repercutir isso aqui porque a situação lá é muito tensa, como é também em vários
assentamentos rurais,  muitos com data marcada para que os trabalhadores rurais
saiam  das  ocupações  que  fizeram.  A  ideia  é  também  negociar  com  esses



698
____________________________________________________________________________

assentamentos,  com  a  entrada  do governo  do Estado  em  terras  devolutas,  onde
esses  trabalhadores  possam  ser  assentados  no  interior  de  Minas  Gerais,  em
programas de assentamento de reforma agrária ou de crédito fundiário, que ficaram
muito tempo paralisados durante esses governos e que consideramos uma prioridade
em Minas Gerais.

Mas,  presidente,  essa  nova  forma  de  enxergar  a  questão  da  moradia  nos  foi
apresentada ontem dentro do Isidoro, e trago a novidade do que deveremos ter no
próximo governo.

Às vezes fico ainda pensando o que será esse novo governo e qual a relação que
teremos na Assembleia Legislativa com esse futuro que se aproxima. Estou muito
preocupado com a forma como a transição se tem colocado e mais preocupado ainda
com o que chamamos de herança maldita.  A cada dia me assusto ao enxergar a
situação em que o Estado de Minas Gerais está sendo entregue ao futuro governador
Fernando Pimentel.

Deputado Elismar Prado, estive lendo o relatório do Tribunal de Contas do Estado.
V.  Exa.  sabia  que  a  dívida  já  ultrapassou  R$100.000.000.000,00,  na  verdade  já
chegou a R$102.000.000.000,00? V. Exa.,  deputado Elismar Prado, viu o senador
Aécio Neves, depois o governador Anastasia e, agora, o governador Alberto Pinto
Coelho falarem em choque de gestão. Deve se lembrar aqui, por diversas vezes, de
ter visto a secretária Renata Vilhena sempre com um PowerPoint demonstrando ou
tentando demostrar que já tínhamos em Minas Gerais o choque de gestão de quarta
geração. Ficamos sempre com medo de vir um choque de gestão de quinta geração e
matar todo mundo eletrocutado. O risco era, evidentemente, muito grande. O choque
de gestão nos deixa agora uma dívida de R$102.000.000.000,00.

É impressionante como cresceu a dívida de Minas. Deixa para o ano que vem, a
mais do que este ano, o pagamento de R$6.000.000.000,00 de juros e o pagamento
de  dívidas  que  foram  feitas  a  partir  dos  empréstimos  aprovados  na  Assembleia
Legislativa,  e votamos contra quase todos.  Eles  começam a ser  computados nas
contas  do  governo  de  Minas  a  partir  do  ano  que  vem.  Então,  pagaremos
R$6.000.000.000,00 a  mais  do  que já  é  pago  pelo  serviço  da  dívida.  Esse foi  o
choque de gestão e a herança maldita econômica deixada pela mentira do déficit
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zero.  Este  ano o  déficit  orçamentário  já  chega a  R$800.000.000,00,  ou  seja,  em
outras palavras, o governo do Estado está pedindo dinheiro emprestado para pagar o
déficit do orçamento deste ano. Imagine pegar dinheiro emprestado para pagar déficit
orçamentário. É o pior dos mundos. Assim está Minas Gerais.

O PIB de Minas cresceu muito menos do que o PIB nacional. O senador Aécio
Neves chamava o PIB do Brasil de “pibinho”, mas o “pibinho” de Minas, o “pibinho” do
Aecinho, este sim, é bem pequenininho. Foi um dos menores de todos os Estados, o
quarto pior do País. Não há perspectiva de aumento no ano que vem porque não
houve política de desenvolvimento para que isso acontecesse.

Mas o governo, não satisfeito de entregar essa herança maldita, para não dizer da
dívida de R$8.000.000.000,00 com a educação, do mesmo valor da dívida com a
saúde, está com várias arapucas a serem armadas em plena Assembleia Legislativa.
Cuidado, deputado André Quintão, ao adentrar esse tapete vermelho porque pode
pisar  em  alguma  arapuca  ou  armadilha  tucana  armada  aqui  dentro.  Cuidado,
também,  deputado Elismar  Prado.  Há arapuca de aumento de salário  sem haver
dinheiro;  há  a  arapuca  de  fingir  que  vai  efetivar  os  outros  sem  ter  o  poder  da
efetivação e do concurso. Há a arapuca para pegar petista,  para pegar  deputado
desavisado.

Tem arapuca para os trabalhadores da educação, retirando deles o direito de ser
efetivos como auxiliares de escola, com a terceirização do serviço no ano que vem.
Tem  arapuca  de  todo  jeito.  Cada  projeto  de  lei  é  uma  arapuca  na  Assembleia
Legislativa.

Como se faz a transição com um governo que, em vez de apontar os problemas e
resolver  o  que  fazer,  com  a  comissão  de  transição,  prefere  enviar  à  Assembleia
Legislativa projetos inexequíveis? Esse é o quadro da transição. Estamos diante de
uma herança maldita e de uma transição de faz de conta. Esse é o quadro de Minas.

Ao mesmo tempo, os deputados da base do governo atual, que serão oposição no
próximo  ano,  procuram  palavras  fáceis  na  Assembleia  Legislativa  para  prometer
coisas que não podem cumprir, transformando, assim, a transição em algo de alto
risco. Com base nisso, a Assembleia Legislativa fica completamente paralisada. Não
há como fazer aqui uma pauta que respeite minimamente os mineiros e seja votada.
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A pauta preferencial do atual governo é armar arapucas para o próximo governo. E
assim vai a transição em Minas Gerais.

Enquanto isso, liberam-se tucanos e tucanoides para tentar dar golpes. Tucanos e
tucanoides, agora, viraram agentes que vão para as ruas pedindo um golpe militar e a
ditadura militar de volta, pedindo  impeachment etc. Falam de escândalos que só a
presidenta Dilma colocou em pauta para punição e que eles, a vida inteira, colocaram
debaixo do tapete.

Agora, estão falando de escândalo de empreiteiras na Petrobras. O senador Aécio
Neves  e  os  tucanos  enchem a boca para  falar  dos  problemas da corrupção das
empreiteiras. Ora, o senador Aécio Neves é, no mínimo, cara de pau. Basta dizer que
ele loteou os prédios da Cidade Administrativa exatamente para as empresas que
financiaram a sua campanha: as empreiteiras. Ou essas empreiteiras só começaram
a  doar  para  campanhas  e  a  fazer  caixa  dois  no  Brasil  a  partir  de  agora?  É
impressionante. Quando a presidenta Dilma começa a colocar o dedo na ferida - e
não sobrará pedra sobre pedra -, eles arrepiam e querem tirar o corpo fora.

Mas  é  evidente  que  não  vão  fazê-lo.  Eu,  por  exemplo,  estou  sugerindo  que
iniciemos o ano com uma CPI da Codemig, para ver como o seu presidente, parente
de Aécio Neves, tratou a construção da Cidade Administrativa e do Mineirão. Aliás, a
CPI do Mineirão já tem assinaturas em número suficiente: 27. Ali,  privilegiaram-se
empreiteiras que apoiaram o senador Aécio Neves, mas ele não deixa instituir a CPI.
O número de assinaturas já é suficiente, mas a presidência da Assembleia Legislativa
não lê a CPI do Mineirão, que vai pegar exatamente empreiteiras ligadas a caixa dois
e a outras coisas piores em Minas Gerais, de que tenho prova.

Mas isso não pode ser investigado. Apenas a presidenta Dilma dá ordem para que
se faça investigação neste país. Essa é que é a verdade. O resto é escondido. Ou
não tem aeroporto escondido em Cláudio?

Concedo aparte ao deputado Elismar Prado.
O deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Gostaria  de parabenizar  V.  Exa.  pelo

pronunciamento. Realmente, a arapuca está armada, e isso é muito sério para todo o
Estado. O governo atual só fez política de governo, e não de estado, e agora vai jogar
no quanto pior, melhor, e quem é prejudicado é o povo de Minas Gerais.
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V. Exa. deu o exemplo da política de moradia. Aqui não tem nada, é zero. Aqueles
que acompanham o orçamento podem observar que, nesses 12 anos, o governo do
Estado  investiu  muito  mais  na  propaganda  de  governo  do  que  efetivamente  na
execução dos programas. Alguns programas quase não têm orçamento algum, mas
vemos uma fortuna sendo investida em propagandas do governo, aliás propagandas
sempre  enganosas,  porque  efetivamente  esse  governo  não  fez  qualquer  política
social. Como falamos em moradia, é bom lembrar que o deputado Weliton Prado,
oriundo desta Casa, foi o relator da área do PAC que cuidou do Minha Casa, Minha
Vida,  que não teve um centavo de contingenciamento.  Foram garantidos mais de
R$12.000.000.000,00 para todo o Brasil, contemplando milhares de famílias de Minas
Gerais.

Aqui, sim, a presença do governo federal, nesse período do presidente Lula e da
presidenta Dilma, foi muito forte, inclusive nos pequenos municípios.

Quero parabenizar V. Exa. Temos de ter muito cuidado ao fazer essa transição, em
realmente ter o diagnóstico do Estado, das políticas públicas do Estado, para que se
possa fazer um trabalho que será árduo, mas que será feito com muito esforço, de
recuperação do Estado, para investir, realmente, nas áreas prioritárias em benefício
do povo do Estado.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Elismar Prado.
Termino dizendo isto: que nós precisaremos, com certeza,  quando o governador

Pimental assumir, fazer auditorias em cada órgão do Estado. Essas auditorias serão
fundamentais.

Foi exatamente por isso que V. Exa. acabou de dizer - e aí eu concluo minha fala -,
que houve um recado claro de Minas. Minas Gerais derrotou o senador Aécio Neves,
tanto para o governo de Minas como para a Presidência da República, no primeiro e
no segundo turnos. Minas foi, sim, a responsável pela derrota de Aécio Neves. Talvez
por  isso  a  ressaca  eleitoral  dos  tucanos  em  Minas  está  maior,  parece  que  não
termina.  Já  passou a  missa de sétimo dia,  já  demos Engov,  mas a  ressaca não
termina.  Mas  vai  terminar.  Democracia  é  assim  mesmo,  é  preciso  respeitar  o
resultado, mesmo quando ele é amargo. Isso sempre acontece. Nós ganhamos, nós
perdemos,  mas  faz  parte  do  jogo da  democracia.  Faz parte  também,  presidente,
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aceitar a derrota. Isso eu considero importante para que a gente faça a transição
democrática de maneira tranquila. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quando fui chamado, ainda não
estava de posse dos nomes dos responsáveis pelos Correios em Minas Gerais que
fizeram essa ação criminosa contra este deputado. Carlos Nogueira é o gerente da
agência dos Correios  do Bairro Santa Efigênia e estava tentando nos atender  no
Bairro Jaraguá, onde meu chefe de gabinete e este deputado comparecemos por
várias vezes. E o meu material, deputado Rogério Correia, estava há 15 dias parado,
sem ser dobrado, envelopado e etiquetado. Isso depois de ser entregue. E esse Sr.
Carlos  Nogueira  chegou  a  fazer  uma  carta,  carta-contrato,  responsabilizando-se,
dizendo que as minhas correspondências chegariam. O diretor regional dos Correios
em Minas Gerais, Sr. José Pedro de Amengol Filho, ligou-me três vezes, garantindo
que o meu material  chegaria.  Eu tenho aqui,  Sr.  Presidente,  postagem na minha
página do Facebook. Há o nome do cidadão que fez questão de postar publicamente:
Agenário Casal Moreira. Parece-me que ele é sargento reformado da Polícia Militar, e
diz o seguinte: “Aproveito espaço para informar que recebi seu material de campanha
no dia 7 de outubro, por volta das 15h30min, pessoalmente, das mãos do funcionário
dos Correios.  Ainda bem que esta baixaria”  -  não vou citar  aqui  o partido -  “não
comprometeu sua eleição”. Mas ele cita, inclusive, o partido. Essa é a manifestação
do cidadão Agenário Casal Moreira. Ou seja, afirma que a minha correspondência,
uma carta falando do meu trabalho ao longo desses 16 anos de mandato, bem como
pedindo  voto,  com  os  santinhos,  para  mim  e  para  o  deputado  federal  Subten.
Gonzaga,  chegou dois  dias  depois  da eleição.  Mas há outras  manifestações cuja
leitura  vou  deixar  de  fazer,  presidente,  que  chegaram  bem  depois.  Ou  seja,  os
Correios agiram de forma criminosa, irresponsável, nessas eleições, aqui em Minas
Gerais. Estou falando de fato que sou vítima e que constatei isso. Então, fica aqui o
nome: Carlos Nogueira, gerente da agência dos Correios do Santa Efigênia. Depois,
o meu material foi parar na agência do Jaraguá, e o diretor regional dos Correios em
Minas Gerais, Sr. José Pedro de Amengol Filho, um moleque, irresponsável, ligou-me
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três vezes: “Deputado, o senhor pode ficar tranquilo que a correspondência do senhor
chegará antes da eleição”. Colocaram isso no papel, Sr. Presidente. Foi escrito. Isso
está  numa carta-contrato,  quando  eu exigi  deles  um compromisso  formal.  Agora,
pasmem,  eu  tive  de  pagar  primeiro,  para  depois  eles  começarem  a  expedir  as
correspondências. Se eu não pagasse, não sairia correspondência nenhuma. E tive
de pagar  à vista,  presidente,  e depois  me deparei  com essa ação criminosa dos
Correios de Minas Gerais. Formalizaremos ao Ministério Público Federal, que tem a
competência,  por  se  tratar  de  uma  empresa  pública  federal,  e  estudaremos  a
propositura de uma ação cível, porque infelizmente tivemos prejuízos na eleição. O
fato de ter sido reeleito não significa que não tive prejuízo, até porque paguei. Paguei
por cento e tantas mil correspondências, e elas não chegaram em tempo hábil. Então
fica aqui registrado. Eu estava devendo às pessoas que estão nos assistindo declinar
aqui  o  nome dos responsáveis  por  me enrolar  e fazer  essa falcatrua  da  qual  fui
vítima.

O deputado Rogério Correia - Pela ordem, presidente. Vendo que não há número
regimental,  pediria  a  V.  Exa.  que  encerrasse  a  reunião.  Não  há  mesmo número
regimental, não há pauta mínima acordada, nem a leitura da CPI do Mineirão. Se ela
fosse lida hoje, eu até permitiria; mas são lidas outras correspondências, e a CPI, que
tem um número, nunca é lida. Então peço a V. Exa. que encerre a reunião.

Encerramento
O  presidente  (deputado  Wander  Borges)  -  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 especial de amanhã, dia 19, às 10
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, 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
“MENSAGEM Nº 722/2014*

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  a  essa  egrégia
Assembleia Legislativa, emendas ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de
2014, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que altera a Lei nº 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

Com as emendas, pretende-se promover alterações nas Leis nºs 4.747, de 9 de
maio de 1968; 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 14.941, de 29 de dezembro de
2003; 15.424, de 30 de dezembro de 2004; 19.976, de 27 de dezembro de 2011;
20.540, de 14 de dezembro de 2012; 21.016, de 20 de dezembro de 2013, além de
dar outras providências.

Informo que os principais motivos que justificam o encaminhamento da presente
proposta  estão  detalhados  na  Exposição  de Motivos  da  Secretaria  de  Estado de
Fazenda que, para melhor compreensão do projeto, faço anexar a esta Mensagem.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor estas emendas ao
Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014.

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

Exposição de Motivos

 

NOTA TÉCNICA

Unidade Administrativa Emitente:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Subsecretaria da Receita Estadual
Superintendência de Tributação

Número:
/2014

Data:
07/11/2014

Página:

Referência:  Propostas  de  Emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.494/2014,  que
objetivam  alterar  as  Leis  nºs  4.747,  de  9  de  maio  de  1968;  6.763,  de  26  de
dezembro  de  1975;  14.941,  de  29  de  dezembro  de  2003;  15.424,  de  30  de
dezembro  de  2004;  19.976,  de  27  de  dezembro  de  2011;  20.540,  de  14  de
dezembro de 2012; 21.016, de 20 de dezembro de 2013; e dão outras providências

A presente nota técnica tem por  objetivo analisar as  Propostas de Emendas do
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Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 5.494/2014, as quais propõem alterações nas
Leis nºs 4.747, de 9 de maio de 1968; 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 14.941, de
29 de dezembro de 2003; 15.424, de 30 de dezembro de 2004; 19.976, de 27 de
dezembro de 2011; 20.540, de 14 de dezembro de 2012; 21.016, de 20 de dezembro
de 2013, além de dar outras providências.

As alterações são as seguintes:
A) Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975:
Emenda 1 - Altere-se o art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 7º - (...)
XI - a saída de bem integrado ao ativo imobilizado, exceto no caso de venda de

produto objeto de arrendamento mercantil;
(...)
§  17.  Para  efeitos  do  inciso  XI  do  caput,  considera-se  bem  integrado  ao  ativo

imobilizado  aquele  utilizado  após  o  uso  normal  a  que  era  destinado,  conforme
dispuser o regulamento.

§ 18.  A veiculação de publicidade por meio de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita integra a prestação de serviço de comunicação a
que se refere o inciso XXVII do caput.”

Emenda 1.1 - Acrescente-se onde convier:
“Art. XX - A alteração do §§ 18 do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, retroage seus

efeitos a 19 de dezembro de 2003.”
A alteração da redação do inciso XI do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, e a inclusão

do § 17 ao mesmo artigo possibilitam a desvinculação do prazo de 12 (doze) meses
para  caracterização  do  ativo  imobilizado,  conforme  dispuser  o  regulamento.  As
alterações  propostas  servem  como  medida  de  incentivo  à  renovação  do  parque
industrial instalado no Estado.

Já a inclusão do §  18  ao art.  7º  da  Lei  nº  6.763,  de 1975,  tem como objetivo
explicitar  que  a  não-incidência  do  ICMS  relativa  ao  serviço  de  comunicação  na
modalidade radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita
integra a prestação de serviço de comunicação a que se refere o inciso XXVII do
caput do artigo, como medida para conferir maior segurança jurídica na aplicação da
mencionada não-incidência.
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A retroação dos efeitos do § 18 ora introduzido ao art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975,
decorre  da  necessidade  de  garantir  segurança  jurídica,  e  reporta-se  à  data  da
Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

As medidas constantes das emendas 1 e 1.1 não importam em renúncia de receita
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 2 - Altere-se o art. 11 da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art.  11.  Dar-se-á  suspensão  nos  casos  em  que  a  incidência  do  imposto  ficar

condicionada a evento futuro, na forma estabelecida em convênios celebrados nos
termos da legislação federal ou conforme dispuser o regulamento.”

A alteração da redação do art.  11 da Lei  nº  6.763, de 1975,  tem como objetivo
autorizar  o  Regulamento  do  ICMS  a  prever  novas  hipóteses  de  suspensão  do
pagamento do imposto, além daquelas previstas em Convênios.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 3 - Altere-se o art. 21 da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 21. (...)
XVII - o contribuinte que utilizar ou receber, em transferência, crédito de ICMS em

desacordo com o estabelecido na legislação tributária, quando:
a) ficar comprovado o conluio entre os contribuintes envolvidos; ou
b) tratar-se de contribuinte com relação de interdependência com o detentor original

do crédito ou com o transferidor, nos termos do § 18 do art. 13 desta lei;
(...)”
A redação atual permite a responsabilização do contribuinte recebedor ou utilizador

mesmo  quando  não  for  comprovada  sua  participação  na  caracterização  da
ilegitimidade do crédito transferido.

A emenda  proposta  tem  por  escopo  restringir  a  responsabilidade  solidária  do
contribuinte  recebedor  ou  utilizador  quando  constatada  a  ilegitimidade  do  crédito
acumulado transferido, somente nas hipóteses que ficar comprovado o conluio entre
os  contribuintes  envolvidos  ou  tratar-se  de  contribuinte  com  relação  de
interdependência com o detentor original do crédito ou com o transferidor, nos termos
do § 18 do art. 13 desta lei.
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Tal  inclusão  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 4 - Alterem-se os §§ 18 e 20 do art. 22 da Lei nº 6.763/75:
“Art. 22. (...)
§ 18. Nas hipóteses em que fique atribuída ao alienante ou remetente a condição

de contribuinte substituto, não ocorrendo a retenção ou ocorrendo retenção a menor
do imposto, a responsabilidade pelo imposto devido a título de substituição tributária
caberá ao estabelecimento destinatário neste Estado, exceto quando o destinatário
não tenha acesso às informações necessárias à conferência da base de cálculo do
imposto para fins de substituição tributária, conforme dispuser o regulamento.

(...)
§ 20.  A responsabilidade prevista nos §§ 18 e 19 deste artigo será atribuída ao

destinatário  da  mercadoria  desacompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  do
imposto, nos casos em que a legislação determine que seu vencimento ocorra na
data de saída da mercadoria, exceto na hipótese em que o destinatário não tenha
acesso  às  informações  necessárias  à  conferência  dessa  obrigação,  conforme
dispuser o regulamento.”

Emenda 4.1 - Acrescente-se onde convier:
“Art. xx A alteração dos §§ 18 e 20 do art. 22 da Lei nº 6.763, de 1975, retroage

seus efeitos a 1º de novembro de 2013.”
A alteração proposta na redação dos §§ 18 e 20 do art. 22 da Lei nº 6.763, de 1975,

visa  excluir  a  responsabilidade  solidária  do  destinatário  mineiro  em  relação  ao
descumprimento  das  obrigações  referentes  ao  imposto  devido  por  substituição
tributária  pelo  substituto  original,  quando  o  destinatário  não  tenha  acesso  às
informações  imprescindíveis  para  conferência  desta  obrigação,  o  que configuraria
uma obrigação impossível de ser cumprida.

A retroação dos efeitos da presente alteração decorre da necessidade de garantir
segurança jurídica, haja vista a impossibilidade do destinatário conhecer o preço de
compra  do  seu  fornecedor,  para  efeitos  de  conferência  da  base  de  cálculo  da
substituição tributária.

As  alterações  constantes  das  emendas  4  e  4.1  não  importam  em  renúncia  de
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receita  nos  termos  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº
101/2000).

Emenda 5 - Altere-se o art. 24 da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 24. (...)
§ 7º (...)
IV - (...)
i)  a  utilização  como  insumo,  a  aquisição,  a  comercialização,  a  distribuição,  o

transporte ou a estocagem de mercadoria furtada ou roubada;
V - (...)
e)  manipulação  dos  totalizadores  de  volume  (encerrantes)  das  bombas  de

combustível;
(...)
XV - for cancelado o registro na Junta Comercial;
XVI - na hipótese de redução do quadro societário de sociedade limitada, de forma

a restar apenas um sócio, não for reconstituída a pluralidade de sócios ou requerida a
transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI), no prazo estipulado pelo inciso IV do
art. 1.033 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

XVII - o contribuinte deixar de entregar, no prazo de cento e oitenta dias após a
concessão da inscrição, documentação da Agência Nacional de Petróleo - ANP que
comprove,  para  o  estabelecimento  solicitante,  o  registro  ou  a  autorização  para  o
exercício  de  atividades  relacionadas  ao  abastecimento  nacional  de  combustíveis
derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

§ 8º A repartição fazendária não concederá inscrição estadual a pessoa jurídica cujo
sócio  ou  dirigente  tiver  sido condenado por  crime de furto,  roubo,  receptação  ou
contra a propriedade industrial  no prazo de cinco anos contados da data em que
transitar em julgado a sentença de condenação.

(...)”
A emenda 5 propõe alteração da redação do art. 24 da Lei nº 6.763, de 1975, que

trata das hipóteses de suspensão ou de cancelamento de inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, com a finalidade de:
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- criar a alínea “i” ao inciso IV do § 7º do art. 24, para estabelecer a hipótese de
suspensão ou cancelamento da inscrição do contribuinte quando ficar comprovada a
utilização como insumo, a aquisição, a comercialização, a distribuição, o transporte
ou a estocagem de mercadoria furtada ou roubada, como forma de tentar coibir tais
irregularidades que interferem de forma negativa na política estadual de fomento ao
desenvolvimento econômico, com reflexos na economia de mercado, especialmente a
concorrência  desleal.  Referidas  irregularidades  lesam,  também,  o  Erário  e,  por
conseguinte, toda a coletividade;

- criar a alínea “e” ao inciso V do § 7º do art. 24, para estabelecer a hipótese de
suspensão ou cancelamento da inscrição de estabelecimento de comércio varejista
de combustíveis e lubrificantes, ponto de abastecimento, transportador revendedor
retalhista (TRR), distribuidor e produtor de combustíveis quando houver manipulação
dos totalizadores de volume (encerrantes) das bombas de combustível, a fim de evitar
novas  modalidades  de  fraude,  tendo  em  vista  que  nas  bombas  modernas  o
mecanismo de medição de volume não é mais  mecânico,  mas eletrônico,  e  que,
portanto, as informações nele gravadas podem ser manipuladas;

-  incluir  o  inciso  XV  ao  §  7º  do  art.  24,  determinando  a  suspensão  ou  o
cancelamento da inscrição do contribuinte quando for cancelado o registro na Junta
Comercial, como, por exemplo, no caso previsto no § 1º do art. 60 da Lei Federal nº
8.934, de 18 de novembro de 1994, que prevê o cancelamento do registro da firma
individual ou da sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de
dez anos consecutivos;

- criar, ainda, o inciso XVI do mesmo dispositivo, estabelecendo a suspensão ou o
cancelamento da inscrição de sociedade limitada na hipótese de redução do quadro
societário,  de  forma  a  restar  apenas  um  sócio,  quando  não  for  reconstituída  a
pluralidade de sócios ou requerida a transformação do registro da sociedade para
empresário  individual  ou  para  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada
(EIRELI), no prazo estipulado pelo inciso IV do art. 1.033 da Lei Federal nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

- mediante a inclusão do inciso XVII ao § 7º do art. 24, estabelecer a hipótese de
suspensão ou cancelamento da inscrição quando o contribuinte deixar de entregar, no
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prazo de cento  e  oitenta  dias  após  a  concessão da  inscrição,  documentação da
Agência  Nacional  de  Petróleo  -  ANP  que  comprove,  para  o  estabelecimento
solicitante, o registro ou a autorização para o exercício de atividades relacionadas ao
abastecimento  nacional  de  combustíveis  derivados  de  petróleo,  gás  natural  e
biocombustíveis. Isso porque, com o Cadastro Sincronizado Nacional, as empresas
só  conseguem  obter  o  registro  ou  a  autorização  na  ANP depois  de  inscritos  no
Cadastro de Contribuintes do ICMS e no Cadastro Nacional  da Pessoa Jurídica -
CNPJ. Assim, quando o contribuinte não obtém o registro ou a autorização no órgão
regulamentador,  fica impedido de exercer legalmente suas atividades, embora sua
inscrição permaneça ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS, o que pode dar
ensejo a fraudes;

- alterar a redação do § 8º do art. 24 para estabelecer a condenação de sócio ou
dirigente  do  contribuinte  por  crime  de  furto  ou  roubo  como  motivo  para  a  não
concessão de inscrição ao contribuinte, pelo prazo de cinco anos contados da data
em que transitar em julgado a sentença condenatória, em consonância à alteração
proposta em epígrafe para o inciso IV do § 7º do mesmo artigo.

As medidas constantes da emenda 5 não importam em renúncia de receita nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 6 - Revoguem-se os incisos II e III do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de
1975:

“Art. xx Ficam revogados os incisos II e III do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de
1975.”

A medida constante da emenda 6 propõe a revogação dos incisos II e III do § 7º do
art. 24 da Lei nº 6.763, de 1975, em razão da matéria neles disposta (Simples Minas)
encontrar-se  obsoleta  pela  superveniência  da  Lei  Complementar  nº  123/2006
(Simples Nacional).

Tais  revogações  não  importam  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 7 - Altere-se o art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, para alterar seu inciso I e
incluir o § 2º, passando seu parágrafo único a constituir o § 1º:

“Art. 32-A. (...)
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I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de
industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria
industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,
de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída  de  produtos  eletroeletrônicos,  eletrônicos,  de  informática  e  de  automação,
destinados  a  estabelecimento  de  contribuinte  do  imposto,  a  pessoas  jurídicas
prestadoras de  serviços,  inclusive clínicas  e  hospitais,  a  profissional  médico  ou  a
órgão da administração pública, suas fundações e autarquias;”

(...)
§  2º  O  disposto  no  inciso  I  aplica-se  também às  partes  e  peças  dos  produtos

eletroeletrônicos,  eletrônicos,  de  informática  e  de  automação  e  aos  produtos
constantes da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS vigente na data de
publicação desta lei.”

A alteração proposta objetiva suprir omissão verificada nas Leis nº 20.540, de 2012,
e  nº  21.016,  de  2013,  que  trataram  apenas  dos  produtos  eletroeletrônicos,  mas
deixaram  ausentes  importantes  linhas  de  produtos  que  pertencem  ao  segmento
considerado,  quais  sejam: os  produtos eletrônicos,  de  informática,  de  automação,
dentre outros. Assim, a presente alteração permite adequar o tratamento tributário do
setor à realidade mercadológica.

A inclusão do § 2º visa assegurar a continuidade do tratamento tributário concedido
às partes  e peças dos produtos eletroeletrônicos,  eletrônicos,  de informática e de
automação e aos produtos constantes da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do
ICMS vigente na data de publicação desta lei.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 8 - Acrescente-se ao art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, os §§ 2º e 3º,
passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 32-F. (...)
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput, relativamente à operação interna promovida

pelo distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição, que destinar a mercadoria a
outro estabelecimento distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição,  de mesma
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titularidade  ou  não,  situado  no  Estado,  que  efetue  exclusivamente  operação
interestadual destinada a contribuinte do imposto, com a mercadoria considerada:

I - serão anulados os créditos relativos à operação de entrada da mercadoria;
II - será destacado o imposto correspondente:
a) à alíquota de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação, na hipótese de

mercadoria importada ou com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por
cento);

b) à alíquota de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação, na hipótese de
mercadoria produzida no país ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40%
(quarenta por cento);

III - serão anulados os débitos relativos à operação de saída da mercadoria.
§ 3º O estabelecimento distribuidor, atacadista ou centro de distribuição situado no

Estado, que efetue exclusivamente operação interestadual destinada a contribuinte
do imposto, com a mercadoria recebida na forma do § 2º:

I  -  deverá  anular  o  crédito  correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  do  valor  de
entrada da mercadoria produzida no país ou com conteúdo de importação igual ou
inferior a 40% (quarenta por cento), quando realizar operação interestadual sujeita à
alíquota de 7% (sete por cento);

II - deverá anular o crédito correspondente à diferença entre 12% (doze por cento) e
a alíquota praticada na operação interestadual, se esta última alíquota for inferior a
7% (sete por cento), calculada sobre o valor de entrada da mercadoria produzida no
país ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40% (quarenta por cento).”

Emenda 8.1 - Acrescente-se onde convier:
Art. xx A inclusão dos §§ 2º e 3º ao art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, retroage seus

efeitos a 1º de janeiro de 2012.
A inclusão dos §§ 2º e 3º tem por objetivo viabilizar a distribuição das mercadorias

pelo Estado de Minas Gerais, evitando a acumulação de crédito no estabelecimento
distribuidor, em razão da estrutura das alíquotas interestaduais do ICMS (aquisições a
12% e 4% e saídas a 12%, 7º e 4%).

A retroação dos efeitos da presente alteração decorre da necessidade de garantir
segurança jurídica.
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A renúncia fiscal  relativa ao ICMS perfaz,  aproximadamente,  o montante de R$
xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), o qual terá como medida compensatória o aumento da
arrecadação  do  ICMS  em  razão  do  aumento  da  alíquota  da  gasolina  para  fins
carburantes, constante do Projeto de Lei nº 5.494/2014, a qual passará ao percentual
de 29% (vinte e nove por cento), resultando em uma estimativa de incremento de
receita na ordem de R$ 200 milhões/ano.

Emenda 9 - Acrescente-se o art. 32-M à Lei nº 6.763, de 1975:
“Art.  32-M. Fica o Poder  Executivo autorizado a  conceder  crédito presumido ou

estorno  de  débito  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação -  ICMS -,  na forma,  no  prazo e  nas  condições
previstos em regulamento, de modo que o recolhimento efetivo do imposto resulte no
percentual correspondente a 2% (dois por cento) das saídas promovidas por centro
de distribuição, nas operações destinadas a estabelecimento de mesma titularidade
que  se  dedique à  atividade  de  comércio  varejista  de  material  esportivo,  inclusive
calçados, equipamentos, roupas e acessórios de natureza esportiva, ainda que por
meio  eletrônico  ou por  telemarketing,  sendo ambos  os  estabelecimentos  situados
neste Estado, desde que, cumulativamente, as mercadorias:

I - possuam marca de renome internacional;
II - sejam adquiridas de estabelecimento importador que:
a) detenha direito de exclusividade para a sua importação e distribuição no país;
b)  pratique  preço  de  revenda  uniforme,  independentemente  da  carga  tributária

aplicável à operação;
c) esteja situado em unidade da Federação que não conceda benefício fiscal na

saída interestadual destinada a este Estado.”
A emenda 9 inclui o art. 32-M à Lei nº 6.763, de 1975, com o propósito de permitir a

concessão de tratamento tributário que resulte em recolhimento efetivo de 2% (dois
por  cento)  nas  saídas  promovidas  por  centro  de  distribuição,  nas  operações
destinadas a estabelecimento de mesma titularidade que se dedique à atividade de
comércio varejista de material esportivo, inclusive calçados esportivos, equipamentos
esportivos,  roupas  esportivas  e  acessórios  esportivos,  quando  tais  mercadorias
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possuam  marca  de  renome  internacional  e  preço  de  revenda  uniforme,
independentemente da carga tributária aplicável à operação.

Esclareça-se que quando houve a mudança da alíquota do ICMS para mercadoria
importada nas operações interestaduais, de 12% para 4%, por força da Resolução nº
13/2012 do Senado Federal,  os produtos mencionados não sofreram alteração de
preço devido à política de preços padronizados internacionalmente adotada por esse
tipo  de  empresa.  Com  a  presente  autorização  legal,  pretende-se  viabilizar  a
distribuição nacional desse tipo de mercadoria a partir do Estado de Minas Gerais.

A renúncia fiscal  relativa ao ICMS perfaz,  aproximadamente,  o montante de R$
xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), o qual terá como medida compensatória o aumento da
arrecadação  do  ICMS  em  razão  do  aumento  da  alíquota  da  gasolina  para  fins
carburantes,  a  qual  passará  ao  percentual  de  29%  (vinte  e  nove  por  cento),
resultando  em  uma  estimativa  de  incremento  de  receita  na  ordem  de  R$  200
milhões/ano.

Emenda 10 - Acrescente-se o art. 32-N à Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 32-N. Na hipótese do contribuinte do ICMS ter escriturado créditos ilegítimos

ou  indevidos,  tais  créditos  serão  exigidos  integralmente  em  Auto  de  Infração,
acrescidos dos juros de mora, das multas relativas ao aproveitamento indevido e da
penalidade a que se refere o inciso II  do art.  56 da Lei  nº  6.763/75,  a partir  dos
respectivos períodos de creditamento.

§ 1º - O contribuinte, por ocasião do pagamento do crédito tributário de que trata o
caput deste artigo, poderá deduzir dos valores de imposto exigidos a partir do mês
subsequente ao último período em que se verificar saldo devedor dentre os períodos
considerados no Auto de Infração, o montante de crédito acumulado em sua conta
gráfica, mediante emissão de nota fiscal com lançamento a débito do respectivo valor.

§  2º  -  O montante  de  crédito  acumulado de que  trata  o  parágrafo  anterior  fica
limitado  ao  menor  valor  de  saldo  credor  verificado  na  conta  gráfica  no  período
compreendido entre o último período de apuração considerado no Auto de Infração e
o período de apuração anterior ao pagamento.

§ 3º - Na hipótese de saldo igual a zero ou saldo devedor, no período a que se
refere o parágrafo anterior, fica vedada a dedução de que trata o § 1º.
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§ 4º - Proporcionalmente à dedução de que trata o § 1º, serão reduzidos os juros de
mora sobre o imposto exigido, a penalidade a que se refere o inciso II, art. 56 da Lei
nº 6.763/75 e os juros de mora a ela correspondentes.

§ 5º - O pagamento, inclusive parcial, do crédito tributário de que trata o caput deste
artigo,  a  transferência de saldo  credor,  a  hipótese de autuação anterior  mediante
recomposição  de  conta  gráfica  e  demais  procedimentos  operacionais  serão
disciplinados nos termos do regulamento.”

Por meio da emenda 10 é proposta a inclusão do art. 32-N à Lei nº 6.763, de 1975,
com o objetivo de garantir, ao contribuinte autuado por ter se apropriado de crédito de
ICMS ilegítimo ou indevido, a possibilidade de deduzir do valor desta autuação o valor
correspondente ao crédito considerado ilegítimo ou indevido, desde que ainda não
tenha sido compensado com débito do ICMS.

O dispositivo em epígrafe também dispensa, proporcionalmente, as multas e juros
relativos  ao  crédito  considerado  indevido  e  deduzido  do  valor  do  saldo  credor,
preservando apenas a penalidade por descumprimento da obrigação acessória.

Salientamos que a inclusão, ora proposta, dispensa a autoridade fiscal de efetuar a
glosa  “de  ofício”  de  créditos  indevidamente  apropriados,  além  de  facilitar  a
regularização  pelo  contribuinte  ainda  que  este  opte  por  discutir  administrativa  ou
judicialmente o seu eventual direito ao crédito.

Com  a  alteração,  o  fisco  se  limitará  a  exigir  no  Auto  de  Infração  o  valor
correspondente  ao  crédito  que  considerar  indevido  com  os  acréscimos  legais  e
penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

Desta forma, o contribuinte detentor de crédito acumulado do imposto, ainda que
após eventual  decisão administrativa ou judicial  que considere incorreto o crédito,
poderá optar por deduzir do saldo credor porventura existente em sua conta gráfica o
valor  correspondente ao crédito indevido, limitado ao menor valor  de saldo credor
verificado  na  conta  gráfica  no  período  compreendido  entre  o  último  período  de
apuração considerado no Auto de Início de Ação Fiscal  e o período de apuração
anterior ao pagamento.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
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Emenda 11 - Acrescente-se o art. 32-O à Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 32 - O Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder incentivo fiscal para as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológicas no Estado, realizadas por empresa de base
tecnológica (EBT) signatária de protocolo de intenções com o Estado, que consistirá
no seguinte tratamento tributário:

I  -  desoneração  total  ou  parcial  do  ICMS  devido  na  importação  de  bens  ou
mercadorias sem similar produzido no país, destinados à instalação ou à ampliação
de EBT;

II - desoneração do ICMS devido na aquisição em operação interna ou interestadual
de bens e mercadorias destinados à instalação ou à ampliação de EBT;

III - dedução do ICMS a recolher pelo estabelecimento da EBT ou por outra pessoa
jurídica integrante do mesmo grupo econômico, desde que ambas sejam situadas no
Estado.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se empresa de base tecnológica (EBT)
a empresa legalmente constituída, cuja atividade produtiva seja direcionada para o
desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos,  com  base  na  aplicação
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas
consideradas  avançadas  ou  pioneiras,  ou  que  desenvolva  projetos  de  ciência,
tecnologia e inovação, assim reconhecida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

§ 2º - O protocolo de intenções a que se refere o caput estabelecerá o valor total do
incentivo, por ano civil e por pessoa jurídica.”

A matéria constante da emenda 11 visa estimular a implantação ou a ampliação de
centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicos no Estado.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 12 - Altere-se o § 4º do art. 54 Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 54. (...)
§ 4º - Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação ou prestação, ou limitada a
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15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, quando amparada por
isenção,  não  incidência,  diferimento  ou  suspensão  do  imposto  ou  for  sujeita  a
tributação com alíquota ou redução de base de cálculo que resulte em carga tributária
inferior a 7%.”

A alteração do § 4º do art. 54 da Lei nº 6.763, de 1975, almeja aprimorar a redação
do dispositivo, tendo em vista que no caso específico de infração capitulada no inciso
VI do artigo 54, cuja penalidade máxima por documento é de 100 (cem) UFEMG, a
referência ao percentual  de “15% (quinze por cento) do valor  da operação ou da
prestação, inclusive quando amparada por isenção ou não incidência” não faz sentido
como valor mínimo (“não podendo ser inferior a”), mas tão somente como limite.

Ademais, com a edição da Resolução nº 13, de 26 de abril de 2012, do Senado
Federal  da  República,  foi  instituída  a  alíquota  do  ICMS  de  4%  aplicável  nas
operações  interestaduais  com  bens  ou  mercadorias  importadas  ou  com  bens  ou
mercadorias produzidas no País, mas com conteúdo de importação superior a 40%.

Portanto, a alteração ora proposta visa eliminar distorção surgida com a instituição
da mencionada alíquota, vez que a penalidade para operação irregular com produtos
importados  ou  com  conteúdo  de  importação  superior  a  40%  estaria  limitada  a
percentual  inferior  -  10%  -  ao  que  é  previsto  para  operações  com  bens  ou
mercadorias de conteúdo nacional, que é de 15%, mesmo na hipótese de operação
ou prestação ser amparada pela isenção ou pela não incidência.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 13 - Altere-se o art. 55 da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 55. (...)
VII - (...)
c) valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, ou igual a zero,

relativamente  à  prestação  ou  operação  própria  ou  à  substituição  tributária,  nas
hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a” e “b” deste inciso - 20% (vinte por cento)
do valor da diferença apurada;

(...)
§ 2º - Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX do caput, observado, no que
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couber, o disposto no § 3° deste artigo, a multa fica limitada a duas vezes e meia o
valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo ser inferior a 15%
(quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive quando amparada
por isenção, não incidência ou for sujeita a tributação com alíquota ou redução de
base de cálculo que resulte em carga tributária inferior a 7%.

§ 3º -  Nas hipóteses dos incisos II,  VI,  XVI,  XIX e XXIX do caput  deste artigo,
quando a infração for constatada pela fiscalização no trânsito da mercadoria, a multa
fica  limitada a  duas  vezes  e meia  o valor  do imposto cobrado na autuação,  não
podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação,
inclusive quando amparada por isenção,  não incidência ou for  sujeita a tributação
com alíquota ou redução de base de cálculo que resulte em carga tributária inferior a
7%.

(...)”
A alteração do art. 55 da Lei nº 6.763, de 1975, por meio da alteração da redação

da alínea “c” de seu inciso VII visa eliminar controvérsia interpretativa na situação em
que o contribuinte consigna o valor R$0,00 no campo de base de cálculo da nota
fiscal, ensejando a dúvida se tal conduta seria tipificada como “consignar valor menor
que o devido” (art. 55, VII, ‘c’) ou se seria o mesmo que “deixar de consignar” o valor
da base de cálculo (art. 55, XXXVII).

São duas tipificações distintas que, apesar do valor da penalidade ser o mesmo
(art.  55,  incisos  VII,  ‘c’  versus art.  55,  XXXVII),  têm  causado  insegurança  à
fiscalização e aos contribuintes. Dessa forma, a alteração visa tão somente definir
exatamente  em  qual  deles  deve  ser  tipificada  a  conduta  de  consignação,  no
documento fiscal, de base de cálculo indevida de valor igual a zero (art. 55, VII, ‘c’).

Em relação à alteração da redação dos §§ 2o e 3o, com a edição da Resolução nº
13, de 26 de abril de 2012, do Senado Federal da República, foi instituída a alíquota
do ICMS de 4% aplicável nas operações interestaduais entre contribuintes com bens
ou mercadorias importadas ou com bens ou mercadorias produzidas no País, mas
com conteúdo de importação superior a 40%.

Assim, a alteração ora proposta visa eliminar distorção surgida com a instituição da
mencionada alíquota, vez que a penalidade para operação irregular com produtos
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importados  ou  com  conteúdo  de  importação  superior  a  40%  estaria  limitada  a
percentual  inferior  -  10%  -  ao  que  é  previsto  para  operações  com  bens  ou
mercadorias de produção nacional, que é de 15%, mesmo na hipótese de operação
ou prestação ser amparada pela isenção ou pela não incidência.

Tais  medidas  não  importam  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 14 - Altere-se o art. 56 da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 56. (...)
§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II - a partir da inscrição em dívida ativa, se o crédito tributário tiver sido declarado

pelo sujeito  passivo em documento destinado a informar  ao Fisco a apuração do
tributo.

(...)
§ 4º (...)
1) majorada em 25% (vinte e cinco por cento), quando se tratar da hipótese prevista

no inciso I do caput;
(...)”
As alterações propostas no art. 56 prestam-se a estabelecer, no § 1º, aplicação de

penalidade  em  dobro  na  hipótese  de  espontaneidade  no  pagamento  apenas  do
tributo,  a partir  da inscrição em dívida ativa,  quando o crédito tributário  tiver  sido
declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração  do  tributo,  a  fim  de  preencher  lacuna da  lei  decorrente  das  alterações
promovidas pela Lei nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013, especificamente através
da inclusão do inciso I do art. 160-B. Ressalta-se que a atual redação da Lei nº 6.763,
de 1975, não prevê aplicação de penalidade na hipótese de pagamento espontâneo
apenas do tributo, sem as multas correspondentes, quando o lançamento destas for
realizado eletronicamente, nos termos do inciso I do art. 160-B da Lei nº 6.763, de
1975.

Como a denúncia espontânea - para ser considerada eficaz - exige o pagamento
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integral do crédito tributário, ou seja, do tributo e das multas correspondentes, faz-se
necessária a presente alteração, inclusive para garantir coerência com a situação em
que o lançamento não é efetuado eletronicamente.

Propõe-se, ainda, no item 1 do § 4º, alterar a penalidade aplicada às hipóteses de
pagamento espontâneo parcelado do principal e dos acessórios, antes da inscrição
em  dívida  ativa,  a  fim  de  evitar  penalização  excessiva,  especialmente  quando  o
atraso no pagamento for pequeno. Isso porque de acordo com a atual redação do art.
56 da Lei nº 6.763, de 1975, quando o pagamento espontâneo do principal e dos
acessórios for à vista, a multa será de 0,15% do valor do imposto, por dia de atraso,
até o trigésimo dia, e quando o referido pagamento for parcelado, a multa será de
15%, independentemente do tempo de atraso. Assim, nos casos em que o atraso no
pagamento for  de poucos dias,  o contribuinte será excessivamente penalizado se
optar por realizá-lo  de forma parcelada. Neste contexto, propõe-se a alteração da
penalidade, transformando-a em uma majoração de 25% do valor das penalidades
previstas para o pagamento à vista, que, por sua vez, são proporcionais ao atraso no
pagamento.  Dessa  forma,  as  penalidades  para  pagamento  a  prazo  continuarão
superiores àquelas aplicadas na hipótese de pagamento à vista, mas não penalizarão
de forma excessiva o contribuinte que optar pela primeira forma de pagamento.

Tais  alterações  não  importam  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 15 - Acrescente-se o art. 57-A à Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 57-A. O contabilista que deixar de atualizar, no prazo de 30 dias da ocorrência

do fato, suas informações cadastrais necessárias à obtenção de habilitação perante a
Secretaria de Estado de Fazenda para que possa ser registrado como responsável
pela  escrituração  contábil  e  fiscal  de  contribuinte,  conforme  estabelecido  em
regulamento,  terá  sua  habilitação  suspensa  até  que  seja  procedida  a  devida
atualização.”

A matéria constante da emenda 15 visa coibir eventual comportamento omissivo do
contabilista,  consistente  em  deixar  de  atualizar  as  suas  informações  cadastrais
perante  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  (SEF),  haja  vista  as  dificuldades
encontradas pela fiscalização para identificar e localizar o contabilista responsável
pela escrituração do contribuinte.
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Para tanto, propõe-se a instituição da sanção de suspensão da sua habilitação para
que possa ser  registrado como responsável  pela escrituração contábil  e  fiscal  de
contribuinte, até que seja procedida a devida atualização.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 16 - Acrescente-se o § 3º ao art. 158 da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 158. (...)
§ 3º - Na hipótese de Termo de Autodenúncia em que ocorra o pagamento integral

apenas do tributo, aplica-se o disposto no § 1º do art. 56 desta Lei.”
A inclusão do § 3º no art. 158 tem por escopo positivar a interpretação e a prática já

consolidadas de aplicação da multa de mora em dobro (conforme § 1º do art. 56), na
hipótese de denúncia espontânea em que ocorra o pagamento apenas do principal.

Tal  inclusão  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 17 - Altere-se o inciso IV do art. 160-A da Lei nº 6.763, de 1975:
“Art. 160-A. (...)
IV  -  do  descumprimento  de  obrigação  acessória,  pela  falta  de  entrega  de

documento destinado a informar ao Fisco a apuração de tributo;”
A alteração do inciso IV do art. 160-A visa substituir o termo “ICMS” por “tributo”,

uma vez que atualmente não apenas o ICMS possui documento destinado a informar
ao fisco a sua apuração, como por exemplo, a TFRM.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

B) Lei nº 4.747, de 9 de maio de 1968, e Lei nº 5.960, de 1º de agosto de 1972:
Emenda 18 - Altere-se o art. 59 da Lei nº 4.747, de 1968:
“Art. 59. (...)
§ 1º - São produtos florestais, para fins de incidência, a lenha, a madeira apropriada

à indústria e as raízes.
§  2º  -  Constituem  subprodutos  florestais  o  carvão  vegetal  e  os  resultantes  da

transformação de algum produto vegetal por interferência do homem.”
A emenda 18 objetiva retirar do campo de incidência da Taxa Florestal os produtos
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estabelecidos como de livre coleta pelo art. 66 da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de
2013, tendo em vista que nestas hipóteses não haverá exercício do poder de polícia
pelo IEF e, consequentemente, fato gerador da referida taxa.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 19 - Acrescente-se o Capítulo II-A à Lei nº da Lei nº 4.747, de 1968:
“CAPÍTULO II-A
Das Isenções

Art. 59-A. Fica isenta da Taxa Florestal a extração de lenha ou torete de floresta
plantada ou nativa destinada à produção do carvão no Estado.”

Por meio da emenda 19 é criado o Capítulo II-A da Lei nº 4.747, de 1968, para
estabelecer como hipótese de isenção da Taxa Florestal a extração de lenha ou torete
destinados à produção do carvão, a fim de desonerar o processo, tendo em vista a
revogação do § 2º do art. 207 da Lei nº 5.960, de 1972, proposta na emenda 22 deste
documento.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101/2000),  pois  é  concedida  em
caráter geral.

Emenda 20 - Altere-se o § 1º do art. 61 da Lei nº 4.747, de 1968:
“Art. 61. (...)
§ 1º - A Taxa Florestal será recolhida nos seguintes prazos:
I  -  até o dia  quinze do mês subsequente ao da ocorrência do fato  gerador,  na

hipótese  de  substituição  tributária  para  pagamento  da  taxa  pelo  destinatário  da
mercadoria, mediante regime especial concedido nos termos do regulamento;

II - antes da saída do produto ou subproduto florestal, nas demais hipóteses.”
A alteração proposta busca estabelecer prazo diferenciado de pagamento da Taxa

Florestal  para detentores de regime especial  de substituição tributária,  bem como
determinar o pagamento antecipado para os não detentores do referido regime, a fim
de facilitar  o controle da cobrança da taxa. Ressalta-se que caso a indústria seja
detentora de regime especial para pagamento da Taxa Florestal, terá seu prazo de
recolhimento estendido para até o dia quinze do mês subsequente ao da saída do
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produto ou subproduto, diferentemente do disposto na redação atual do dispositivo,
que prevê recolhimento quinzenal da taxa para as indústrias.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 21 - Altere-se o art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968:
“Art. 68. A falta de pagamento ou o pagamento a menor ou intempestivo da Taxa

Florestal acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor da taxa devida, nos
seguintes termos:

I  -  havendo  espontaneidade  no  recolhimento  do  principal  e  dos  acessórios,
observado o disposto no § 1º, a multa será de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, até o
trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia
de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;
II - havendo ação fiscal, a multa será de 100% (cem por cento) do valor da taxa,

observadas as seguintes reduções:
a)  a 30% (trinta  por  cento)  do valor  da multa,  quando o pagamento ocorrer  no

momento da ação fiscal;
b) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias do recebimento do auto de infração;
c)  a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto na alínea “b” e até trinta dias contados do recebimento do auto
de infração;

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

§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no
inciso I do caput será exigida em dobro, quando houver ação fiscal, não se aplicando
a multa prevista no inciso II do caput.

§ 2º - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
I  -  majorada  em  50%  (cinquenta  por  cento),  quando  se  tratar  de  pagamento

espontâneo previsto no inciso I do caput;
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II - de 100% (cem por cento), em caso de ação fiscal, nos termos do inciso II do
caput, sendo reduzida de acordo com as alíneas “b” a “d” do mesmo inciso, com base
na data de pagamento da entrada prévia.

§  3º  -  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores
restabelecidos aos seus percentuais máximos.”

As  alterações  propostas  na  emenda  21  têm  como  objetivo  estabelecer  as
penalidades  nas  hipóteses de  falta  de  pagamento  ou  de  pagamento  a  menor  ou
intempestivo da Taxa Florestal, quando houver espontaneidade no recolhimento e no
caso de pagamento parcelado do débito, sanando lacuna da lei, que não prevê tais
hipóteses.

Tais  alterações  não  importam  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 22 - Revoguem-se os incisos III e IV do art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968, e
o § 2º do art. 207 da Lei nº 5.960, de 1º de agosto de 1972:

Acrescente-se onde convier:
“Art. XX - Ficam revogados os incisos III e IV do art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968, e

o § 2º do art. 207 da Lei nº 5.960, de 1º de agosto de 1972.”
Propõe-se a revogação dos incisos III e IV do art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968,

tendo em vista a nova redação proposta para o dispositivo.
Propõe-se, ainda, a revogação do § 2º do art. 207 da Lei nº 5.960, de 1972, que

determina que quando a Taxa Florestal houver sido paga por ocasião da licença para
desmate,  destoca  ou  catação,  o  seu  valor  será  reduzido  do  total  devido  pelo
estabelecimento  utilizador  do  produto  ou  subproduto  florestal,  tendo  em  vista  a
inaplicabilidade  da  referida  regra,  quando analisada em conjunto  com  os  demais
dispositivos que regulamentam a Taxa Florestal, conforme demonstrado a seguir.

Estabelece o art. 7º do Decreto nº 36.110, de 4 de outubro de 1994, que aprova o
Regulamento da Taxa Florestal, que o valor da taxa a ser pago é o resultante da
aplicação das alíquotas previstas na Tabela I, anexa ao regulamento em questão,
sobre a base de cálculo. O art. 6º do mesmo dispositivo, por sua vez, determina a
base de cálculo da Taxa Florestal  como o custo estimado da atividade de polícia
administrativa, oferecida pelo Estado por intermédio do Instituto Estadual de Florestas
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(IEF), tomado como referência, nos termos da Tabela I, anexa ao regulamento em
apreço, o valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG), vigente no
mês  de  ocorrência  do  fato  gerador,  e  as  unidades  de  medida  ou  de  contagem
apropriadas aos  produtos e  subprodutos  extraídos  ou  consumidos  nos termos da
referida tabela.

Ainda, o § 2º do art. 17 do Regulamento da Taxa Florestal estabelece que quando o
objeto da exploração florestal se destinar à produção de carvão, a referida taxa será
cobrada tomando-se por base este subproduto, nas seguintes proporções: a) quando
se tratar de floresta plantada: 1m³ de carvão, para 2,10m³ de lenha; b) quando se
tratar de floresta nativa: 1m³ de carvão para 3 m³ de lenha.

Por  fim,  a  Tabela  I  anexa  ao  Regulamento  da  Taxa  Florestal  estabelece  os
seguintes valores:

* - O quadro com a Tabela I anexa ao Regulamento da Taxa Florestal foi publicada
no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

Assim, por exemplo, se o resultado da exploração de uma floresta plantada fosse
de 2.100 m³ de lenha, a serem destinados à produção de carvão, a Taxa Florestal
calculada com base nos dispositivos supracitados resultaria nos seguintes valores:

Taxa Florestal relativa à lenha: 2.100 x 0,28 = 588 UFEMG
Conversão da lenha em carvão: 2.100 m³ de lenha produzem 1.000 m³ de carvão.
Taxa Florestal relativa ao carvão: 1.000 x 0,56 = 560 UFEMG
Portanto,  caso  os  fatos  geradores  das  Taxas  Florestais  relativas  à  lenha  e  ao

carvão ocorressem no mesmo mês, o valor da taxa do carvão seria inferior ao da taxa
da lenha, tornando impossível a aplicação da regra contida no§ 2º do art. 207 da Lei
nº 5.960, de 1972, que determina que o valor da segunda seja deduzido do valor da
primeira.

O mesmo se aplica à exploração de floresta nativa destinada à produção de carvão,
o que comprova a inaplicabilidade do dispositivo do qual se propõe a revogação.

Ressalta-se que, em contrapartida à proposta de revogação da regra de dedução
do valor da taxa da lenha do valor da taxa do carvão, propõe-se, na emenda 19, a
criação do art. 59-A da Lei nº 4.747, de 1968, estabelecendo hipótese de isenção da
Taxa  Florestal  na  extração  de  lenha  ou  torete  quando  destinada  à  produção  de
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carvão. Desse modo, quando o objeto da exploração florestal se destinar à produção
de carvão, o contribuinte só pagará a taxa relativa ao carvão.

Tais  alterações  não  importam  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 23 -  Altere-se  a  tabela  para  lançamento e  cobrança da Taxa Florestal
anexa à Lei nº 5.960, de 1º de agosto de 1972:

“TABELA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA FLORESTAL
(A QUE SE REFERE O ARTIGO 7º DA LEI Nº 12.425, DE 27 DE DEZEMBRO DE

1996)
* - A tabela para lançamento e cobrança da taxa florestal, a que se refere o art. 7º

da Lei nº 12.425, de 27.12.1996, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.
A medida constante da emenda 23 visa atualizar a redação da tabela supracitada à

alteração proposta  na emenda 18 para o art.  59 da  Lei  nº  4.747,  de 1968,  e ao
disposto no  art.  224,  caput  e  § 1º,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975.  Ressalta-se que a
redação  proposta  não  prevê  alterações  no  valor  da  Taxa  Florestal,  apenas
desoneração de produtos estabelecidos como de livre coleta pelo art. 66 da Lei nº
20.922, de 16 de outubro de 2013, tendo em vista que nestas hipóteses não haverá
exercício do poder de polícia pelo IEF e, consequentemente, fato gerador da referida
taxa.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

C) Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003:
Emenda 24 - Altere-se o art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 3º - (...)
I - (...)
d)  de  bem  ou  direito  que  venha  a  ser  doado  ao  Estado,  suas  autarquias  e

fundações,  pelo  sucessor  ou  beneficiário,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições
previstas no regulamento;

II - (...)
g)  vinculada a programa de incentivo ao esporte  ou  a programa de incentivo  à

cultura,  instituídos  em  Lei,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstas  no
regulamento;
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h)  de  bem  ou  direito  que  venha  a  ser  doado  ao  Estado,  suas  autarquias  e
fundações, pelo donatário do excedente de meação de que trata o inciso IV do art. 1º,
na forma, no prazo e nas condições previstas no regulamento.

(...)”
Relativamente às alíneas “d” do inciso I e “h” do inciso II do art. 3º da Lei nº 14.941,

de 2003, as novas hipóteses de isenção visam desonerar o contribuinte do ITCD do
imposto  incidente  nas  transmissões  que  ocorrerem  anteriormente  à  doação  do
respectivo bem ou direito ao Estado de Minas Gerais.

Relativamente  à  alínea  “g”  do  inciso  II  do  art.  3º  da  Lei  nº  14.941,  de  2003,
acrescenta-se  a  expressão  “na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstas  no
regulamento” com o objetivo de permitir  que o regulamento discipline os aspectos
procedimentais necessários à efetiva implementação da desoneração do imposto nas
doações vinculadas a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à
cultura.

Considerando que o valor do bem ou direito doado ao Estado será sempre superior
ao valor do imposto devido, uma vez que a alíquota é de 5 %, a referida isenção não
importa em renúncia de receita nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000).

Emenda 25 - Altere-se o art. 22 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 22. (...)
§ 2º (...)
I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no

inciso I do caput;
(...)”
A  emenda  25  visa  alterar  a  penalidade  aplicada  às  hipóteses  de  pagamento

espontâneo parcelado do principal e dos acessórios, antes da inscrição em dívida
ativa, prevista no inciso I do § 2º do art. 22, a fim de evitar penalização excessiva,
especialmente quando o atraso no pagamento for pequeno. Isso porque de acordo
com a atual  redação do art.  22 da Lei  nº  14.941,  de 2003,  quando o pagamento
espontâneo do principal e dos acessórios for à vista, a multa será de 0,15% do valor
do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia, e quando o referido pagamento for
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parcelado, a multa será de 18%, independentemente do tempo de atraso. Assim, nos
casos  em  que  o  atraso  no  pagamento  for  de  poucos  dias,  o  contribuinte  será
excessivamente  penalizado  se  optar  por  realizá-lo  de  forma  parcelada.  Neste
contexto, propõe-se a alteração da penalidade, transformando-a em uma majoração
de 50% do valor das penalidades previstas para o pagamento à vista, que, por sua
vez, são proporcionais ao atraso no pagamento. Dessa forma, as penalidades para
pagamento  a  prazo  continuarão  superiores  àquelas  aplicadas  na  hipótese  de
pagamento à vista, mas não penalizarão de forma excessiva o contribuinte que optar
pela primeira forma de pagamento.

Tal  alteração  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 26 - Acrescente-se onde convier:
“Art.  xx  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  formalizado  ou  não,  até  a  data  de

publicação  desta  Lei,  inclusive  multas  e  juros,  ajuizada  ou  não  a  sua  cobrança,
relativo ao imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens
ou Direitos - ITCD - incidente sobre:

I  -  a  transmissão  causa  mortis de  bem ou direito  subsequentemente  doado ao
Estado, suas autarquias e fundações,  pelo sucessor ou beneficiário,  na forma, no
prazo e nas condições previstas no regulamento;

II  -  a  transmissão  por  doação  de  bem  ou  direito  subsequentemente  doado  ao
Estado, suas autarquias e fundações, pelo donatário do excedente de meação de que
trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, na forma, no
prazo e nas condições previstas no regulamento.

Parágrafo único. A remissão prevista neste artigo:
I  -  aplica-se  somente  na  hipótese  em  que  o  valor  do  bem  ou  direito

subsequentemente  doado  ao  Estado  seja  igual  ou  superior  ao  valor  do  crédito
tributário remitido;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já
recolhidos.”

Propõe a remissão do crédito tributário incidente nas mesmas hipóteses previstas
nas alíneas “d” do inciso I e “h” do inciso II do art. 3º da Lei nº 14.941, de 2003, cujos
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fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à data de vigência da lei, conforme
emenda 24 ora proposta.

Tal medida igualmente não importa em renúncia de receita nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), pelas mesmas razões já
aduzidas.

D) Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004:
Emenda 27 - Altere-se o art. 20 da Lei nº 15.424, de 2004:
“Art. 20 (...)
X - relativos a bem ou direito, havidos por transmissão causa mortis, que tenha sido

doado ao Estado, suas autarquias e fundações, pelo sucessor ou beneficiário;
XI  -  relativos  a  bem  ou  direito,  havidos  por  doação,  que  tenha  sido  doado  ao

Estado, suas autarquias e fundações, pelo donatário do excedente de meação de que
trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003.

(...)”
Por meio desta emenda, objetiva-se estender a isenção aos emolumentos e à Taxa

de Fiscalização Judiciária, de que trata a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004,
nos  atos  notariais  e  de  registro  praticados  relativamente  às  transmissões  causa
mortis e por doação contempladas com a isenção do ITCD prevista na emenda 24 ora
proposta, como medida viabilizadora e estimuladora dessas doações ao Estado.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), pelas mesmas razões já
aduzidas.

Emenda 28 - Altere-se o art. 24 da Lei nº 15.424, de 2004:
“Art. 24. (...)
§ 1º Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa,  a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II  -  a  partir  da  inscrição  em  dívida  ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.

§ 2º (...)
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I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no
inciso I do caput;

(...)”
A medida proposta visa alterar os §§ 1º e 2º do art. 24 para:
1)  no  §  1º,  estabelecer  a  aplicação  de  penalidade  em  dobro  na  hipótese  de

espontaneidade no pagamento apenas do tributo,  a  partir  da  inscrição em dívida
ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido  declarado  pelo  sujeito  passivo  em
documento destinado a informar ao Fisco a apuração do imposto, a fim de preencher
lacuna da lei decorrente da alteração promovida pelo art. 45 da Lei nº 21.016, de 20
de dezembro de 2013. Ressalta-se que a atual redação da Lei nº 15.424, de 2004,
não prevê aplicação de penalidade na hipótese de pagamento espontâneo apenas do
tributo,  sem  as  multas  correspondentes,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido
declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.  O inciso III  do  caput do art.  24 da referida lei  prevê sanção
apenas para a hipótese de não recolhimento da taxa, quando o crédito tributário tiver
sido declarado pelo sujeito passivo em documento destinado a informar a apuração
do  seu  valor,  deixando  de  determinar  a  multa  quando  houver  o  pagamento
espontâneo apenas da taxa neste mesmo caso;

2) no inciso I  do § 2º, alterar a penalidade aplicada às hipóteses de pagamento
espontâneo parcelado do principal e dos acessórios, antes da inscrição em dívida
ativa,  a  fim  de  evitar  penalização  excessiva,  especialmente  quando  o  atraso  no
pagamento for pequeno. Isso porque de acordo com a atual redação do art. 24 da Lei
nº 15.424, de 2004, quando o pagamento espontâneo do principal e dos acessórios
for à vista,  a multa será de 0,15% do valor  do imposto, por  dia de atraso,  até o
trigésimo dia, e quando o referido pagamento for parcelado, a multa será de 18%,
independentemente  do  tempo  de  atraso.  Assim,  nos  casos  em  que  o  atraso  no
pagamento for  de poucos dias,  o contribuinte será excessivamente penalizado se
optar por realizá-lo  de forma parcelada. Neste contexto, propõe-se a alteração da
penalidade, transformando-a em uma majoração de 50% do valor das penalidades
previstas para o pagamento à vista, que, por sua vez, são proporcionais ao atraso no
pagamento.  Dessa  forma,  as  penalidades  para  pagamento  a  prazo  continuarão
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superiores àquelas aplicadas na hipótese de pagamento à vista, mas não penalizarão
de forma excessiva o contribuinte que optar pela primeira forma de pagamento.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

E) Lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011:
Emenda 29 - Altere-se o art. 10 da Lei nº 19.976, de 2011:
“Art. 10. (...)
§ 1º Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa,  a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II  -  a  partir  da  inscrição  em  dívida  ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.

§ 2º (...)
I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no

inciso I do caput;
(...)”
Por meio desta emenda busca-se alterar os §§ 1º e 2º do art. 10 para:
1)  no  §  1º,  estabelecer  a  aplicação  de  penalidade  em  dobro  na  hipótese  de

espontaneidade no pagamento apenas do tributo,  a  partir  da  inscrição em dívida
ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido  declarado  pelo  sujeito  passivo  em
documento destinado a informar ao Fisco a apuração do imposto, a fim de preencher
lacuna da lei decorrente da alteração promovida pelo art. 47 da Lei nº 21.016, de 20
de dezembro de 2013. Ressalta-se que a atual redação da Lei nº 19.976, de 2011,
não prevê aplicação de penalidade na hipótese de pagamento espontâneo apenas do
tributo,  sem  as  multas  correspondentes,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido
declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.  O inciso III  do  caput do art.  10 da referida lei  prevê sanção
apenas para a hipótese de não recolhimento da taxa, quando o crédito tributário tiver
sido declarado pelo sujeito passivo em documento destinado a informar a apuração
do  seu  valor,  deixando  de  determinar  a  multa  quando  houver  o  pagamento
espontâneo apenas da taxa neste mesmo caso;
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2) no inciso I  do § 2º, alterar a penalidade aplicada às hipóteses de pagamento
espontâneo parcelado do principal e dos acessórios, antes da inscrição em dívida
ativa,  a  fim  de  evitar  penalização  excessiva,  especialmente  quando  o  atraso  no
pagamento for pequeno. . Isso porque de acordo com a atual redação do art. 10 da
Lei  nº  19.976,  de  2011,  quando  o  pagamento  espontâneo  do  principal  e  dos
acessórios for à vista, a multa será de 0,15% do valor do imposto, por dia de atraso,
até o trigésimo dia, e quando o referido pagamento for parcelado, a multa será de
18%, independentemente do tempo de atraso. Assim, nos casos em que o atraso no
pagamento for  de poucos dias,  o contribuinte será excessivamente penalizado se
optar por realizá-lo  de forma parcelada. Neste contexto, propõe-se a alteração da
penalidade, transformando-a em uma majoração de 50% do valor das penalidades
previstas para o pagamento à vista, que, por sua vez, são proporcionais ao atraso no
pagamento.  Dessa  forma,  as  penalidades  para  pagamento  a  prazo  continuarão
superiores àquelas aplicadas na hipótese de pagamento à vista, mas não penalizarão
de forma excessiva o contribuinte que optar pela primeira forma de pagamento.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

F) Lei nº 20.540, de 14 de dezembro de 2012:
Emenda 30 - Altere-se o art. 11 da Lei nº 20.540, de 2012:
“Art. 11. (...)
§ 1º A responsabilidade a que se refere o caput persistirá para os fatos geradores

ocorridos  até  a  data  da  cientificação  da  revogação  da  medida  judicial  à
concessionária de energia elétrica.

§ 2º (...)
I - não será incluída no polo passivo da respectiva obrigação tributária em relação

aos  fatos  geradores  ocorridos  nos  períodos  a  que se  referem o  caput  e  o  §  1º,
inclusive após ter sido cientificada da revogação da suspensão;

II  -  será  responsável  pela  obrigação  tributária  em  relação  aos  fatos  geradores
ocorridos após ter sido cientificada da revogação da suspensão.

(...)”
A  matéria  constante  desta  emenda  tem  por  escopo  adequar  a  redação  do
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dispositivo à realidade prática da comunicação dos atos processuais judiciais para
viabilizar a sua aplicação.

Tal  medida  não  importa  em  renúncia  de  receita  nos  termos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

G) Lei nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013:
Emenda 31 - Altere-se o art. 32 da Lei nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013:
“Art. 32. (...)
§ 1º (...)
III - (...)
a)  à  extinção  do crédito  tributário  decorrente  do  estorno dos  créditos  de  ICMS

relativos  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens  empregados  na  construção,  na
ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto, no período de 1º de junho de
2009  até  a  data  prevista  em  decreto  regulamentador  deste  dispositivo,  mediante
pagamento ou levantamento de depósito judicial com a consequente conversão em
renda em favor do Estado;

(...)
§ 2º (...)
II - o pagamento ou a protocolização da petição para o levantamento do depósito

judicial  e o cumprimento das condições previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do
inciso III do § 1º deverão ocorrer em prazo estabelecido em regulamento.”

A alteração proposta objetiva postergar o prazo final para adesão do contribuinte ao
benefício previsto no dispositivo da Lei nº 21.016/2013. A proposta original, já contida
na Lei nº 21.016, de 2013, autorizava a dedução do ICMS a recolher no período de
apuração o valor equivalente ao imposto corretamente destacado no documento fiscal
relativo  à  aquisição de mercadorias  e  bens  a  serem  empregados  na construção,
ampliação, reforma ou manutenção de gasoduto situado no Estado.

Referido  benefício  visa  fomentar  a  utilização  do  gás  como  insumo  energético
estratégico  para  as  indústrias  instaladas  em  Minas  Gerais.  Propõe-se,  com  a
presente emenda, a postergação do prazo para adesão do contribuinte.

Essa medida trará benefícios também ao Estado na medida em que este receberá o
pagamento  do  crédito  tributário  ou  o  valor  depositado  em juízo,  haja  vista  que a
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matéria  é  controvertida,  sendo  que  o  crédito  tributário  está  com  a  exigibilidade
suspensa até a decisão de mérito judicial.

Propõe,  ainda,  o  anteprojeto,  permitir  maior  flexibilidade  na  definição  do  prazo
necessário a que o contribuinte possa dar ciência ao Estado do cumprimento das
condições previstas para a extinção do crédito tributário decorrente do estorno dos
créditos  de  ICMS  relativos  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens  empregados  na
construção, na ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto.

Tal medida visa propiciar o desenvolvimento da infraestrutura do Estado, facilitando
o fornecimento de energia a custos mais acessíveis e menos poluente, com maior
alcance territorial, incentivando o incremento das atividades econômicas.

Não há, portanto, na presente emenda, renúncia de receita nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

H) Outros dispositivos autônomos do Projeto de Lei nº 5.494/2014:
Emenda 32 - Acrescente-se onde convier:
“Art.  xx Fica convalidada a utilização do preço final  a consumidor sugerido pelo

distribuidor exclusivo da marca no Brasil como base de cálculo do ICMS devido por
substituição tributária, por contribuinte aderente ou detentor de regime especial de
atribuição de responsabilidade, na condição de sujeito passivo por substituição, pela
retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, relativamente
às operações realizadas até a data de publicação desta lei com veículos automotores
novos  importados  do  exterior,  ainda  que  a  importação  tenha  sido  realizada  por
terceiros.”

A convalidação proposta pela presente emenda visa eliminar conflito interpretativo
em  relação  à  base  de  cálculo  utilizada  na  importação  de  veículo  automotor,
considerando  como correta  a  adoção  do  preço  final  a  consumidor  sugerido  pelo
distribuidor  exclusivo  da  marca  no  Brasil,  desde  que  promovida  por  contribuinte
aderente  ou  detentor  de  regime  especial  de  atribuição  de  responsabilidade,  na
condição de sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS
devido nas operações subsequentes.

A medida não possui impacto na arrecadação, uma vez que o preço sugerido já era
adotado, na prática, pelos contribuintes detentores do mencionado regime especial.
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Portanto, não representa renúncia de receita nos termos da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Emenda 33 - Acrescente-se onde convier:
“Art. XX - Ficam convalidadas, no prazo, na forma e nas condições previstos em

regulamento, as operações realizadas com o tratamento tributário previsto no inciso I
do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, destinadas a estabelecimento de contribuinte
do imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clínicas e hospitais,
a  profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e
autarquias, com as mercadorias constantes da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento
do ICMS vigente na data de publicação desta lei.

Parágrafo  único.  O  disposto  no  caput  está  condicionado  a  que  as  operações
tenham sido realizadas:

I - por estabelecimento industrial, entre 15 de dezembro de 2012 até a data de início
de vigência da regulamentação da alteração promovida no art. 32-A da Lei nº 6.763,
de 1975, por esta lei;

II - por estabelecimento encomendante de industrialização detentor ou licenciado da
marca,  relativamente  à  mercadoria  industrializada  por  encomenda  em
estabelecimento de contribuinte situado no Estado, entre 21 de dezembro de 2013
até a data de início de vigência da regulamentação da alteração promovida no art. 32-
A da Lei nº 6.763, de 1975, por esta lei.”

A convalidação que se propõe tem conexão com a emenda 7 ora proposta, visando
garantir  segurança  jurídica  aos  contribuintes  do  setor,  seja  na  condição  de
estabelecimento industrial ou de estabelecimento encomendante de industrialização
que seja detentor ou licenciado da marca, conforme os períodos de regência das Leis
nº  20.540,  de  2012,  e  nº  21.016,  de  2013,  que  trataram  apenas  dos  produtos
eletroeletrônicos,  mas  deixaram  ausentes  importantes  linhas  de  produtos  que
pertencem  ao  segmento  considerado,  quais  sejam:  os  produtos  eletrônicos,  de
informática, de automação, dentre outros.

A medida se faz necessária para assegurar a continuidade do tratamento tributário
concedido ao setor, no período compreendido entre as datas de publicação das Leis
nº 20.540, de 2012, e nº 21.016, de 2013, até a data de regulamentação da alteração
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prevista na emenda 7, com o intuito de evitar a existência de vacatio legis em relação
ao mencionado tratamento tributário, prejudicando o contribuinte de boa-fé que tenha
dele se utilizado e realizado investimentos.

Tal  medida  não  possui  impacto  na  arrecadação,  uma  vez  que  as  mercadorias
alcançadas pela convalidação são aquelas constantes da Parte 5 do Anexo XII do
Regulamento do ICMS vigente na data de publicação da lei que resultar da aprovação
do presente projeto de lei, caso isso ocorra. Portanto, não representa renúncia de
receita  nos  termos  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº
101/2000).

Secretaria de Estado de Fazenda, aos 7 de novembro de 2014.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Diretor de Orientação e Legislação Tributária.
De acordo. Ao Subsecretário da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.
De acordo. Ao Secretário de Estado de Fazenda.
Gilberto Silva Ramos, Subsecretário da Receita Estadual.
EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014, os seguintes
artigos:

Art. ... - O art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
XI - a saída de bem integrado ao ativo imobilizado, exceto no caso de venda de

produto objeto de arrendamento mercantil;
(...)
§  17 -  Para efeitos  do inciso XI  do  caput,  considera-se bem integrado ao ativo

imobilizado  aquele  utilizado  após  o  uso  normal  a  que  era  destinado,  conforme
dispuser o regulamento.

§ 18 - A veiculação de publicidade por meio de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita integra a prestação de serviço de comunicação a
que se refere o inciso XXVII do caput.”

“Art. ... - A alteração do §§ 18 do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, retroage seus
efeitos a 19 de dezembro de 2003.”



737
____________________________________________________________________________

Art. ... - O art. 11 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.  11  -  Dar-se-á  suspensão nos  casos  em  que a  incidência  do  imposto ficar

condicionada a evento futuro, na forma estabelecida em convênios celebrados nos
termos da legislação federal ou conforme dispuser o regulamento.”

Art. ... - O art. 21 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - (...)
XVII - o contribuinte que utilizar ou receber, em transferência, crédito de ICMS em

desacordo com o estabelecido na legislação tributária, quando:
a) ficar comprovado o conluio entre os contribuintes envolvidos; ou
b) tratar-se de contribuinte com relação de interdependência com o detentor original

do crédito ou com o transferidor, nos termos do § 18 do art. 13 desta lei;
(...)”
Art. ... - Os §§ 18 e 20 do art. 22 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 22 - (...)
§ 18 - Nas hipóteses em que fique atribuída ao alienante ou remetente a condição

de contribuinte substituto, não ocorrendo a retenção ou ocorrendo retenção a menor
do imposto, a responsabilidade pelo imposto devido a título de substituição tributária
caberá ao estabelecimento destinatário neste Estado, exceto quando o destinatário
não tenha acesso às informações necessárias à conferência da base de cálculo do
imposto para fins de substituição tributária, conforme dispuser o regulamento.

(...)
§ 20 - A responsabilidade prevista nos §§ 18 e 19 deste artigo será atribuída ao

destinatário  da  mercadoria  desacompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  do
imposto, nos casos em que a legislação determine que seu vencimento ocorra na
data de saída da mercadoria, exceto na hipótese em que o destinatário não tenha
acesso  às  informações  necessárias  à  conferência  dessa  obrigação,  conforme
dispuser o regulamento.”

“Art. ... - A alteração dos §§ 18 e 20 do art. 22 da Lei nº 6.763, de 1975, retroage
seus efeitos a 1º de novembro de 2013.”

Art.  ...  -  O art.  24 da Lei  nº  6.763, de 1975, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
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“Art. 24 - (...)
§ 7º - (...)
IV - (...)
i)  a  utilização  como  insumo,  a  aquisição,  a  comercialização,  a  distribuição,  o

transporte ou a estocagem de mercadoria furtada ou roubada;
V - (...)
e)  manipulação  dos  totalizadores  de  volume  (encerrantes)  das  bombas  de

combustível;
(...)
XV - for cancelado o registro na Junta Comercial;
XVI - na hipótese de redução do quadro societário de sociedade limitada, de forma

a restar apenas um sócio, não for reconstituída a pluralidade de sócios ou requerida a
transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI), no prazo estipulado pelo inciso IV do
art. 1.033 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

XVII - o contribuinte deixar de entregar, no prazo de cento e oitenta dias após a
concessão da inscrição, documentação da Agência Nacional de Petróleo - ANP que
comprove,  para  o  estabelecimento  solicitante,  o  registro  ou  a  autorização  para  o
exercício  de  atividades  relacionadas  ao  abastecimento  nacional  de  combustíveis
derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

§ 8º - A repartição fazendária não concederá inscrição estadual à pessoa jurídica
cujo sócio ou dirigente tiver sido condenado por crime de furto, roubo, receptação ou
contra a propriedade industrial  no prazo de cinco anos contados da data em que
transitar em julgado a sentença de condenação.

(...)”
Art. ... - O inciso I do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a

redação que se segue, ficando o artigo acrescido do § 2ºe passando o seu parágrafo
único a vigorar como § 1º:

“Art. 32-A - (...)
I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de

industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria
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industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,
de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída  de  produtos  eletroeletrônicos,  eletrônicos,  de  informática  e  de  automação,
destinados  a  estabelecimento  de  contribuinte  do  imposto,  a  pessoas  jurídicas
prestadoras de  serviços,  inclusive clínicas  e  hospitais,  a  profissional  médico  ou  a
órgão da administração pública, suas fundações e autarquias;”

(...)
§ 2º - O disposto no inciso I  aplica-se também às partes e peças dos produtos

eletroeletrônicos,  eletrônicos,  de  informática  e  de  automação  e  aos  produtos
constantes da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS vigente na data de
publicação desta lei.”

Art.  ...  -  O  art.  32-F  fica  acrescido  dos  seguintes  §§  2º  e  3º,  passando o  seu
parágrafo único a vigorar como § 1º.

“Art. 32-F - (...)
§ 2º - Na hipótese do inciso II do caput, relativamente à operação interna promovida

pelo distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição, que destinar a mercadoria a
outro estabelecimento distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição,  de mesma
titularidade  ou  não,  situado  no  Estado,  que  efetue  exclusivamente  operação
interestadual destinada a contribuinte do imposto, com a mercadoria considerada:

I - serão anulados os créditos relativos à operação de entrada da mercadoria;
II - será destacado o imposto correspondente:
a) à alíquota de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação, na hipótese de

mercadoria importada ou com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por
cento);

b) à alíquota de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação, na hipótese de
mercadoria produzida no país ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40%
(quarenta por cento);

III - serão anulados os débitos relativos à operação de saída da mercadoria.
§ 3º - O estabelecimento distribuidor, atacadista ou centro de distribuição situado no

Estado, que efetue exclusivamente operação interestadual destinada a contribuinte
do imposto, com a mercadoria recebida na forma do § 2º:
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I  -  deverá  anular  o  crédito  correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  do  valor  de
entrada da mercadoria produzida no país ou com conteúdo de importação igual ou
inferior a 40% (quarenta por cento), quando realizar operação interestadual sujeita à
alíquota de 7% (sete por cento);

II - deverá anular o crédito correspondente à diferença entre 12% (doze por cento) e
a alíquota praticada na operação interestadual, se esta última alíquota for inferior a
7% (sete por cento), calculada sobre o valor de entrada da mercadoria produzida no
país ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40% (quarenta por cento).”

“Art. ... - A inclusão dos §§ 2º e 3º ao art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, retroage
seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.”

Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida do seguinte art. 32-M.
“Art. 32-M - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido ou

estorno  de  débito  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação -  ICMS -,  na forma,  no  prazo e  nas  condições
previstos em regulamento, de modo que o recolhimento efetivo do imposto resulte no
percentual correspondente a 2% (dois por cento) das saídas promovidas por centro
de distribuição, nas operações destinadas a estabelecimento de mesma titularidade
que  se  dedique à  atividade  de  comércio  varejista  de  material  esportivo,  inclusive
calçados, equipamentos, roupas e acessórios de natureza esportiva, ainda que por
meio  eletrônico  ou por  telemarketing,  sendo ambos  os  estabelecimentos  situados
neste Estado, desde que, cumulativamente, as mercadorias:

I - possuam marca de renome internacional;
II - sejam adquiridas de estabelecimento importador que:
a) detenha direito de exclusividade para a sua importação e distribuição no país;
b)  pratique  preço  de  revenda  uniforme,  independentemente  da  carga  tributária

aplicável à operação;
c) esteja situado em unidade da Federação que não conceda benefício fiscal na

saída interestadual destinada a este Estado.”
Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975 fica acrescida do seguinte art. 32-N.
“Art. 32-N - Na hipótese do contribuinte do ICMS ter escriturado créditos ilegítimos
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ou  indevidos,  tais  créditos  serão  exigidos  integralmente  em  Auto  de  Infração,
acrescidos dos juros de mora, das multas relativas ao aproveitamento indevido e da
penalidade a que se refere o inciso II  do art.  56 da Lei  nº  6.763/75,  a partir  dos
respectivos períodos de creditamento.

§ 1º - O contribuinte, por ocasião do pagamento do crédito tributário de que trata o
caput deste artigo, poderá deduzir dos valores de imposto exigidos a partir do mês
subsequente ao último período em que se verificar saldo devedor dentre os períodos
considerados no Auto de Infração, o montante de crédito acumulado em sua conta
gráfica, mediante emissão de nota fiscal com lançamento a débito do respectivo valor.

§  2º  -  O montante  de  crédito  acumulado de que  trata  o  parágrafo  anterior  fica
limitado  ao  menor  valor  de  saldo  credor  verificado  na  conta  gráfica  no  período
compreendido entre o último período de apuração considerado no Auto de Infração e
o período de apuração anterior ao pagamento.

§ 3º - Na hipótese de saldo igual a zero ou saldo devedor, no período a que se
refere o parágrafo anterior, fica vedada a dedução de que trata o § 1º.

§ 4º - Proporcionalmente à dedução de que trata o § 1º, serão reduzidos os juros de
mora sobre o imposto exigido, a penalidade a que se refere o inciso II, art. 56 da Lei
nº 6.763/75 e os juros de mora a ela correspondentes.

§ 5º - O pagamento, inclusive parcial, do crédito tributário de que trata o caput deste
artigo,  a  transferência de saldo  credor,  a  hipótese de autuação anterior  mediante
recomposição  de  conta  gráfica  e  demais  procedimentos  operacionais  serão
disciplinados nos termos do regulamento.”

Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975 fica acrescida do seguinte art. 32-O.
“Art. 32-O - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder incentivo fiscal para as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológicas no Estado, realizadas por empresa de base
tecnológica (EBT) signatária de protocolo de intenções com o Estado, que consistirá
no seguinte tratamento tributário:

I  -  desoneração  total  ou  parcial  do  ICMS  devido  na  importação  de  bens  ou
mercadorias sem similar produzido no país, destinados à instalação ou à ampliação
de EBT;
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II - desoneração do ICMS devido na aquisição em operação interna ou interestadual
de bens e mercadorias destinados à instalação ou à ampliação de EBT;

III - dedução do ICMS a recolher pelo estabelecimento da EBT ou por outra pessoa
jurídica integrante do mesmo grupo econômico, desde que ambas sejam situadas no
Estado.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se empresa de base tecnológica (EBT)
a empresa legalmente constituída, cuja atividade produtiva seja direcionada para o
desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos,  com  base  na  aplicação
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas
consideradas  avançadas  ou  pioneiras,  ou  que  desenvolva  projetos  de  ciência,
tecnologia e inovação, assim reconhecida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

§ 2º - O protocolo de intenções a que se refere o caput estabelecerá o valor total do
incentivo, por ano civil e por pessoa jurídica.”

Art. ... - O § 4º da Lei nº 6.763, de 1975, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54 - (...)
§ 4º - Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação ou prestação, ou limitada a
15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, quando amparada por
isenção,  não  incidência,  diferimento  ou  suspensão  do  imposto  ou  for  sujeita  a
tributação com alíquota ou redução de base de cálculo que resulte em carga tributária
inferior a 7%.”

Art. ... - A alínea “c” do inciso VII e os §§ 2º e 3º do art. 55 da Lei nº 6.763, de 1975,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 55 - (...)
VII - (...)
c) valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, ou igual a zero,

relativamente  à  prestação  ou  operação  própria  ou  à  substituição  tributária,  nas
hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a” e “b” deste inciso - 20% (vinte por cento)
do valor da diferença apurada;

(...)
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§ 2º - Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX do  caput,  observado, no que
couber, o disposto no § 3º deste artigo, a multa fica limitada a duas vezes e meia o
valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo ser inferior a 15%
(quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive quando amparada
por isenção, não incidência ou for sujeita a tributação com alíquota ou redução de
base de cálculo que resulte em carga tributária inferior a 7%. (sete por cento)

§ 3º -  Nas hipóteses dos incisos II,  VI,  XVI,  XIX e XXIX do  caput deste artigo,
quando a infração for constatada pela fiscalização no trânsito da mercadoria, a multa
fica  limitada a  duas  vezes  e meia  o valor  do imposto cobrado na autuação,  não
podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação,
inclusive quando amparada por isenção,  não incidência ou for  sujeita a tributação
com alíquota ou redução de base de cálculo que resulte em carga tributária inferior a
7%.

(...)”
Art. ... - Os §§ 1ºe 4º do art.56 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com as

seguintes alterações:
“Art. 56 - (...)
§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II - a partir da inscrição em dívida ativa, se o crédito tributário tiver sido declarado

pelo sujeito  passivo em documento destinado a informar  ao Fisco a apuração do
tributo.

§ 4º - (...)
1) majorada em 25% (vinte e cinco por cento), quando se tratar da hipótese prevista

no inciso I do caput;
(...)”
Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975 fica acrescida do seguinte art. 57-A.
“Art. 57-A - O contabilista que deixar de atualizar, no prazo de 30 dias da ocorrência

do fato, suas informações cadastrais necessárias à obtenção de habilitação perante a
Secretaria de Estado de Fazenda para que possa ser registrado como responsável
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pela  escrituração  contábil  e  fiscal  de  contribuinte,  conforme  estabelecido  em
regulamento,  terá  sua  habilitação  suspensa  até  que  seja  procedida  a  devida
atualização.”

Art. ... - O art. 158 da Lei 6.763, de 1975 fica acrescido do seguinte § 3º.
“Art. 158 - (...)
§ 3º - Na hipótese de Termo de Autodenúncia em que ocorra o pagamento integral

apenas do tributo, aplica-se o disposto no § 1º do art. 56 desta Lei.”
Art. ... - O inciso IV do art. 160-A da Lei nº 6.763, de 1975 passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 160-A - (...)
IV  -  do  descumprimento  de  obrigação  acessória,  pela  falta  de  entrega  de

documento destinado a informar ao Fisco a apuração de tributo;”
“Art. ... - Ficam revogados os incisos II e III do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de

1975.”
EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014, os seguintes
artigos:

Art. ... - Os §§ 1º e 2º do art. 59 da Lei nº 4.747, de 9 de maio de 1968, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 59 - (...)
§ 1º - São produtos florestais, para fins de incidência, a lenha, a madeira apropriada

à indústria e as raízes.
§  2º  -  Constituem  subprodutos  florestais  o  carvão  vegetal  e  os  resultantes  da

transformação de algum produto vegetal por interferência do homem.”
Art. ... - A Lei nº 4.747, de 1968 fica acrescida do Capítulo II-A, “Das Isenções” e do

seguinte art. 59-A”:
“CAPÍTULO II-A
Das Isenções
Art. 59-A - Fica isenta da Taxa Florestal a extração de lenha ou torete de floresta

plantada ou nativa destinada à produção do carvão no Estado.”
Art. ... - O § 1º do art. 61 da Lei nº 4.747, de 1968, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 61 - (...)
§ 1º - A Taxa Florestal será recolhida nos seguintes prazos:
I  -  até o dia  quinze do mês subsequente ao da ocorrência do fato  gerador,  na

hipótese  de  substituição  tributária  para  pagamento  da  taxa  pelo  destinatário  da
mercadoria, mediante regime especial concedido nos termos do regulamento;

II - antes da saída do produto ou subproduto florestal, nas demais hipóteses.”
Art. ... - O art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 68 - A falta de pagamento ou o pagamento a menor ou intempestivo da Taxa

Florestal acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor da taxa devida, nos
seguintes termos:

I  -  havendo  espontaneidade  no  recolhimento  do  principal  e  dos  acessórios,
observado o disposto no § 1º, a multa será de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, até o
trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia
de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;
II - havendo ação fiscal, a multa será de 100% (cem por cento) do valor da taxa,

observadas as seguintes reduções:
a)  a 30% (trinta  por  cento)  do valor  da multa,  quando o pagamento ocorrer  no

momento da ação fiscal;
b) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias do recebimento do auto de infração;
c)  a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto na alínea “b” e até trinta dias contados do recebimento do auto
de infração;

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

§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no
inciso I do caput será exigida em dobro, quando houver ação fiscal, não se aplicando
a multa prevista no inciso II do caput.
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§ 2º - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
I  -  majorada  em  50%  (cinquenta  por  cento),  quando  se  tratar  de  pagamento

espontâneo previsto no inciso I do caput;
II - de 100% (cem por cento), em caso de ação fiscal, nos termos do inciso II do

caput, sendo reduzida de acordo com as alíneas “b” a “d” do mesmo inciso, com base
na data de pagamento da entrada prévia.

§  3º  -  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores
restabelecidos aos seus percentuais máximos.”

“Art. ... - Ficam revogados:
I - os incisos III e IV do art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968, e
II - o § 2º do art. 207 da Lei nº 5.960, de 1º de agosto de 1972.”
“Art.  ...  -  A Tabela para  lançamento  e  cobrança da Taxa Florestal,  anexa à Lei

nº5.960, de 1º de agosto de 1972, inserida pela Lei nº 12.425, de 27 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“TABELA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA FLORESTAL
(a que se refere o art. 7º da Lei nº 12.425, de 27 de dezembro de 1996)

* - A tabela para lançamento e cobrança da taxa florestal, a que se refere o art. 7º
da Lei nº 12.425, de 27.12.96, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.11.2014.

EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014
Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014, os seguintes

artigos:
Art. ... - O art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com

as seguintes alterações:
“Art. 3º - (...)
I - (...)
d)  de  bem  ou  direito  que  venha  a  ser  doado  ao  Estado,  suas  autarquias  e

fundações,  pelo  sucessor  ou  beneficiário,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições
previstas no regulamento;

II - (...)
g)  vinculada a programa de incentivo ao esporte  ou  a programa de incentivo  à

cultura,  instituídos  em  Lei,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstas  no
regulamento;
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h)  de  bem  ou  direito  que  venha  a  ser  doado  ao  Estado,  suas  autarquias  e
fundações, pelo donatário do excedente de meação de que trata o inciso IV do art. 1º,
na forma, no prazo e nas condições previstas no regulamento.

(...)”
Art. ... - O inciso I do § 2º do art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 22 - (...)
§ 2º - (...)
I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no

inciso I do caput;
(...)”
Acrescente-se onde convier ao Substitutivo nº 1do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014

o seguinte artigo
“Art.  ...  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  formalizado  ou  não,  até  a  data  de

publicação  desta  Lei,  inclusive  multas  e  juros,  ajuizada  ou  não  a  sua  cobrança,
relativo ao imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens
ou Direitos - ITCD - incidente sobre:

I  -  a  transmissão  causa  mortis de  bem ou direito  subsequentemente  doado ao
Estado, suas autarquias e fundações,  pelo sucessor ou beneficiário,  na forma, no
prazo e nas condições previstas no regulamento;

II  -  a  transmissão  por  doação  de  bem  ou  direito  subsequentemente  doado  ao
Estado, suas autarquias e fundações, pelo donatário do excedente de meação de que
trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, na forma, no
prazo e nas condições previstas no regulamento.

Parágrafo único - A remissão prevista neste artigo:
I  -  aplica-se  somente  na  hipótese  em  que  o  valor  do  bem  ou  direito

subsequentemente  doado  ao  Estado  seja  igual  ou  superior  ao  valor  do  crédito
tributário remitido;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já
recolhidos.”

EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014
Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014, os seguintes

artigos:
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Art.  ...  -  O  caput do  art.  20  da  Lei  nº  15.424,  de  30  de  dezembro  2004,  fica
acrescido dos incisos X e XI passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20 - (...)
X - relativos a bem ou direito, havidos por transmissão causa mortis, que tenha sido

doado ao Estado, suas autarquias e fundações, pelo sucessor ou beneficiário;
XI  -  relativos  a  bem  ou  direito,  havidos  por  doação,  que  tenha  sido  doado  ao

Estado, suas autarquias e fundações, pelo donatário do excedente de meação de que
trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003.

(...)”
Art. ... - O art. 24 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com as seguintes

alterações:
“Art. 24 - (...)
§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II  -  a  partir  da  inscrição  em  dívida  ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.

§ 2º - (...)
I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no

inciso I do caput;
(...)”
EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014, o seguinte
artigo:

Art. ... - O art. 10 da Lei nº.19.976, de 27 de dezembro de 2011, passa vigorar com
as seguintes alterações

“Art. 10 - (...)
§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
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II  -  a  partir  da  inscrição  em  dívida  ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido
declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.

§ 2º - (...)
I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no

inciso I do caput;
(...)”
EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014, o seguinte
artigo:

Art. ... - O § 1º e os incisos I e II § 2º do art. 11 da Lei nº 20.540, de 2012, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - A responsabilidade a que se refere o caput persistirá para os fatos geradores

ocorridos  até  a  data  da  cientificação  da  revogação  da  medida  judicial  à
concessionária de energia elétrica.

§ 2º - (...)
I - não será incluída no polo passivo da respectiva obrigação tributária em relação

aos  fatos  geradores  ocorridos  nos  períodos  a  que se  referem o  caput e  o  §  1º,
inclusive após ter sido cientificada da revogação da suspensão;

II  -  será  responsável  pela  obrigação  tributária  em  relação  aos  fatos  geradores
ocorridos após ter sido cientificada da revogação da suspensão.

(...)”
EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 5.494, de 2014, o seguinte
artigo:

Art. ... - A alínea “a” do inciso III do § 1º e o inciso II do § 2º todos do art. 32 da Lei
nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013,:passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - (...)
§ 1º - (...)
III - (...)
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a)  à  extinção  do crédito  tributário  decorrente  do  estorno dos  créditos  de  ICMS
relativos  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens  empregados  na  construção,  na
ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto, no período de 1º de junho de
2009  até  a  data  prevista  em  decreto  regulamentador  deste  dispositivo,  mediante
pagamento ou levantamento de depósito judicial com a consequente conversão em
renda em favor do Estado;

(...)
§ 2º - (...)
II - o pagamento ou a protocolização da petição para o levantamento do depósito

judicial  e o cumprimento das condições previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do
inciso III do § 1º deverão ocorrer em prazo estabelecido em regulamento.”

EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014
Acrescente-se  ao  Substitutivo  nº  1  do  Projeto  de  Lei  nº  5.494,  de  2014,  onde

convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica convalidada a utilização do preço final a consumidor sugerido pelo

distribuidor exclusivo da marca no Brasil como base de cálculo do ICMS devido por
substituição tributária, por contribuinte aderente ou detentor de regime especial de
atribuição de responsabilidade, na condição de sujeito passivo por substituição, pela
retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, relativamente
às operações realizadas até a data de publicação desta lei com veículos automotores
novos  importados  do  exterior,  ainda  que  a  importação  tenha  sido  realizada  por
terceiros.”

EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.494, DE 2014
Acrescente-se  ao  Substitutivo  nº  1  do  Projeto  de  Lei  nº  5.494,  de  2014,  onde

convier o seguinte artigo:
“Art. ... -  Ficam convalidadas, no prazo, na forma e nas condições previstos em

regulamento, as operações realizadas com o tratamento tributário previsto no inciso I
do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, destinadas a estabelecimento de contribuinte
do imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clínicas e hospitais,
a  profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e
autarquias, com as mercadorias constantes da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento
do ICMS vigente na data de publicação desta lei.
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Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput está  condicionado  a  que  as  operações
tenham sido realizadas:

I - por estabelecimento industrial, entre 15 de dezembro de 2012 até a data de início
de vigência da regulamentação da alteração promovida no art. 32-A da Lei nº 6.763,
de 1975, por esta lei;

II - por estabelecimento encomendante de industrialização detentor ou licenciado da
marca,  relativamente  à  mercadoria  industrializada  por  encomenda  em
estabelecimento de contribuinte situado no Estado, entre 21 de dezembro de 2013
até a data de início de vigência da regulamentação da alteração promovida no art. 32-
A da Lei nº 6.763, de 1975, por esta lei.”.”.

- Anexe-se cópia 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.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.469/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Pompílio  Canavez,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade da Penha
e Adjacências, com sede no Município de Caeté.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/9/2012  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.469/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade da Penha e Adjacências, com sede no
Município de Caeté.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  item  XX  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o parágrafo único do item XXIV
determina que,  no caso de dissolução da entidade,  seu patrimônio  remanescente
será destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica, sede e
atividade no Município de Caeté.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.469/2012 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Rogério  Correia,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.418/2014

Comissão de Cultura
Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo
declarar de utilidade pública  o Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente - Tuca -
Talentos Únicos da Cidade de Araxá, com sede no Município de Araxá.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública o Instituto de Arte,

Cultura e Meio Ambiente - Tuca - Talentos Únicos da Cidade de Araxá, com sede no
Município de  Araxá, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como  escopo  a  promoção  humana,  da  educação,  da  saúde,  do  esporte,  do
desenvolvimento e da cultura.
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A instituição realiza eventos voltados à promoção da arte, da cidadania e da cultura;
promove cursos e treinamentos nas áreas artística e esportiva; desenvolve projetos
sociais.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos
cidadãos do Município de Araxá, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.418/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.477/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Vila  Vilaça,  Tavares,  Antunes  e
Eldorado - Vitaanel -, com sede no Município de Itaúna.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.477/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Vila Vilaça, Tavares, Antunes e Eldorado - Vitaanel -, com
sede no Município de Itaúna.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 14
veda a remuneração de seus dirigentes, conselheiros, associados e equivalentes; e,
no caso de sua dissolução, aplica-se o disposto no art. 61 do Código Civil brasileiro,
que destina o patrimônio remanescente a entidade de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.477/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rogério Correia - Dalmo

Ribeiro Silva - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.480/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Deus Proverá, com sede no Município de Passos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.480/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Deus Proverá, com sede no Município de Passos.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 16, parágrafo
único, que as atividades de seus dirigentes,  conselheiros e associados não serão
remuneradas;  e,  no  art.  36,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a  pessoa jurídica  qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de
1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.480/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.482/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Social Amor, Fé e Esperança - Asafe -, com sede no
Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.482/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Social  Amor,  Fé  e  Esperança  -  Asafe  -,  com  sede  no  Município  de
Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 4º, § 1º, que as
atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 53, parágrafo único,
que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.482/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Wander Borges - Rogério Correia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.486/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública o Coral Bittencourt, com sede no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.486/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Coral Bittencourt, com sede no Município de Pará de Minas.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  31  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 36 determina que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade com
personalidade  jurídica,  fins  idênticos  aos  da  entidade  dissolvida  e  registro  no
Conselho Nacional de Assistência Social,  conforme determina o art.  61 do Código
Civil brasileiro.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.486/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges - Rogério Correia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.487/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Fraternidade Virgínia Zandona, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.487/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Fraternidade Virgínia Zandona, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que as
atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes
vedado o recebimento de lucros ou dividendos, a qualquer título ou pretexto; e, no art.
48, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade de fins não econômicos, com sede no Estado de Minas Gerais e registro no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.487/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Wander  Borges,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Corrêa - Rogério Correia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.502/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa
declarar de utilidade pública o Instituto Florescer, com sede no Município de Lagoa
Santa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.502/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Florescer, com sede no Município de Lagoa Santa.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  26,  §  2º,  e  50
vedam a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 45 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere legalmente constituída.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.502/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.503/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  União  Esporte  Clube,  com  sede  no  Município  de
Medina.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.503/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação União Esporte Clube, com sede no Município de Medina.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do
art.  66,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado  a  entidade  congênere  legalmente  constituída  e  declarada  de  utilidade
pública  estadual;  e,  no  art.  77,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes  não  serão
remuneradas.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o
nome da entidade ao estabelecido no art.1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.503/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, na ementa e no art. 1º, o termo “Associação” pelo termo “entidade”.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Wander Borges - Rogério Correia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.507/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, com sede no Município de
Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.507/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, com sede no Município de Araxá.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 22, § 4º, que as
atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 45,
que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.507/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.517/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Serrinha - Gresis
-, com sede no Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.517/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Serrinha - Gresis -, com sede no
Município de Varginha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 44 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, com atuação no Município de Varginha; e o art. 46 veda a remuneração
de  seus  dirigentes,  conselheiros,  benfeitores,  associados,  mantenedores  ou
equivalentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.517/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.527/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Barro Preto, com
sede no Município de Mariana.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.527/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Barro Preto, com sede no Município
de Mariana.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.527/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.529/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na
Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no Município de Divino.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.529/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar da
Zona da Mata, com sede no Município de Divino.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 26, que seus
coordenadores, sócios,  conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou equivalentes  não
serão  remunerados;  e,  no  art.  27,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.529/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Rogério Correia - Dalmo

Ribeiro Silva - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.531/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Jayro  Lessa,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de
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utilidade pública o Clube de Xadrez de Mariana - CXM -, com sede no Município de
Mariana.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.531/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube de Xadrez de Mariana - CXM -, com sede no Município de Mariana.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 62, que seus
dirigentes não serão remunerados. No caso de dissolução da entidade, aplica-se o
art.  61  do  Código  Civil,  que  estabelece  a  destinação  do  remanescente  de  seu
patrimônio  a  instituição  municipal,  estadual  ou  federal  de  fins  idênticos  ou
semelhantes aos da entidade dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.531/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.533/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gil  Pereira,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
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utilidade pública o Asilo Alecy Amarante de Oliveira, com sede no Município de Mato
Verde.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.533/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo Alecy Amarante de Oliveira, com sede no Município de Mato Verde.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, parágrafo
único, que as atividades de seus diretores, conselheiros, sócios ou equivalentes não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou de
quaisquer  outras  vantagens  ou  benefícios,  sob  qualquer  denominação,  forma  ou
pretexto;  e,  no  art.  28,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio remanescente  reverterá em favor  de  entidade congênere registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.533/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.536/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Amigos  de  Iracambi,  com  sede  no  Município  de
Rosário da Limeira.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.536/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos de Iracambi, com sede no Município de Rosário da Limeira.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 16, § 1º, que as
atividades de seus dirigentes, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,
no  art.  37,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado  a  pessoa jurídica  qualificada  como Organização  da  Sociedade Civil  de
Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha o
mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.536/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Rogério Correia - Dalmo

Ribeiro Silva - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.539/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 709/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola
estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na  Comunidade  Lagoa  da
Fazenda, no Município de Ninheira.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 9/10/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  5.539/2014 tem por  escopo dar  a  denominação de  Escola

Estadual Professor Marcionilo Pereira Dutra à escola estadual de ensino fundamental
e médio localizada na Comunidade Lagoa da Fazenda, no Município de Ninheira.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no art.  30,  que  lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
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denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços  prestados à  coletividade,  evento  de  valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição Mineira não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder
Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
apresentação  da  proposição  pelo  chefe  do  Poder  Executivo,  a  quem  cabe  a
organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 5.539/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Wander  Borges,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Corrêa - Rogério Correia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.544/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Cultural Minas Reciclarte, com sede no Município
de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.544/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Minas Reciclarte, com sede no Município de Contagem.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 27
veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores ou equivalentes; e o art. 29 determina que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere com personalidade
jurídica ou a entidade pública registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.544/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Rogério Correia, relator - Gustavo Corrêa - Dalmo

Ribeiro Silva - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.545/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública  o 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 matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.545/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar
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dos Idosos Santa Terezinha da Sociedade São Vicente de Paulo de São José da
Lapa, com sede no Município de São José da Lapa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o art. 35 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,
que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
recebimento de vantagens ou benefícios; e, no inciso III, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, sede no Município de São José da Lapa, registro no Conselho
Nacional de Assistência Social,  que seja preferencialmente vinculada à Sociedade
São Vicente de Paulo, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.545/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Wander  Borges,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Corrêa - Rogério Correia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.552/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública o Clube dos Cavaleiros de Planura, com sede no Município de Planura.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.552/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube dos Cavaleiros de Planura, com sede no Município de Planura.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,
no  art.  43,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a entidade sem fins econômicos do Município de Planura, com registro no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.552/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.554/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de São João del-Rei, com
sede no Município de São João del-Rei.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.554/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Industrial de São João del-Rei, com sede no Município de
São João del-Rei.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 70 determina que, no
caso de sua dissolução, aplica-se o disposto no art. 61 do Código Civil brasileiro, que
destina o patrimônio remanescente a entidade de fins idênticos ou semelhantes; e o
art. 76 veda a remuneração dos membros da diretoria executiva e dos demais órgãos.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.554/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente e  relator  -  Gustavo Corrêa  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Wander Borges - Rogério Correia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.555/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de Lavras - AMCL -, com sede no
Município de Lavras.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.555/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Meninas Cantoras de Lavras - AMCL -, com sede no Município de Lavras.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  36,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  e,  no  art.  39,  que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e
associados não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.555/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rogério Correia - Dalmo

Ribeiro Silva - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 464/2011

Comissão de Cultura
Relatório

De  autoria  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  análise,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.438/2007,  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade  da  execução  do  Hino  Nacional  em  todos  os  eventos  esportivos
realizados no Estado.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição
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e Justiça,  que concluiu  pela  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer de 1º turno, nos termos
do art. 188, combinado com, o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  em  epígrafe  tem  por  objetivo  tornar  obrigatória  a  execução  do  Hino

Nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado. Conforme o autor, o
projeto visa enaltecer o patriotismo e o espírito cívico dos indivíduos. A proposição em
análise é originária do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.438/2007 e de idêntico
teor.

A definição e as formas de apresentação dos símbolos nacionais são detalhados na
Lei Federal nº 5.700, de 1º/9/1971. O art. 3º da norma prevê a execução facultativa do
hino  em  aberturas  de  sessões  cívicas  e  de  cerimônias  religiosas  com  sentido
patriótico; no início ou encerramento de transmissões diárias das emissoras de rádio
e televisão; e em ocasiões festivas, para exprimir regozijo público.

No  plano  da  competência  legislativa  concorrente,  detalhada  pelo  art.  24  da
Constituição Federal,  compete  à União  estabelecer  normas  gerais  sobre  diversos
temas e aos Estados suplementá-las. Embora a Carta Magna seja omissa quanto à
competência  legislativa  para  tratar  sobre  formas  e  apresentação  dos  símbolos
nacionais, esta dispõe que União e Estados podem legislar concorrentemente sobre
desporto.

Considerando que o projeto de lei em análise trata sobre desporto e não contraria
os comandos contidos na Lei Federal nº 5.700, de 1971, não encontramos óbices à
sua  tramitação  nesta  Casa.  Além  disso,  entendemos  que  a  execução  do  Hino
Nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado contribuirá para incutir
nos presentes valores ligados ao civismo e ao respeito à pátria.

Por fim, ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo  nº  1,  que restringiu  a  obrigatoriedade da execução  do  Hino  Nacional
apenas  a  eventos esportivos  oficiais  realizados  no  Estado e  extirpou o  parágrafo
único  do  art.  1º,  que  atribuía  funções  de  fiscalização  à  Secretaria  de  Estado  de
Esportes  e  da  Juventude,  órgão  integrante  da  estrutura  do  Poder  Executivo.
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Concordamos com o substitutivo apresentado, com a ressalva de que ele não define
o termo “eventos esportivos oficiais”. Com o intuito de definir o termo em questão,
apresentamos emenda ao Substitutivo nº 1

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 464/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Consideram-se eventos esportivos oficiais aqueles realizados por

entidades de administração do desporto, assim definidas na Lei Federal nº 9.615, de
24 de março de 1998.”.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Elismar Prado, presidente e relator - Luzia Ferreira - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.435/2012
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Adalclever  Lopes,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.435/2012

“acrescenta dispositivo à Lei nº 18.042, de 13 de janeiro de 2009, que desafetou área
da Estação Ecológica do Cercadinho”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  31  de  agosto  de  2012,  a  proposição  foi
anexada ao Projeto de Lei nº 1.760/2011, que “altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro
de 2006, que cria a Estação Ecológica do Cercadinho e dá outras providências”, na
forma do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

O  Projeto  de  Lei  nº  1.760/2011,  que  havia  sido  distribuído  às  Comissões  de
Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  foi
retirado  mediante  requerimento  do  seu  autor,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,
publicado no Diário do Legislativo de 16/5/2014.

Vem, portanto, a proposição em epígrafe à apreciação deste órgão colegiado, ao
qual incumbe examinar a juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da matéria,
nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em exame pretende acrescentar dispositivo à Lei nº 18.042, de 2009,

que “altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do
Cercadinho”,  com  o  seguinte  teor:  “Ficam  autorizadas  as  demais  desafetações
necessárias à execução das obras viárias complementares de acessibilidade, desde
que  precedidas  de  autorização  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável”.

A referida Lei nº 18.042 acrescentou o art. 4º-A à Lei nº 15.979 para desafetar uma
área de 125.423,6975m² da Estação Ecológica do Cercadinho, “para a execução de
obras de infraestrutura de interligação entre a Rodovia BR-356 e a Rodovia MG-030 e
de acesso a essas rodovias (...)”.

Considerando  o  âmbito  de  atuação  desta  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,
observamos,  inicialmente,  que  não  há  óbice  à  iniciativa  parlamentar  na  espécie,
conforme inteligência dos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII
do art. 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência
concorrente. Isso significa, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União
compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados suplementar
essas  normas,  estabelecendo  disposições  específicas,  em  função  de  suas
peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em aspectos não regulados por
lei federal.

Dispõe, ademais, o art. 225 da chamada Magna Carta que “todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Segundo o inciso III
do § 1º deste artigo, incumbe ao Poder Público, para assegurar a efetividade desse
direito,  “definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas  somente  através de lei,  vedada qualquer  utilização que comprometa  a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A Lei Federal nº 9.985, de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e
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VII, da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza - Snuc - e dá outras providências. Contém, portanto, as normas gerais
sobre a matéria. O art. 22 dessa lei, disciplinando a referida disposição do inciso III do
§  1º  do  art.  225  da  Constituição  da  República,  estabelece  que  “as  unidades  de
conservação são criadas por ato do Poder Público”. Vale dizer que podem originar-se
tanto de lei como de ato administrativo. Por seu turno, o § 7º do mesmo art. 22 da Lei
do  Snuc  dispõe  que  “a  desafetação  ou  redução  dos  limites  de  uma unidade  de
conservação só pode ser feita mediante lei específica”.

Entendemos  que  a  exigência  de  lei  específica  para  a  desafetação  de  área  de
unidade de conservação da natureza demanda a identificação da área desafetada no
próprio  ato  legislativo,  que  não  pode  delegar  essa  atribuição  para  autoridade
administrativa. Contudo, entendemos também que essa identificação se insere mais
propriamente no exame do mérito da proposição, razão pela qual deixamos para que
seja  realizada  no  âmbito  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável  desta  Assembleia  Legislativa,  caso  esta  conclua  pela  aprovação  do
projeto.  Até  porque,  segundo  entendimento  recentemente  manifestado  pelo
governador  do  Estado,  a  desafetação  ou  a  redução  dos  limites  de  unidade  de
conservação devem embasar-se em estudos técnicos e consulta pública, conforme o
disposto no art. 4º do Decreto nº 46.336, de 2013.

Além  disso,  visando  ainda  a  subsidiar  os  trabalhos  da  comissão  seguinte,
observamos que não é de boa técnica legislativa a alteração de lei modificadora. Com
efeito, a disposição constante da proposição examinada, acompanhada da descrição
da área que pretende desafetar, deveria ser introduzida no texto da Lei nº 15.979, e
não da Lei nº 18.042, que não tem caráter autônomo.

Finalmente,  observamos  que  a  autorização  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  referida  na  proposição examinada,  não
seria adequada ou suficiente para legitimar a execução de obras viárias em áreas
atualmente situadas no interior da Estação Ecológica do Cercadinho. De um lado, a
execução  de  obras  de  infraestrutura  viária  depende  de  prévio  licenciamento
ambiental, conforme o art. 10 da Lei Federal nº 6.938, de 1981, que “dispõe sobre a
Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de  formulação  e
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aplicação, e dá outras providências”, e respectivos atos normativos complementares.
E, de outro, o § 3º do art. 36 e o art. 46 da Lei Federal nº 9.985 estabelecem que o
licenciamento ambiental de empreendimento de significativo impacto ambiental e a
instalação de infraestrutura urbana em geral,  que afetem determinada unidade de
conservação  da  natureza,  dependem  de  autorização  do  órgão  responsável  pela
administração desta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.435/2012.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Wander Borges - Rogério

Correia - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.792/2013

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “obriga os
estabelecimentos  civis  destinados  à  formação  de  bombeiro  civil  a  obter  prévia
habilitação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de mérito.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.792/2013 pretende determinar que o CBMMG seja o órgão

responsável por promover o credenciamento de estabelecimentos civis destinados à
formação de bombeiro civil.
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Para  tanto,  a  proposição estabelece  que  o  credenciamento  de  instrutores  e  de
avaliadores deverá ser feito pelo CBMMG e que as condições, o período de validade
e os casos de cassação do credenciamento serão por ele regulamentados.

Para  esclarecimentos  sobre  a  matéria,  o  projeto  foi  baixado  em  diligência  ao
CBMMG, que se manifestou favoravelmente à tramitação da proposição, em razão de
esta assegurar à população mineira a qualidade na prestação dos serviços na sua
área de competência.

Ao  analisar  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o
Substitutivo nº 1, que tornou mais claro o texto do projeto e corrigiu impropriedades
de técnica  legislativa.  Por  meio  dele,  fixou-se  a  competência  do  CBMMG para  o
credenciamento dos estabelecimentos civis destinados à formação do bombeiro civil.
O referido credenciamento  fica condicionado ao atendimento  de  normas técnicas,
estrutura logística, qualidade e condições de ensino e de segurança e será objeto de
regulamentação administrativa.

Consideramos que as modificações propostas  pela  Comissão de Constituição e
Justiça muito aprimoraram o projeto e que os objetivos primordiais da proposição vão
ao  encontro  dos  princípios  constitucionais  norteadores  da  administração  pública,
notadamente o da eficiência, visto que se busca garantir a qualidade da prestação do
serviço de salvamento e socorro prestado pelos bombeiros civis.

Dessa  forma,  esta  comissão  entende  que  a  proposição  garante  um  controle
adequado  da  formação  técnica  do  bombeiro  civil,  ampliando  o  mecanismo
fiscalizatório  do  CBMMG,  por  meio  da  exigência  de  credenciamento  dos
estabelecimentos formadores dessa categoria pelo CBMMG.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.792/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa,  presidente - Antônio Carlos  Arantes, relator  -  Wander Borges -

Rogério Correia - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.797/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do presidente do Tribunal  de Justiça do Estado,  o projeto de lei  em
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epígrafe “altera o art.  9º  da Lei  nº  16.645,  de 5 de  janeiro de  2007,  e dá outras
providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  19/12/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, II, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame propõe alteração no art.  9º  da Lei  nº  16.645,  de 5 de

janeiro de 2007, que “dispõe sobre os quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal
de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências”,  para  acrescer
parágrafo ao referido dispositivo,  com a finalidade de fixar percentual  de vagas a
serem ofertadas no processo de promoção vertical dos servidores da Secretaria do
Tribunal de Justiça (art. 1º).

Estabelece-se, ainda,  que o posicionamento nas classes subsequentes à classe
inicial  das  carreiras  previstas  nos  quadros  de  pessoal  do  Poder  Judiciário  fica
condicionado  à  existência  de  créditos  orçamentários  consignados  ao  Tribunal  de
Justiça e à observância dos limites da lei de responsabilidade fiscal (art. 2º).

Conforme  consta  na  justificação  que  acompanha  o  projeto,  a  medida  se  faz
necessária para viabilizar o cumprimento de determinação do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ -, que determinou ao Tribunal de Justiça que promovesse, no prazo de
180  dias,  a  adequação  dos  critérios  de  promoção  das  carreiras  integrantes  dos
quadros de pessoal da justiça de primeiro e segundo graus, de modo a assegurar a
isonomia entre os dois quadros.

Em primeiro lugar, cumpre-nos informar que a Comissão de Constituição e Justiça,
em sua esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto
jurídico-constitucional, em obediência ao Regimento Interno. Sob esse prisma, não há
obstáculo  à  tramitação  da  matéria,  já  que  o  projeto  não  apresenta  vício  de
inconstitucionalidade de natureza formal.

No que toca aos aspectos constitucionais afetos à matéria, cabe-nos lembrar que a
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iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça para deflagrar o processo legislativo
tem fulcro no art. 66, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Constituição Estadual, que lhe
confere a competência privativa para propor a esta Casa Legislativa projetos de lei
que  disponham  sobre  a  organização  dos  serviços  auxiliares  e  dos  juízos  a  eles
vinculados, a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua
Secretaria,  bem como sobre o regime jurídico dos servidores civis e a fixação da
respectiva remuneração.

Dessa forma, não há dúvida de que a fixação de novo critério para a promoção
vertical dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça à semelhança do exigido
para  os  servidores  da  primeira  instância  -  previsão  de  quantitativo  por  classe  -
encontra-se no âmbito da competência privativa do presidente do Tribunal de Justiça,
por se tratar de regra de desenvolvimento na carreira.

É  importante  registrar  que,  segundo  entendimento  jurisprudencial  majoritário,  o
servidor  não  possui  direito  adquirido  a  regime  jurídico,  desde  que  a  eventual
modificação superveniente preserve o montante global da sua remuneração. Sendo
assim, não há impedimento para a modificação dos critérios de promoção vertical dos
servidores.

O estabelecimento para os servidores da segunda instância de percentual de vagas
destinadas à promoção vertical, à semelhança do critério já utilizado nas carreiras dos
quadros de pessoal da justiça de primeira instância, privilegia o princípio da isonomia
ao fixar tratamento equânime para a oferta de vagas para as classes subsequentes
de todas as carreiras do servidor do Poder Judiciário.

Por outro lado, a Constituição da República estabelece, nos incisos I e II do § 1º do
art.  169, que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração,  a
criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras, bem
como  a  admissão  ou  contratação  de  pessoal,  a  qualquer  título,  por  órgãos  e
entidades  da  administração  direta  ou  indireta,  inclusive  fundações  instituídas  e
mantidas pelo poder público,  só poderão ser feitas obedecidas duas condições.  A
primeira é a existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às
projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. A segunda é
a  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  ressalvadas  as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.



783
____________________________________________________________________________

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado o CNJ, ao reconhecer em diversas
decisões proferidas em procedimentos de controle administrativo que o Conselho não
pode  impor  gastos  aos  Tribunais  sem  disponibilização  de  prévia  dotação
orçamentária,  mormente em razão do limite prudencial  da lei  de responsabilidade
fiscal.

Dessa  forma,  se  mostra  adequada  a  vinculação  das  promoções  verticais  à
existência  de  créditos  orçamentários  consignados  ao  Tribunal  de  Justiça,  como
também ao cumprimento dos limites fixados na lei de responsabilidade fiscal.

A  escolha  da  sistemática  de  distribuição  dos  cargos  de  servidores  do  Poder
Judiciário,  se  apenas  por  carreira  ou  se  por  carreira  e  classe,  como também  a
vinculação  da  promoção  vertical  à  existência  de  prévia  dotação  orçamentária
encontram-se  no  âmbito  da  autonomia  administrativa  e  financeira  do  Tribunal  de
Justiça, o que significa que compete ao Tribunal a escolha dos critérios de promoção
dos seus servidores, bem como a definição da forma de aplicação dos seus recursos
financeiros.

Com o objetivo de adequar o projeto à técnica legislativa, apresentamos ao final do
parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em vista das razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.797/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 9º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007, e acrescenta artigo à Lei

nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007, o

seguinte § 2º, passando o parágrafo único do artigo a vigorar como § 1º:
“Art. 9º - (...)
§ 2º - Na apuração de vagas a serem ofertadas nas classes subsequentes à classe

inicial  das  carreiras  de  que  trata  o  §  1º,  será  observada  a  equivalência,  em
percentuais, aos quantitativos fixados no Anexo IV da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro
de 2000, para os cargos de idêntica denominação.”.
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Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, o seguinte art.
1º-A:

“Art.  1º-A -  O  posicionamento  nas  classes  subsequentes  à  classe  inicial  das
carreiras previstas nos quadros de pessoal do Poder Judiciário fica condicionado:

I - à existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça;
II - à observância dos limites fixados nos arts. 20 e 22 da Lei Complementar Federal

nº 101, de 4 de maio de 2000.
Parágrafo único - A oferta de vagas para as classes subsequentes das carreiras de

que trata este artigo será equânime, em percentuais, e observará sempre o princípio
da  isonomia  entre  servidores  integrantes  dos  quadros  de  pessoal  do  Poder
Judiciário.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator -  Dalmo Ribeiro Silva -  Leonídio Bouças -

Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.961/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  em  epígrafe  visa
autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Monte Alegre de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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
O Projeto de Lei nº 4.961/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Monte  Alegre  de  Minas  imóvel  com  área  de  14.625m²,
localizado na Avenida 16 de Setembro, nesse município, e registrado sob o nº 10.034,
na ficha 1 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre de Minas.
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O referido bem foi doado ao Estado pelo município, em 2011, para a construção de
uma escola técnica, como parte do Programa Brasil Profissionalizado.

Com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  público  de  que  deve  revestir-se  a
alienação, conforme preceitua o art. 17, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração pública,  a proposição
estabelece,  no  parágrafo  único  de  seu  art.  1º,  que  o  imóvel  será  destinado  à
construção de uma escola de ensino fundamental.

A Comissão de Constituição e Justiça, considerando que o § 1º do referido art. 17
determina  que  os  imóveis  doados,  cessadas  as  razões  que  justificaram  sua
transferência,  devem  ser  revertidos  ao  patrimônio  do  doador,  houve  por  bem
apresentar a Emenda nº 1, com o objetivo de adequar o texto do parágrafo único do
art. 1º à técnica legislativa.

O § 2º do art. 105 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, estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro, inclusive transferência de
domínio de bem público, só pode ser realizada com autorização legislativa.

Após  análise,  percebe-se  que  o  projeto  atende  aos  preceitos  legais  sobre  a
transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e,
portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Não obstante, aproveitamos a oportunidade para apresentar as Emendas nºs 2 e 3,
redigidas na  conclusão desta peça opinativa.  A primeira  delas  pretende desafetar
trecho de rodovia e autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Ibirité. A
segunda promove as adaptações necessárias em razão da alteração pretendida pela
Emenda n° 2.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.961/2014,  no 1º  turno,  com a

Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  com  as
Emendas nºs 2 e 3, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
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“Art. … - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-040, com a extensão de 2,2km,
situado entre o Km 23,3 e o Km 25,5, no Município de Ibirité.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibirité o trecho de
que trata o caput.

§ 2º - O trecho de rodovia de que trata o  caput integrará o perímetro urbano do
Município de Ibirité e destina-se à instalação de via urbana.”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art.  2º  -  O  imóvel  e  o  trecho  de  rodovia  de  que  trata  esta  lei  reverterão  ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura pública de doação, não lhes tiverem sido dadas as destinações previstas
nesta lei.”.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.065/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 5.065/2014 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Careaçu o imóvel que especifica.
A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 28/3/2014 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do
Regimento Interno.

Em 16/4/2014, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301 do
Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, a fim de que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel, e se
haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

Vencido  o  prazo  previsto  no  citado  art.  301  do  Regimento  Interno  sem  que  a
resposta tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.
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Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 5.065/2014 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município  de  Careaçu  imóvel  com  área  de  854,85m²,  situado  na  Rua  Otaviano
Junqueira, 252, Bairro Centro, naquele município, registrado no Livro 3-S do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí.

A proposição estabelece, no parágrafo único do art. 1º, que o imóvel será destinado
à instalação de equipamentos para fins educacionais e sociais; e, no art. 2º, prevê
que  o  bem  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.

Para a transferência de bens públicos, há que se ressaltar o estatuído no art. 18 da
Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para sua alienação, ainda que
para outro ente da Federação.

Ademais, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI
do art. 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos
da administração pública,  exige,  além da referida  autorização,  a  subordinação do
contrato ao atendimento do interesse público, item que se encontra satisfeito com a
destinação do bem à instalação de equipamento público para realização de atividades
nas áreas de educação e social.

Cabe ressaltar que o documento do imóvel anexado à proposição indica que o bem
está  registrado  sob  o  nº  11.553,  a  fls.  191  do  Livro  3-S,  e  possui  área  total  de
5.096m².  Como  a  doação  será  apenas  de  854,85m²,  é  necessário  solicitar
autorização  para  a  doação de parte  do  imóvel,  identificando-a  claramente  com  a
inclusão do memorial descritivo na lei.

Diante dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo
nº 1, a fim de incluir os dados cadastrais e o memorial descritivo da parte a ser doada
e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.065/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Careaçu  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 Careaçu o imóvel

com área de 854,85m² (oitocentos e cinquenta e quatro vírgula oitenta e cinco metros
quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel
com área total de 5.096m² (cinco mil e noventa e seis metros quadrados), situado na
Rua  Otaviano  Junqueira,  252,  Centro,  naquele  município,  e  registrado  sob  o  nº
11.553, a fls. 119 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo  único  -  O imóvel  a que se refere  o  caput destina-se à  instalação de
equipamentos públicos para atividades nas áreas social e de educação.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 201 .)
A parte a ser doada inicia-se na Rua Otaviano Junqueira e segue, em divisa com

esta, na extensão de 12,80m; daí, vira à direita e segue, em divisa com a Escola
Estadual Vereador Joaquim Borges da Costa,  na extensão de 11,75m; daí,  vira à
esquerda e segue, ainda em divisa com a Escola Estadual Vereador Joaquim Borges
da Costa, na extensão de 14m; daí, vira à direita e segue, ainda em divisa com a
Escola Estadual Vereador Joaquim Borges da Costa, na extensão de 4m; daí, vira à
direita e segue, ainda em divisa com a Escola Estadual Vereador Joaquim Borges da
Costa,  na extensão de 3m; daí,  via  à esquerda e segue,  ainda em divisa com a
Escola Estadual Vereador Joaquim Borges da Costa, na extensão de 25m; daí, vira à
direita e segue, ainda em divisa com a Escola Estadual Vereador Joaquim Borges da
Costa, na extensão de 23,70m; daí, vira à direita e segue, em divisa com Amador
Batista da Silveira, na extensão de 13,10m; daí, segue no mesmo alinhamento, em
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divisa com sucessores de Maria Pelegrini, na extensão de 28,10m, até o ponto inicial
da descrição,  totalizando uma área de 854,85m² (oitocentos e cinquenta e quatro
vírgula oitenta e cinco metros quadrados).

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.131/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa
autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tupaciguara  o  imóvel  que
especifica.

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

Vem agora 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
O projeto de lei sob análise tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Tupaciguara imóvel com área de 337,50m², constituído do lote 12 da
quadra  161,  localizado na Avenida Brasil,  nesse município,  e registrado sob o  nº
12.338,  a ficha 1 do Livro 2,  no Cartório de Registro de Imóveis  da Comarca de
Tupaciguara.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração
pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será
destinado à construção da uma agência do Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS. Além disso, o art. 2º do projeto prevê 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 a destinação prevista.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei
Federal nº  4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a
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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.  Assim  sendo,  a  proposição  em  análise
atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos

Cabe ressaltar que o projeto, por tratar de alienação de bem público na modalidade
de doação, não acarreta despesas para o erário e não gera repercussão na execução
da lei orçamentária do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.131/2014, no

1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.494/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade,  legalidade  e  constitucionalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem a este órgão colegiado para apreciação de mérito, nos termos do art. 102, VII,
“d”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Com a proposta de alteração da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação

tributária do Estado, o chefe do Poder Executivo pretende reduzir o Imposto sobre
Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente sobre
as operações com álcool para fins carburantes de 19% para 14%.

Segundo  exposição  de  motivos  anexada  à  proposição,  a  adoção  das  medidas
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propostas  incentivaria  o  consumo  de  combustível  de  fonte  renovável  e  menos
poluente e, a um só tempo, desoneraria o consumidor final.

Como  medida  compensatória  à  redução  proposta,  em  obediência  à  Lei  de
Responsabilidade Fiscal,  o  projeto  propõe a  majoração da alíquota  do  ICMS nas
operações com gasolina, dos atuais 27% para 29%.

Por meio da Mensagem do Governador nº 710/2014, foi apresentada emenda ao
projeto “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”.

Segundo a mensagem, “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”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,  legalidade  e
constitucionalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, com
o objetivo  de  incorporar  o incentivo  objeto de emenda do governador,  relativo  ao
crédito outorgado de ICMS concedido 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.

Asseverou  a  comissão  que  cabe  ao  Estado  a  implementação  das  políticas  de
incentivo fiscal com base no imposto, objetivando criar melhores condições para o
seu  desenvolvimento  econômico,  sempre  em  consonância  com  as  normas
constitucionais  aplicáveis  à  matéria,  com  as  disposições  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias e também da Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de 4 de maio de
2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Considerou ainda que
foram adotados os mecanismos de compensação para a possível perda de receita
tributária,  de  modo  a  não  haver  diminuição  da  arrecadação  tributária,  com
repercussão no orçamento público. Com efeito, observa-se uma contrapartida, com
aumento da alíquota do ICMS incidente sobre a gasolina para fins carburantes de
27% para 29%.
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Ademais,  conforme enfatizado pelo  governador  do  Estado,  uma competitividade
maior no mercado resultará em melhor colocação do produto e, por conseguinte, em
maior arrecadação para os cofres do Tesouro.

Raciocínio  similar  se  aplica  ao  crédito  outorgado  de  ICMS  concedido  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,  que  será  também  compensado  pela
majoração do ICMS da gasolina para fins carburantes. Destacamos que o referido
crédito  fica  condicionado  a  que  o  estabelecimento  beneficiário,  além  de  adquirir
energia  elétrica  de  fonte  solar  fotovoltaica  produzida  em  Minas  Gerais,  transfira
tecnologia  para  a  fabricação  de  módulos  ou  painéis  fotovoltaicos  aos
estabelecimentos fabricantes situados no Estado.

Finalmente,  destacamos  que  a  proposta  se  encontra  ainda  acompanhada  de
relatório com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes, demonstrando obediência
ao disposto  no  art.  14  da  LRF.  O relatório  em referência  enfatiza  que o  impacto
negativo  na  receita  do  ICMS,  gerado  pela  redução  da  alíquota  de  ICMS  nas
operações com etanol, será de R$12.511.799,00 por ano, e que a renúncia estimada
será  compensada com a  receita  gerada pela  alteração da alíquota  de  ICMS nas
operações com gasolina.

Quanto ao benefício proposto por meio da emenda incorporada ao Substitutivo nº 1,
que concede crédito outorgado de ICMS, segundo destacado no relatório citado, não
há que falar em estimativa, uma vez que o crédito outorgado se inicia em 2018 e,
segundo  o  caput do  art.  14  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  a  estimativa  do
impacto orçamentário-financeiro deve ser apresentada no exercício em que deve se
iniciar  a  vigência  do  benefício  fiscal  e  nos  dois  exercícios  seguintes.  Assim,  e
conforme informado no relatório citado, a instituição desse incentivo em lei com três
anos de antecedência em relação à fruição do benefício decorre da necessidade de
garantir  segurança  jurídica  aos  investidores  para  a  implantação  das  fábricas  de
painéis e módulos fotovoltaicos no Estado, cujo prazo de maturação leva três anos
até o início da geração de energia elétrica dessa fonte.
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Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.494/2014, em 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Romel Anízio - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.499/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria  do presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado de Minas  Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  prevê,  para  o  exercício  de  2014,  a  revisão  anual  dos
vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  e  apresentou  duas
emendas.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao
mérito da proposição, conforme dispõe o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise tem a finalidade de dar cumprimento ao disposto no art.

12 da Lei nº 20.227, de 2012, o qual fixa em 1° de janeiro a data-base para revisão
dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas, e ao disposto no
inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Para tanto, o projeto em exame, em seu art. 1º, prevê revisão, a partir de 1° de
janeiro de 2014, dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas
do  Estado  de  Minas  Gerais,  mediante  a  aplicação  do  índice  de  5,91%,  Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - apurado em 2013.

A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbice de natureza jurídica
capaz de impedir a tramitação do projeto de lei em análise. Na ocasião, a referida
comissão apresentou duas emendas, com o objetivo de compatibilizar a proposição
com as alterações constantes na Lei nº 21.378, de 30 de junho de 2014.

Ressalte-se  que  o  projeto  não  cuida  de  aumento  efetivo,  mas  sim  de  mera
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recomposição remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento do
disposto no art. 37, X, da Constituição da República, que determina: “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”.

O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e
sem  distinção  de  índices,  constitui  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos
estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

Também  é  importante  lembrar  que  o  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal
estabelece  os  princípios  norteadores  da  administração  pública,  entre  os  quais  a
eficiência.

Verificamos, portanto, que a proposição, além de conferir efetividade aos comandos
constitucionais, valoriza os servidores do Tribunal de Contas, ao aperfeiçoar o seu
regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.

Como  salientado  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  proposição  foi
encaminhada ao  Tribunal  de  Contas,  para  que este  órgão  enviasse a  esta  Casa
Legislativa,  nos termos dos arts.  16 e 17 da Lei  Complementar nº  101,  de 2000,
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária
e financeira com a Lei Orçamentária Anual.

Em resposta à mencionada solicitação desta Assembleia, o TCE informou que o
acréscimo de despesa tem perfeita adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária  Anual,  estando compatível  com o Plano Plurianual  e  com a Lei  de
Diretrizes Orçamentárias.

A  respeito,  informamos  que  a  adequação  aos  comandos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal  e o relatório  de impacto financeiro serão analisados pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Lembramos, também, que o inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que
qualquer agente público, 180 dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na
circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a
recomposição  da  perda  de  seu  poder  aquisitivo  ao  longo  do  ano  da  eleição.  A
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proposição em análise, contudo, trata somente da mera recomposição remuneratória
da perda do poder aquisitivo, calculada com base em índice oficial.

Por fim, ressaltamos que, em razão da técnica legislativa, e visando evitar dúvidas
quanto à aplicação do índice de revisão no valor do padrão TC-01 referente à 2014,
entendemos  que  são  pertinentes  as  emendas  apresentadas  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.499/2014 com as

Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa,  presidente - Wander Borges,  relator -  Antônio Carlos Arantes -

Rogério Correia - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.591/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 5.591/2014 visa alterar a
Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos Profissionais de
Educação Básica do Estado, e a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui
as  carreiras  do Grupo de Atividades  de Defesa Social  do Poder  Executivo,  e dar
outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/11/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.591/2014 altera a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que

institui  as  carreiras  dos  Profissionais  de  Educação Básica  do  Estado,  e  a  Lei  nº
15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de
Defesa Social do Poder Executivo, e dá outras providências.
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A primeira providência do projeto de lei  é vedar  novos ingressos nos cargos de
auxiliar de serviços de educação básica e auxiliar administrativo da Polícia Militar. Em
segundo lugar, o projeto dispõe sobre as competências da função de bibliotecário no
âmbito do cargo de analista educacional.

A  mensagem  encaminhada  pelo  governador  do  Estado  assim  justifica  tais
providências: “Informo que, ao se vedar, por lei, novos ingressos nessas carreiras, o
Estado poderá terceirizar os serviços de limpeza, conservação, transporte e apoio
administrativo nas unidades da rede pública estadual  de ensino.  Por conseguinte,
essa  medida  reduzirá  o  custeio  da  administração  pública  estadual  e  ampliará  a
destinação de recursos para as atividades finalísticas. O projeto também tem como
objetivo inserir a função de Bibliotecário na descrição das atribuições da carreira de
analista educacional, visando dotar as escolas da rede pública estadual de ensino de
profissionais habilitados para a organização e administração das bibliotecas, o que
contribuirá para o aperfeiçoamento do sistema de educação”.

No tocante à competência do Estado de Minas Gerais para legislar sobre a matéria
e à  iniciativa  para  deflagrar  o processo legislativo,  nenhum óbice se apresenta à
matéria na forma em que foi apresentada. Trata-se de providências de reorganização
de competências e cargos da administração pública e, por isso mesmo, inerentes ao
exercício da autonomia político-administrativa do ente federado. Do mesmo modo,
tais  comandos  constituem  providências  de  iniciativa  privativa  do  governador  do
Estado na forma do inciso III do art. 66 da Constituição Mineira.

Cumpre registrar, no tocante à vedação de novos ingressos nos cargos de auxiliar
de serviços de educação básica e auxiliar administrativo da Polícia Militar, que as
atribuições dos cargos não constituem, na forma da Súmula 331 do Tribunal Superior
do  Trabalho  -  TST  -  atividade  finalística  da  administração  pública.  Diante  disso,
mostra-se  lícita  a  solução  apontada  na  mensagem  e  viabilizada  pela  alteração
legislativa proposta.

Quanto à introdução de competências inerentes à função de bibliotecário para o
cargo de analista educacional, a providência está de acordo com a legislação federal
vigente sobre o tema, notadamente a Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962, que
dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regula seu exercício, a Lei nº 9.674, de 25
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de  junho  de  1998,  que  dispõe  sobre  o  exercício  da  profissão  de  bibliotecário  e
determina outras providências e a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe
sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.

Em  consonância  com a  modificação proposta,  o  inciso  VI  do  art.  12  da  Lei  nº
15.293,  de  2004,  ao  dispor  sobre  o  cargo  de  analista  educacional,  prevê  que  o
ingresso no cargo depende de comprovação de formação acadêmica específica e
registro no respectivo órgão de classe:

“Art. 12 - O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei ocorrerá nos níveis
mencionados a seguir e dependerá de comprovação mínima de: (…)

VI - para a carreira de Analista Educacional:
a) formação de nível superior, com graduação específica ou com licenciatura, nos

termos do edital, e registro no órgão de classe, quando este for exigido por Lei, para
exercer  atribuições  técnico-administrativas  e  técnico-pedagógicas  na  área  de  sua
formação profissional, para ingresso no nível I;

b)  formação  de  nível  superior,  com  graduação  específica  ou  com  licenciatura,
acumulada com mestrado em educação ou área afim, nos termos do edital, e registro
no órgão de classe, quando este for exigido por Lei, para exercer atribuições técnico-
administrativas e técnico-pedagógicas na área de sua formação profissional ou em
área afim, para ingresso no nível III; (...)”.

Por fim, cumpre-nos analisar a modificação da redação do art. 8º da Lei nº 3.227,
de 25 de novembro de 1964, que tem o intuito de conceder autonomia à fundação
para que sua própria assembleia geral possa eleger os membros efetivos e suplentes
do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Vale do Sapucaí. Tal alteração é
coerente  com  o  término  do  processo  de  absorção  das  fundações  educacionais
associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais, processo este realizado na
forma  da  Lei  nº  20.807,  de  26  de  julho  de  2013,  e,  nesse  sentido,  evidencia  a
separação administrativa e patrimonial das fundações educacionais em relação ao
Estado  de  Minas  Gerais,  providência  que  reduzirá  o  risco  de  responsabilidade
subsidiária do Estado em relação a dívidas contraídas pela referida entidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 5.591/2014.
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Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Corrêa - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.592/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
aplicação do caput do art. 7º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011, para a
implementação da política remuneratória referente ao ano de 2014”.

Publicada no Diário do Legislativo, em 13/11/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe, nos termos de seu art. 1º, que ficam majorados,

a partir de 1º de outubro de 2014, em 4,62% os valores dos vencimentos básicos e
dos subsídios dos servidores públicos civis ativos e inativos com direito à paridade,
no âmbito das administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo,
em decorrência do disposto no caput do art. 24 da Constituição do Estado de Minas
Gerais e no caput do art. 7º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

O  percentual  utilizado  para  a  revisão  consiste  na  inflação  apurada  pelo  Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - projetado para o período de 1º de janeiro
de 2014 a 30 de setembro de 2014.

O  art.  2º  do  projeto  estabelece  que  o  reajuste  se  aplica  aos  vencimentos  e
subsídios  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às  funções  gratificadas  das
administrações direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo; aos valores da
Bolsa de Atividades Especiais, assegurada aos bolsistas da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, nos termos do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3 de
novembro de 2005 e às vantagens pessoais a que se referem o § 3º do art. 4º da Lei
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nº 18.975, de 29 de junho de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº 20.591, de 28 de
dezembro de 2012.

O art. 3º, por sua vez, prevê que o reajuste não se aplica às carreiras das polícias
civil e militar, de agente penitenciário e socioeducativo e defensores públicos. Cumpre
destacar que a exclusão expressa da revisão para tais servidores se deve ao fato de
que, em relação a eles, já houve reajuste em legislação específica.

Além disso, o art. 4º dispõe que o reajuste não será deduzido do valor da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de
2005.

De acordo com mensagem que encaminha a proposta, o projeto visa atender o
disposto no caput do art. 24 da Constituição estadual e no caput do art. 7º da Lei nº
19.973, de 2011, e sua apresentação ocorre posteriormente à reunião do Comitê de
Negociação Sindical  realizada na segunda quinzena de setembro,  que teve como
pauta a política remuneratória dos servidores do Poder Executivo.

Pelo  prisma  jurídico-constitucional,  cumpre  dizer  que  a  proposição  confere
efetividade ao  disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da  República,  cujos
termos seguem transcritos: “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”.

Trata-se,  pois,  de  mera  recomposição  remuneratória,  em  face  de  perdas
inflacionárias. A data-base fixada pela proposição segue o parâmetro para a revisão
dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Executivo estabelecido pela
Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011, qual seja 1º de outubro.

Quanto  à  iniciativa  da  proposição,  entendemos  que  está  de  acordo  com  as
disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no art. 61, §1º,
II, “a”, e a Constituição Estadual, no art. 66, III, “b”, preveem a iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo de projeto que disponha sobre a fixação e o aumento da
remuneração de seus servidores.

Além disso, é preciso examinar a matéria, tendo em vista as condições e os prazos
a  serem  observados  em  ano  eleitoral  para  a  concessão  de  reajustes  para  os
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servidores públicos. A Lei  Federal  nº 9.504,  de 30 de setembro de 1997, Lei  das
Eleições,  traz  uma  série  de  normas  com  o  intuito  de  garantir  a  probidade
administrativa, a igualdade entre os candidatos e os partidos políticos, assim como a
legitimidade das eleições.

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180
dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos servidores, a qual exceda a recomposição da perda de seu
poder  aquisitivo  ao  longo  do  ano  da  eleição.  Mas  são  admitidos,  no  período
assinalado, reajustes para reposição da perda do poder aquisitivo do servidor. Sobre
o tema, manifestou-se o ministro Fernando Neves: “A revisão geral de remuneração
deve ser entendida como sendo o aumento concedido em razão do poder aquisitivo
da  moeda  e  que  não  tem  por  objetivo  corrigir  situações  de  injustiça  ou  de
necessidade de revalorização profissional de carreiras específicas”. (Res. nº 21.296,
de 12/11/2002, do TSE.)

É importante registrar, ainda, a necessidade de serem observados os arts. 16 e 17
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Da  leitura  desses  artigos,  conclui-se  que  a  proposta  de  revisão  deverá  vir
acompanhada  de  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem
adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  e
compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei  de Diretrizes Orçamentárias -
LDO (art. 16, II).

Ressalte-se  que  a  medida  deve  observar,  ainda,  o  disposto  no  art.  169  da
Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para  atender  às  projeções  de  despesa  com  pessoal  e  aos  acréscimos  dela
decorrentes e se houver autorização específica na LDO. A Lei nº 20.373, de 9 de
agosto de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, prevê em seu art. 14: “Para
atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da República,
ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras, conforme lei
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específica,  bem  como  a  admissão  ou  contratação  de  pessoal  a  qualquer  título,
observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000”.

Destaque-se  que  foi  apresentada,  no  ofício  de  encaminhamento  do  projeto,  a
projeção do impacto orçamentário que será gerado pela revisão remuneratória, com
destaque de seus reflexos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Confira-se: “(...) para a
implementação da política remuneratória referente ao ano de 2014, terá um impacto
financeiro mensal de R$58,9 milhões, o que resulta numa repercussão financeira de
R$775 milhões em um exercício. (…) Esclareço que as medidas previstas no projeto
de lei supracitado têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária
Anual  e  compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias. Informo, ainda, que o aumento de despesas a ser gerado pelo projeto
supracitado  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais.  Além  disso,  verifica-se  a
compatibilidade da proposta com os dois requisitos  previstos  no art.  4º  da Lei de
Política Remuneratória (Lei nº 19.973, de 2010), quais sejam, variação nominal da
receita tributária positiva e compatibilidade com os limites de despesas determinados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 2000)”.

Ressaltamos,  por  fim,  que  caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária  analisar  de  maneira  mais  aprofundada  os  aspectos
relativos ao atendimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.592/2014.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Leonídio Bouças.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 18/11/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Ester Rosa

dos Santos Sousa, ocorrido em 17/11/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Adib Jatene,
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ex-ministro da Saúde, ocorrido em 14/11/2014, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva  em que notifica o falecimento do Sr.  Eduardo

Carone Costa, ocorrido em 14/11/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Alencar da Silveira Jr. em que notifica o falecimento da Sra. Eldina

Alvarenga  de  Carvalho  Duarte,  ocorrido  em  17/11/2014,  nesta  capital.  (-  Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2014
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagem nº 722/2014 (encaminhando emendas ao Projeto de Lei
nº  5.494/2014),  do  governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.619  a  5.624/2014  -
Requerimentos nºs 9.008 a 9.030/2014 - Requerimentos Ordinários nºs 32 e 33/2014
-  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Educação,  de  Assuntos
Municipais, de Meio Ambiente (2), de Segurança Pública (2), de Saúde, do Trabalho e
de Cultura (2) - Oradores Inscritos: Discurso do deputado Doutor Wilson Batista - 2ª
Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições -  Palavras do Presidente -
Decisões  da  Presidência  (2)  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 18 a 27
e 31; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  -  Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite -
João  Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Romel Anízio -
Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges -
Zé Maia.
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Abertura
O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Arlen Santiago, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 722/2014

-  A  Mensagem  nº  722/2014,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.494/2014, foi publicada na edição anterior.

O deputado Arlen Santiago - Era essa a mensagem, Sr. Presidente, pedindo mais
uma vez que coloquemos em votação a PEC nº 69, que fará justiça aos serventuários
da educação. Precisamos disso.

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 5.619/2014

Declara  de  utilidade pública  o  Projeto  Educacional  Conquistando  Seu  Espaço -
Pece - Setor Arthur Henrique Sarto Garcia, com sede no Município de Serrania.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Educacional Conquistando

Seu espaço - Pece - Setor Arthur Henrique Sarto Garcia, com sede no Município de
Serrania.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2014.
Cássio Soares
Justificação: O Projeto Educacional Conquistando Seu Espaço - Pece - Setor Arthur

Henrique Sarto Garcia é uma organização não governamental  sem fins lucrativos,
fundada em 3 de abril de 2003, que desenvolve importante trabalho assistencial e
filantrópico,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  de  contribuir  técnica  e
politicamente  para  a  construção  da  cidadania  de  indivíduos  marginalizados.  A
documentação  apresentada  confirma  que  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 à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.620/2014
Declara patrimônio cultural, histórico e imaterial e considera de especial interesse

social as comunidades quilombolas, caipiras, caboclas e de pescadores localizadas
em unidades de conservação da natureza no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam declaradas patrimônio cultural, histórico e imaterial  do Estado de

Minas  Gerais  e  consideradas  de  especial  interesse  social  as  comunidades
quilombolas,  caipiras,  caboclas  e  de  pescadores  localizadas  em  unidades  de
conservação da natureza no Estado.

§  1º  -  Em  razão  do  mencionado  no  caput, fica  proibida  a  remoção  ou  o
remanejamento das comunidades quilombolas, caipiras, caboclas e de pescadores do
seu local de origem.

§  2º  -  As  unidades  de  conservação  da  natureza  onde  exista  ocupação  de
comunidades  quilombolas,  caipiras,  caboclas  e  de  pescadores  serão  objeto  de
regulamentação específica  do  Poder  Executivo,  podendo ter  nova delimitação,  se
necessário.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2014.
Liza Prado
Justificação: Existem diversas comunidades quilombolas, caipiras, caboclas e de

pescadores localizadas em unidades de conservação da natureza. São comunidades
antigas, muitas vezes, anteriores a demarcação ou a criação de APA, parque, etc.

Esse fato acaba por provocar uma série de impedimentos, tais como regularização
da  titulação  das  terras  e  restrições  para  práticas  agrícolas,  alvo  de  fiscalizações
intensas e, às vezes, violentas.

Alguns  Estados  já  alteraram  os  limites  de  parques  estaduais,  excluindo  as
comunidades de que trata esta lei  de seus limites, para garantir-lhes os direitos e
evitar que sejam removidas.

A proposição objetiva garantir que essas comunidades sejam respeitadas em seu
direito de permanecer em seus locais de origem, em detrimento da demarcação das
unidades de conservação da natureza

- 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 5.621/2014
Dispõe sobre a proibição da criação ou manutenção de animais para extração de

peles.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º -  Fica proibida no Estado a criação ou a manutenção de qualquer animal

doméstico, domesticado, nativo, exótico, silvestre ou ornamental com a finalidade de
extração de peles.

Art. 2º - A criação ou a manutenção de chinchilas da espécie Chinchila lanigera fica
permitida para atender à demanda de animais de estimação.

Art. 3º - O descumprimento desta lei acarretará as seguintes penalidades:
I - pagamento de 4.000 Ufemgs (quatro mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por animal;
II - pagamento de 8.000 Ufemgs (oito mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) em caso de reincidência.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2014.
Anselmo José Domingos
Justificação: Desde focas e chinchilas até raposas e linces, milhões de animais são

mortos todos os anos para a confecção de casacos de pele no mundo. A morte de
animais para tal objetivo não mais se justifica uma vez que há tecidos sintéticos e
naturais que cumprem tal  função,  de acordo com as organizações de defesa dos
animais. Além disso, mais do que injustificada, a atividade é extremamente cruel.

O sofrimento já começaria na captura do bicho, que pena nas mãos dos caçadores.
A maioria deles são mortos a pauladas na cabeça para não danificar a pele. Mesmo
quando  criados  em  cativeiro,  os  animais  viveriam  em  condições  degradantes  e
padeceriam horrores na hora de extrair a pele.

A crueldade fica óbvia quando se leva em conta que, ao contrário do que acontece
com as aves, ovinos e bovinos, mortos para alimentar pessoas, no caso da indústria
da moda os animais de que trata este projeto de lei são sacrificados apenas para
alimentar a vaidade alheia. Além disso, é sabido que aquele que abusa, maltrata, fere
ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos pratica
ilícito penal.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.135/2014  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.622/2014
Dispõe sobre sistema de ingresso nos cursos de pós-graduação, compreendendo

programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento
nas universidades públicas estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  sistema de  cotas  para  ingresso  nos  cursos  de  pós-

graduação,  compreendendo  programas  de  mestrado  e  doutorado,  cursos  de
especialização,  aperfeiçoamento  e  outros  instituídos  no  âmbito  das  universidades
públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  adotado  com  a  finalidade  de  assegurar
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gratuitamente  aos  graduados  o  aprimoramento,  a  qualificação e  a  especialização
profissional, desde que carentes e atendidas as seguintes condições:

I - 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros e indígenas;
II  -  12% (doze por  cento)  para graduados da rede pública e privada de ensino

superior;
III - 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em

vigor,  filhos  de  policiais  civis  e  militares,  bombeiros  militares  e  inspetores  de
segurança  e  administração  penitenciária  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do
serviço.

§  1º  -  Entende-se  por  estudante  carente  graduado  da  rede  privada  de  ensino
superior aquele que, para sua formação, foi beneficiário de bolsa de estudo do Fundo
de Financiamento Estudantil - Fies -, do Programa Universidade para Todos - Prouni -
ou qualquer outro tipo de incentivo do governo.

§  2º  -  Entende-se  por  estudante  carente  graduado  da  rede  de  ensino  público
superior aquele assim definido pela universidade pública estadual, que deverá levar
em consideração o nível socioeconômico do candidato e disciplinar como se fará a
prova  dessa  condição,  valendo-se,  para  tanto,  dos  indicadores  socioeconômicos
utilizados por órgãos públicos oficiais.

§  3°  -  O  edital  do  processo  de  seleção,  atendido  o  princípio  da  igualdade,
estabelecerá  as  minorias  étnicas e  as  pessoas  com deficiência beneficiadas pelo
sistema de cotas, admitida a adoção do sistema de autodeclaração para negros e
pessoas integrantes de minorias étnicas e da certidão de óbito, juntamente com a
decisão administrativa que reconheceu a morte em razão do serviço, para filhos dos
policiais  civis,  militares,  bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e
administração penitenciária, cabendo à universidade criar mecanismos de combate à
fraude.

§ 4º - As universidades públicas estaduais, no exercício de sua autonomia, adotarão
os  atos  e  procedimentos  necessários  para  a  gestão  do  sistema,  observados  os
princípios e regras estabelecidos na legislação estadual, em especial:

I - universalidade do sistema de cotas quanto a todos os cursos e turnos oferecidos;
II - unidade do processo seletivo, respeitada a ordem de classificação.
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Art. 2º - Caso persistirem vagas ociosas depois de esgotados os critérios do inciso
II  do  artigo  anterior,  as  vagas  remanescentes  deverão,  obrigatoriamente,  ser
completadas pelos candidatos não optantes pelo sistema de cotas.

Art.  3º  -  Fica  limitado  a  20%  (vinte  por  cento)  do  total  do  número  de  vagas
existentes em cada um dos cursos elencados no caput do art. 1º.

Art. 4º - Fica mantido o procedimento de declaração pessoal para fins de afirmação
de  pertencimento  à  raça  negra,  devendo  a  administração  universitária  adotar  as
medidas disciplinares adequadas nos casos de falsidade.

Art.  5º  -  As  disposições  desta  lei  aplicam-se,  no  que  for  cabível,  a  todas  as
instituições públicas de ensino superior, mantidas e administradas pelo governo do
Estado.

Art. 6º - Aplicar-se-ão as disposições contidas nesta lei aos cursos oferecidos em
parceria  com  fundações  públicas,  privadas  ou  entidades  sem  fins  lucrativos,
celebrados mediante convênio ou através de subsídios.

Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2014.
Wander Borges
Justificação: O projeto ora apresentado tem como objetivo estender aos graduados

carentes da rede de ensino superior pública e privada os benefícios do sistema de
cotas.

Em  que  pese  ao  aumento  no  número  de  postos  de  trabalho,  a  ausência  de
qualificação profissional tem se mostrado como o grande desafio de empresários e
trabalhadores no momento da formalização do contrato de trabalho.

Atualmente a formação superior não é suficiente para garantir ao recém-formado a
inserção no mercado de trabalho. O aumento da produção e a descoberta de novas
tecnologias  fazem  com  que  o  graduado  seja  obrigado  a  aprofundar  seus
conhecimentos. Daí a necessidade de investimentos nos cursos de pós-graduação
(mestrado e doutorado), de especialização e outros destinados ao aperfeiçoamento.

Contudo,  os  elevados  valores  cobrados  têm  feito  com  que  muitos  graduados
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deixem de ter acesso aos cursos de aperfeiçoamento técnico-profissional oferecidos
pelas universidades.

Assim sendo, objetivando a universalidade de acesso e a gratuidade nos cursos
oferecidos pelas universidades públicas, é que conto com o apoio dos nobres colegas
para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.126/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.623/2014
Regulamenta  o  direito  à  informação,  quanto  aos  alimentos  e  ingredientes

alimentares destinados ao consumo humano ou animal  que contenham ou sejam
produzidos  a  partir  de  organismos  geneticamente  modificados,  sem  prejuízo  do
cumprimento das demais normas aplicáveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta  lei  regulamenta  o  direito  à  informação,  quanto  aos  alimentos  e

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham
ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo
do cumprimento das demais normas aplicáveis.

Art. 2º - Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao
consumo  humano  ou  animal  que  contenham  ou  sejam  produzidos  a  partir  de
organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite de 1% (um por
cento) do produto, o consumidor deverá ser informado da natureza transgênica desse
produto.

§ 1º - Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, no
rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá constar,  em
destaque, no painel principal, uma das seguintes expressões, dependendo do caso:
“(nome  do  produto)  transgênico”,  “contém  (nome  do  ingrediente  ou  ingredientes)
transgênico(s)” ou “produto produzido a partir de (nome do produto) transgênico”.

§ 2º - O consumidor deverá ser informado sobre a espécie doadora do gene no
local reservado para a identificação dos ingredientes.

§ 3º - A informação determinada no § 1º deste artigo também deverá constar do
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documento fiscal, de modo que essa informação acompanhe o produto ou ingrediente
em todas as etapas da cadeia produtiva.

Art. 3º - Os alimentos e ingredientes produzidos a partir  de animais alimentados
com ração contendo ingredientes transgênicos deverão trazer no painel principal, em
tamanho e destaque previstos no art. 2º, a seguinte expressão: “(nome do animal)
alimentado com ração contendo ingrediente transgênico” ou “(nome do ingrediente)
produzido a partir de animal alimentado com ração contendo ingrediente transgênico”.

Art. 4º - Aos alimentos e ingredientes alimentares que não contenham nem sejam
produzidos  a  partir  de  organismos  geneticamente  modificados  será  facultada  a
rotulagem  “(nome  do  produto  ou  ingrediente)  livre  de  transgênicos”,  desde  que
tenham similares transgênicos no mercado brasileiro.

Art. 5º - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas no Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2014.
Liza Prado
Justificação:  A rastreabilidade pressupõe a  participação dos integrantes  de  uma

cadeia de suprimentos, visando possibilitar uma ligação entre o fluxo físico de bens
de consumo com o fluxo de informações a eles pertinentes (Felício, 2001).

Pelo Regulamento nº  178,  de 2002, da Comunidade Europeia, a rastreabilidade
pode ser entendida como:

“a capacidade de detectar a origem e de seguir o rastro de um gênero alimentício,
de um alimento para animais, de um animal ou de uma substância, destinados a ser
incorporados em alimentos para animais, ou com probabilidade de o ser, ao longo de
toda fase de produção, transformação e distribuição”.

A segurança dos alimentos está relacionada com a presença ou não de perigos
associados  aos  gêneros  alimentícios  no  momento  do  seu  consumo.  Como  a
introdução  desses  perigos  pode  ocorrer  em  qualquer  etapa  da  cadeia  alimentar,
torna-se essencial a existência de um controle adequado ao longo da mesma.

Consequentemente, a segurança alimentar  é assegurada por meio dos esforços
combinados de todas as partes que integram a cadeia alimentar (Ambifood, 2005).
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A  rastreabilidade  é  um  instrumento  fundamental  quando  a  globalização  dos
mercados comerciais torna muito difícil a identificação da origem das matérias-primas
e das circunstâncias em que se realiza a produção de alimentos.

Portanto, a rastreabilidade garante a informação e a qualidade do produto, além de
respeitar a vontade dos cidadãos de saber se um alimento contém ou não ingrediente
transgênico.

Contamos com o esperado apoio desta Casa à aprovação deste projeto.
- 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 5.624/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Espraiado - AME -, com

sede no Município de Passa-Vinte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  do

Espraiado - AME -, com sede no Município de Passa-Vinte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Espraiado -  AME -,  com sede no Município de Passa-Vinte, em
pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  sendo  uma  sociedade  civil  sem  fins
lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade, fortalecer, promover e integrar os associados, bem
como prestar serviços nas áreas em que a comunidade achar necessário. Zela pela
qualidade  de  vida,  criando  e  desenvolvendo  suas  bases  de  atividades  culturais,
esportivas, recreativas, religiosas, assistenciais, educativas e de saúde.

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 essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.
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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.

REQUERIMENTOS
Nº 9.008/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Governo  pedido  de  providências  para  que  sejam  executadas  as
emendas  parlamentares  que  tenham  como  objeto  o  aporte  de  recursos  para  as
Apaes; sejam realizados estudos de viabilidade para a revisão do Plano Decenal de
Educação do  Estado,  visando a  atualizar  as  estratégias  e  metas  concernentes  à
educação especial, nos termos da Meta 4 do Plano Nacional de Educação 2011-2020;
sejam  realizadas  ações  para  promover  a  articulação  intersetorial  visando  à
implementação,  por  via  legal,  de  mecanismos  de  incentivo  a  entidades  que
desenvolvam  projetos  sociais,  culturais  e  esportivos  voltados  à  pessoa  com
deficiência,  por  meio  da  criação de  fundo  específico,  de  incentivos  fiscais  ou  de
outras modalidades de programas e ações no planejamento orçamentário do Estado
com essa finalidade.

Nº 9.009/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria de Educação pedido de providências para que sejam ofertados cursos de
capacitação  aos  professores  que  atuam  nas  Apaes  e  que  o  órgão  estude  a
possibilidade de aumento do número de professores cedidos em adjunção às Apaes;
adjunção  de  professores  substitutos;  cessão  de  servidores  para  os  cargos  de
assistente técnico da educação básica, auxiliar  de secretaria e auxiliar de serviços
gerais para as Apaes; e criação de programa específico de formação e qualificação
de mão de obra de pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho,
especialmente dirigido aos alunos matriculados na educação de jovens e adultos.

Nº 9.010/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria de Trabalho pedido de providências para efetivar os serviços e programas
de  assistência  às  pessoas  com  deficiência  na  idade  adulta  e  aos  idosos  com
deficiência  cujos  vínculos  familiares  estejam frágeis  ou  rompidos,  com  ênfase no
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas
Famílias (média complexidade), Serviço de Acolhimento em Repúblicas (para idosos
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independentes) e Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos e para Jovens e
Adultos  com  Deficiência  (alta  complexidade),  mediante  recursos  oriundos
principalmente  da  Ação  4640  -  Serviços  de  Proteção  Social  Especial  de  Alta
Complexidade - e da Ação 4318 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para
Municípios  na  Execução  de  Proteção  Especial,  constantes  no  PPAG  2012-2015
(exercício de 2014); reconhecer as Apaes como centros-dia; e criar o Piso Mineiro de
Assistência  Social  para  a  Pessoa com Deficiência,  com o  objetivo  de  auxiliar  os
municípios  no  desenvolvimento de ações  socioassistenciais  específicas para  esse
público.

Nº 9.011/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado aos
representantes  mineiros  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de  providências  para
inclusão de dispositivos no Projeto de Lei Federal nº 1.139/2007; apresentação de
projeto de lei para alterar a Lei nº 10.880, de 2004, com vistas a incluir, no âmbito do
Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  Escolar  -  Pnate  -,  mecanismo  de
financiamento para aquisição de veículos para escolas privadas sem fins lucrativos,
conveniadas  com  o  poder  público,  que  atendam  exclusivamente  a  pessoas  com
deficiência.

Nº 9.012/2014, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Sra. Rosana de Mont'Alverne por sua eleição como presidente
da Câmara Mineira do Livro.

Nº  9.013/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Codevasf  pedido  de  providências  para  que  sejam  liberados  os  recursos  para  a
implantação do perímetro irrigado no Município de São Francisco. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 9.014/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Cemig pedido de providências para que analise a possibilidade de incluir as Apaes
como beneficiárias  do  programa Energia  do  Bem, de modo a instalar  sistema de
energia solar em todas as unidades da associação no Estado.

Nº 9.015/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Escola  Estadual  Mário  Casassanta  pela  conquista  de
premiações na 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Estaduais pelos
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seguintes  alunos:  Ana  Flávia  Vieira  Gonçalves,  Bruno  Valdir  de  Melo,  Isabela
Amarante  Correa  Carvalho,  Jussara  Aparecida  Faria  Correa,  Mariana  de  Melo
Antunes (menção honrosa),  Ramon Ramos Roque (medalha de bronze)  e Carlos
Henrique Fernandes Pereira (medalha de prata).

Nº 9.016/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  a  abertura  de  concurso
público para preenchimento das vagas em aberto na Unimontes.

Nº 9.017/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  entregar  a  folha  de
desenvolvimento  da  carreira  -  inclusa  a  ficha  financeira  -  a  todos  os  servidores
atingidos pela decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 100.

Nº 9.018/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Copasa-MG pedido  de  providências  para que analise  a  possibilidade de executar
tarifa diferenciada para as Apaes.

Nº 9.019/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  sejam  criadas  linhas  de
incentivo próprias, nos fundos de cultura, para o trabalho de natureza cultural com
pessoa com deficiências intelectual e múltipla.

Nº 9.020/2014, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para:  a  publicação  de  edital  de
credenciamento das entidades para atendimento em equoterapia no SUS-MG, nos
termos da Resolução SES Nº 4.102, de 27/12/2013; o aporte de recursos às Apaes
(por meio da Ação 4209 - Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência - constante no
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014) para a construção, ampliação e reformas
visando  à  adequação  às  exigências  de  ambiência  do  Ministério  da  Saúde  e  da
Secretaria de Saúde, aquisição de tecnologias assistivas modernas para possibilitar o
acompanhamento  das  inovações  nos  processos  de  habilitação  e  reabilitação,
aquisição  dos  equipamentos  necessários  para  diagnóstico,  cuidado,  habilitação  e
reabilitação das pessoas  com deficiência;  a  ampliação das  ações de capacitação
permanente das equipes técnicas da atenção primária, do componente especializado
e do componente hospitalar dos pontos de atenção à saúde para o atendimento ao
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público das Apaes, por meio de recursos da Ação 2094 - do Programa 191 do PPAG
2012-2015  para  o  exercício  de  2014);  a  incorporação  de  recursos  estaduais  no
atendimento  de  média  e  alta  complexidades  para  realização  de  exames
complementares;  a  garantia  de  acesso  dos  usuários  aos  pontos  de  atenção  do
componente  de  Atenção  Especializada  em  Reabilitação  por  meio  do  Sistema
Estadual de Transportes em Saúde (com recursos da Ação 4281, constante no PPAG
2012-2015 para o exercício de 2014); a inclusão da Ação 4209 no Programa 044 -
Redes Integradas  de Serviços  de  Saúde -,  de  maneira a  transformar  a  Rede de
Cuidados  à  Pessoa  com  Deficiência  no  SUS-MG  em  programa  prioritário;  e  a
construção de um centro de referência em transtornos do espectro do autismo, com
ações ou estruturas descentralizadas nas regiões do Estado.

Nº  9.021/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério da Integração Nacional e à Codevasf pedido de providências para que seja
realizada a retirada de cargas poluidoras e areia da calha do Rio São Francisco, em
especial  na localidade onde funciona a balsa para travessia no Município de São
Francisco, e seja feita dragagem do leito entre Ponto Chique e o Distrito de Cachoeira
do Manteiga, no Município de Buritizeiro. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 9.022/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de Trabalho e Desenvolvimento Social  pedido de informações sobre os
motivos  da  extinção  do  Programa  de  Atendimento  Especializado,  criado  pela
Resolução nº 4, de 1996, e alterado pela Resolução nº 69, de 2003, desse órgão. (- À
Mesa da Assembleia.)

Nº  9.023/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
presidência  da  Copasa-MG pedido  de  providências  para  acelerar  o  processo  de
instalação de estação de tratamento de esgoto em Januária, estendido o pedido para
todos os municípios ribeirinhos dessa bacia hidrográfica. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  9.024/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  promover  a  revisão  da
regulamentação da distribuição do  ICMS,  segundo  o  critério  meio  ambiente,  com
vistas à valorização das áreas protegidas por unidades de conservação e das áreas
de remanescentes nativos dos municípios da região Norte de Minas. (- À Comissão
de Meio Ambiente.)
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Nº  9.025/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Codevasf pedido de providências para que sejam liberados recursos para o projeto de
construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco, nos trechos São Francisco a
Pintópolis, na Rodovia MG-402, e Manga a Matias Cardoso, na Rodovia MG-401. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº  9.026/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Codevasf  pedido  de  providências  para  a  liberação  de  recursos  com  vistas  ao
abastecimento  de  água  no  âmbito  do  programa  Água  para  Todos,  para  as
comunidades  situadas  até  15  km  da  calha  do  Rio  São  Francisco,  entre  elas  a
Unidade Quilombola de Bom Jardim da Prata. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  9.027/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério  da  Integração  Nacional  e  à  Codevasf  pedido  de  providências  para  a
liberação de recursos destinados às obras de limpeza do canal do Rio São Francisco,
visando permitir a sua navegação por meio de balsas no Município de São Francisco.
(- À Comissão de Transporte.)

Nº  9.028/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério do Planejamento pedido de providências para a manutenção da Codevasf
no  programa  de  revitalização  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco.  (-  À
Comissão de Minas e Energia.)

Nº  9.029/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério  da  Integração  Nacional  e  à  Codevasf  pedido  de  providências  para  a
liberação  de  recursos  para  a  conclusão  do  projeto  da  ponte  sobre  o  Rio  São
Francisco, no Município de São Francisco. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  9.030/2014,  do  deputado Sávio  Souza Cruz,  em que solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  Irmã  Mônica  de  Jesus  pelo  transcurso  de  seu  83°
aniversário natalício e de 60 anos de vida religiosa. (- À Comissão de Cultura.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  32/2014,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria Municipal de Saúde de Aiuruoca pedido de informações acerca do fim do
repasse de recursos do SUS para a Apae desse município.

Nº  33/2014,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
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Ministério  da Justiça pedido de informações sobre os motivos que ocasionaram a
perda da declaração de utilidade pública da Apae de Virgínia.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação, de Assuntos Municipais, de Meio Ambiente (2), de Segurança Pública (2),
de Saúde, do Trabalho e de Cultura (2).

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Doutor Wilson Batista.
O deputado Doutor Wilson Batista* - Boa tarde a todos. Sr. Presidente, retorno a

esta tribuna inicialmente para fazer um agradecimento a todos os eleitores e eleitoras
de  Minas  Gerais.  Quero  agradecer  especialmente  a  todos  os  que  trabalharam
conosco nessa campanha, aos voluntários, às equipes que nos ajudaram em todos
os municípios.  Quero  agradecer  também aos nossos  parceiros  políticos,  enfim,  a
todos os que contribuíram imensamente para nossa reeleição. O resultado nos trouxe
grande satisfação. Tivemos uma votação expressiva no Estado de Minas Gerais, fruto
de um trabalho nosso construído ao longo de 12 anos no Hospital  do Câncer  de
Muriaé, na Fundação Cristiano Varella.

A campanha que fizemos foi extremamente agradável em todos os municípios que
estivemos visitando, com nossas caminhadas pelas ruas, nos bairros, nos comércios,
nas indústrias. Foi uma campanha com uma aceitação muito agradável, e todas as
pessoas demonstraram satisfação e reconhecimento ao nosso trabalho ao longo de
tantos  anos  no  Hospital  do  Câncer  de  Muriaé.  Apesar  de  todas  as  dificuldades
enfrentadas hoje na saúde, ao longo desse tempo estamos prestando um serviço de
qualidade a milhares de pessoas em Minas Gerais, em especial no enfrentamento ao
câncer.

Esse nosso trabalho também foi  reconhecido por  nossa atuação na Assembleia
Legislativa neste último mandato, quando formulamos projetos e aprovamos leis em
benefício de toda cidadã e todo cidadão mineiro. Criamos nesta Assembleia a Lei nº
20.658, que dispõe sobre a prevenção ao câncer no Estado de Minas Gerais por meio
das  carretas  adaptadas  que  hoje  percorrem  todos  os  municípios  mineiros,  em
especial os mais carentes, levando os principais exames, aliados do diagnóstico do
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câncer: mamografia, exame preventivo ginecológico, exame de prevenção do câncer
do homem. Todos os pacientes hoje acima de 40, 50 anos estão tendo, de forma
menos dificultosa, acesso a esses exames, o que lhes possibilita o descobrimento de
uma doença tão temível, mas que, quando descoberta no início, tem seu tratamento e
sua  cura  aumentada  em  quase  toda  a  sua  totalidade.  O  trabalho  que
desempenhamos nesses 12 anos como médico no Hospital do Câncer de Muriaé e
como deputado nesta última legislatura na Assembleia é que nos possibilitou e nos
credenciou a mais um mandato.

Portanto,  venho  aqui  agradecer  a  todos  os  que  contribuíram  para  essa  nossa
campanha vitoriosa e, em especial, a Deus, por ter-me concedido e entregado nas
minhas mãos a grande missão de exercer a medicina. Além disso, de poder restituir a
alegria de viver a milhares de pessoas que hoje me são confiadas. Esse trabalho e
nosso esforço são hoje reconhecidos por milhares de pessoas, ou seja, quase 100 mil
mineiros que nos permitiram mais um mandato. Venho aqui para, cada dia mais, com
mais oportunidade e seriedade, fazer o melhor para cada cidadão e cidadã de Minas
Gerais. Torçamos para que todos os eleitos, governos e Estados, não só em Minas
Gerais, mas em todo o Brasil, principalmente a nossa presidenta reeleita, façam um
governo  melhor  do  que  o  anterior.  Espero  que  todos  esses  eleitos  tenham  a
sensibilidade de reconhecer o sofrimento de cada brasileiro e brasileira em nosso
país e a dificuldade que as pessoas hoje estão enfrentando no seu dia a dia. Além
disso, para que tenham a sensibilidade, meu caro presidente Dalmo, de entender o
que cada pessoa hoje passa no corredor de um hospital,  com dores intratáveis e
crônicas, indo e vindo, retornando inúmeras vezes a diversos centros de tratamento
médico  e  voltando  para  casa  da  mesma  forma  como  chegou  a  esses
estabelecimentos, ou seja, com as mesmas dores e o mesmo sofrimento. Espero que
eles acompanhem pelo menos um desses pacientes nesses corredores de hospitais
para entenderem as dificuldades e o que é sofrer de uma doença, percebendo a cada
dia  o  agravamento  dela,  sem  ninguém  ao  seu  lado  para  ajudar,  enfrentando
dificuldades para pagar exames e tratamentos médicos. Muitos pacientes retornam à
sua casa porque não têm recurso para pagar o tratamento.

Quando,  de alguma forma,  com sacrifícios  muito maiores,  conseguem recursos,
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eles são imediatamente tratados. Mas, infelizmente, muitos não são tratados porque
não conseguem nenhum recurso para financiar a sua saúde. Muitos convivem em
casa com essas doenças, que se agravam a cada dia, e muitos morrem até sem o
seu  tratamento  ser  iniciado.  É  isso  que  venho  aqui  pedir:  que  todos  nós,
principalmente os governos eleitos e a nossa presidenta, tenham sensibilidade para
entender essas dificuldades, tenham sensibilidade para entender a dificuldade, meu
caro João Leite, do trabalhador braçal da construção civil, que diariamente enfrenta
dificuldades, debaixo de um sol escaldante, e, ao final do mês, vê o seu dinheiro
sendo consumido pela inflação, ficando cada vez mais endividado a cada mês. São
esses trabalhadores que retornam a suas casas e, às vezes, ainda encontram o filho
na dependência química, ameaçado pelos narcotraficantes. O trabalhador, hoje, está
enfrentando não só os baixos salários, mas também o dia a dia do seu trabalho, a
inflação, os juros altos e ainda os serviços públicos de péssima qualidade. Quantas
pessoas, hoje, estão aguardando uma internação em sua residência?

Nesse  final  de  semana,  João  Leite,  aconteceu  um  fato  com  um  paciente  que
diversas vezes já havia pedido socorro. Já tinha ido, diversas vezes, a centros de
saúde,  ao  Caps  AD.  A família  havia  solicitado internação,  pois  o  paciente  estava
convivendo  com  transtorno  mental,  e  nada  foi  feito.  Procurou-se  até  o  Ministério
Público para que ele pudesse ser internado, ser atendido, mas nada foi feito. E o que
aconteceu? Esse paciente andou nu pela cidade o dia todo, foi detido pela polícia,
liberado e, à noite, esfaqueou o irmão dentro de casa e acabou ceifando a vida de
seu  irmão.  Já  tinha  pedido  socorro  pelo  seu  transtorno  mental.  A família  estava
convivendo  com  isso  há  meses,  e  nada  foi  feito.  Há  essas  dificuldades  que  as
pessoas  enfrentam.  Há  esse  sofrimento  diário  e  cotidiano  de  que  todos  somos
testemunhas.  Nossos  governos  deveriam  ser  sensíveis  para  entender  que  as
pessoas hoje convivem com dificuldades não só financeiras. Quando adoece alguém
em sua família, o desespero é imenso.

As pessoas não têm mais tranquilidade, não têm mais paz para viver. São essas as
dificuldades do trabalhador, João Leite, que acorda às 4 horas da manhã para entrar
no serviço às 7 horas, porque tem de enfrentar três horas de um transporte público
caótico, em ônibus superlotados e em metrôs que, quando existem, não têm espaço
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para mais ninguém. Os nossos governos têm de enfrentar esse problema e fazer
investimentos,  principalmente  quando  destinados  à  infraestrutura,  que  venham  a
reduzir as desigualdades sociais, as dificuldades da nossa classe pobre, que sofre
com moradia de péssima qualidade, transporte público, educação e saúde precários.
Essa é a situação com a qual todos nós, brasileiros, somos obrigados a conviver.

São  questões  como essas  que  gostaria  que  a  presidenta  enfrentasse,  como o
problema das reformas políticas tão prometidas em campanhas passadas, mas que
não foi solucionado. São problemas como esses que o Brasil vê se agravarem a cada
dia. E o governo permanece insensível a todo o sofrimento da população brasileira.

Portanto, meu caro deputado João Leite, venho aqui, mais uma vez, agradecer a
todos que trabalharam conosco nessas eleições. De modo especial, queria agradecer
a  Deus  e  pedir-lhe  que  me  dê  coragem,  fidelidade,  saúde  e  equilíbrio  para  que
possamos, juntos com todos os deputados eleitos desta Casa, trabalhar cada vez
mais com mais seriedade, buscando melhor qualidade de vida para todos os mineiros
e  mineiras,  lutando  para  que  essas  pessoas  tenham  mais  vida,  com  felicidade,
liberdade e igualdade.

Meu caro presidente, encerro agradecendo a todos os mineiros e mineiras por me
confiarem mais esse voto, por me concederem mais um mandato para trabalharmos
nesta Casa. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que, por solicitação do governador do Estado

contida  na  Mensagem  nº  710/2014,  recebida  em  7/10/2014,  o  Projeto  de  Lei  nº
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5.494/2014, do governador do Estado, passou a tramitar em regime de urgência, nos
termos do art. 208 do Regimento Interno, a partir da referida data.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A  presidência,  no  uso  de  suas  atribuições,  reforma  despachos  anteriores  e

determina  que  os  Projetos  de  Lei  nºs  5.495  e  5.498/2014  sejam  distribuídos  à
Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  razão  da  natureza  da  matéria.  Ficam
mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e de Administração Pública, bem
como os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 19 de novembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 4.894/2014, do deputado Lafayette de Andrada, ao
Projeto de Lei nº 5.611/2014, do governador do Estado, por guardarem semelhança
entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado.

Mesa da Assembleia, 19 de novembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  8.917/2014, da Comissão de
Turismo,  8.920  a  8.925/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  8.931  e
8.932/2014, da Comissão de Defesa do Consumidor, 8.939 a 8.955, 8.957 a 8.962,
8.964, 8.975, 8.977, 8.981, 8.982 e 9.005/2014, da Comissão de Direitos Humanos,
8.972, 8.974, 8.976, 8.978 e 8.979/2014, da Comissão de Segurança Pública, 8.984 e
8.985/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  9.008  a  9.011  e  9.014  a  9.020/2014,  da
Comissão de Educação, e 9.012/2014, da Comissão de Cultura. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Segurança  Pública  (2)  -  aprovação,  na  26ª
Reunião  Extraordinária,  em  5/11/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.405/2013,  do
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deputado Gustavo Valadares, e 5.285/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão; e
aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 11/11/2014, dos Requerimentos nºs 8.314 a
8.318, 8.329 a 8.335, 8.339 a 8.341, 8.343 a 8.346, 8.348 a 8.367, 8.417 a 8.420,
8.425 a 8.429,  8.438 a 8.440, 8.450,  8.452 a 8.455,  8.457, 8.464 a 8.467, 8.493,
8.494, 8.496, 8.548 a 8.560, 8.592 a 8.605, 8.612 a 8.615, 8.618 a 8.621, 8.623 a
8.630, 8.633 a 8.637, 8.642 a 8.646,  8.651 a 8.653,  8.741, 8.765, 8.770 a 8.774,
8.779 a 8.781, 8.801 a 8.817, 8.829 a 8.835, 8.837 a 8.840, 8.861 a 8.869, 8.872 a
8.875, 8.877, 8.878, 8.880 a 8.889 e 8.912/2014, do deputado Cabo Júlio, e 8.342,
8.347, 8.434 a 8.437, 8.441 a 8.443, 8.456, 8.460, 8.461, 8.473, 8.474, 8.497 a 8.500,
8.503, 8.561 a 8.569, 8.606, 8.610, 8.742 a 8.746, 8.775, 8.776, 8.792, 8.793, 8.836,
8.871, 8.890 a 8.896, 8.904 a 8.911 e 8.915/2014, do deputado Sargento Rodrigues;

de Assuntos Municipais - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 11/11/2014, dos
Requerimentos  nºs  8.411  e  8.472/2014,  do  deputado  Fábio  Cherem,  8.545  a
8.547/2014,  do  deputado Ivair  Nogueira,  8.574 e 8.577/2014,  do  deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 8.575, 8.576, 8.583 a 8.590 e 8.783 a 8.790/2014, do deputado Tony
Carlos, 8.617/2014, do deputado Duarte Bechir, 8.753 a 8.764, 8.766 e 8.768/2014,
do deputado Ivair Nogueira, e 8.782 e 8.791/2014, do deputado Braulio Braz;

de Meio Ambiente (2) - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 11/11/2014, dos
Projetos  de Lei  nºs 5.342/2014,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  5.393/2014, do
deputado Carlos  Pimenta,  e 5.394/2014, do deputado Gustavo Valadares, os  dois
últimos com a Emenda nº 1; e aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 18/11/2014,
do Requerimento nº 8.929/2014, do deputado Bosco;

de Saúde - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 12/11/2014, do Projeto de Lei
nº 5.396/2014, do deputado Zé Maia;

do Trabalho - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 12/11/2014, dos Projetos de
Lei nºs 1.381/2011, do deputado Carlos Mosconi, com a Emenda nº 1, 4.609/2013, do
deputado  Bonifácio  Mourão,  5.002/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,
5.157/2014,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  5.173/2014,  do  deputado  Braulio  Braz,
5.248/2014,  do  deputado  Luiz  Henrique,  5.249  e  5.250/2014,  do  deputado  Dinis
Pinheiro, 5.256/2014, do deputado Dilzon Melo, 5.267/2014, do deputado Fred Costa,
5.297/2014, do deputado Wander Borges, e 5.301/2014, do deputado Célio Moreira, e
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dos Requerimentos nºs  8.540/2014,  do  deputado Duarte Bechir,  e  8.818/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues;

de Cultura (2) - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 12/11/2014, dos Projetos
de  Lei  nºs  5.112/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  5.114/2014,  do  deputado
Marques Abreu,  5.254/2014,  do deputado Fred Costa,  e  5.259/2014,  do deputado
Dilzon Melo, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 8.544/2014, do deputado
Duarte  Bechir,  8.570/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  8.608/2014,  da
deputada  Luzia  Ferreira,  8.622/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e
8.769/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  e  aprovação,  na  10ª  Reunião
Ordinária, em 19/11/2014, dos Requerimentos nºs 8.916/2014, do deputado Alencar
da Silveira Jr., e 8.930/2014, do deputado Anselmo José Domingos;

e de Educação - aprovação, na 18ª Reunião Extraordinária, em 12/11/2014, dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.006/2013,  do  deputado  Antonio  Lerin,  e  5.226/2014,  do
deputado  Duarte  Bechir,  e  dos  Requerimentos  nºs  8.539/2014,  da  Comissão  de
Participação  Popular,  8.828/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  e
8.879/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, os  Requerimentos Ordinários nºs 18 a 27/2014, do
deputado Lafayette de Andrada, em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos
de Lei nºs 5.143 a 5.152/2014, respectivamente (Arquivem-se os projetos.), e, nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, o Requerimento Ordinário nº
31/2014, do deputado Sávio Souza Cruz e outros, em que solicitam a convocação de
reunião especial para comemorar o centenário de nascimento do professor Gerson de
Britto Mello Boson.

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 20, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 59ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 18/11/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -
Aviso  -  Lançamento  de  Livro  -  Palavras  da  Sra.  Cristina  Ávila  -  Palavras  do  Sr.
Antônio Padovezi - Lançamento de Medalha - Palavras do Sr. Marcone da Silva Leal -
Palavras  do  Sr.  Roney  Alves  Horta  -  Palavras  da  Secretária  Eliane  Parreiras  -
Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Liza Prado - Luzia Ferreira.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  comemorar  o  bicentenário  de  morte  de
Aleijadinho e o Dia do Barroco Mineiro.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Eliane Parreiras,

secretária de Estado de Cultura e membro da comissão curadora responsável pela
agenda e comemorações do bicentenário de morte de Aleijadinho, representando o
governador do Estado, Alberto Pinto Coelho,  e Christiane Neves Procópio Malard,
defensora  pública-geral  do  Estado;  os  Exmos.  Srs.  desembargador  Herbert  José
Almeida Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros -  Amagis -;
promotor  de  justiça  Marcos Paulo  de Souza Miranda,  coordenador  da  Promotoria
Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais e membro da
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comissão curadora  responsável  pela agenda e comemorações do bicentenário de
morte de Aleijadinho; deputado Elismar Prado, presidente da Comissão de Cultura
desta  Casa  e  membro  da  comissão  gestora  responsável  pela  agenda  e
comemorações  do  bicentenário  de  morte  de  Aleijadinho;  Marcone  da  Silva  Leal,
diretor  vice-presidente  de  Tecnologia  da  Casa  da  Moeda  do  Brasil;  Roney  Alves
Horta,  assessor  da  diretoria  dos  Correios,  representando  o  diretor  regional  dos
Correios  em  Minas  Gerais,  Pedro  Amengol;  e  Antônio  Padovezi,  diretor  do
Departamento de Ferrosos da Região Sudeste da Vale; a Exma. Sra. Maria Olívia de
Castro e Oliveira, subsecretária adjunta de Estado de Cultura; o Exmo. Sr. Ângelo
Oswaldo, presidente do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram - e membro da referida
comissão curadora; as Exmas. Sras. Ângela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural
Flávio  Gutierrez  e  membro  da  mencionada  comissão  curadora,  e  Cristina  Ávila,
autora dos textos do livro  Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho: artista síntese e
membro da referida comissão curadora; e o Exmo. Sr. Márcio Carvalho, autor das
fotografias do mencionado livro.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de destacar a presença nesta solenidade do nosso colega

da Assembleia o Exmo. Sr. José Geraldo de Oliveira Prado, secretário de Estado de
Saúde.  Também  estão  hoje  presentes  aqui  os  Exmos.  Srs.  José Flávio  Gouveia,
diretor do Departamento de Ferrosos Sul da Vale; Fernando Viana Cabral, presidente
do Instituto Estadual  do  Patrimônio  Histórico e Artístico de  Minas Gerais  -  Iepha;
Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Congonhas,
representando o prefeito José de Freitas Cordeiro; José Alberto Teixeira dos Santos,
presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas - Aclac; Jorge
Carlos  Borges,  representando  a  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Minas;
Aníbal Macedo, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas
Gerais;  e  Gilberto  Madeira  Peixoto,  1º-vice-presidente  do  Instituto  Histórico  e
Geográfico de Minas Gerais; e as Exmas. Sras. Silvana Nascimento, subsecretária de
Estado de Turismo e Esportes, representando o secretário,  Sr.  Tiago Lacerda; ex-
deputada Maria Elvira, presidente da Associação das Caminhantes da Estrada Real;
Mara  Pires  Pena,  secretária-geral  da  OAB  Cultural;  Clélia  Horta,  presidente  da
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Fundação  Artístico  Cultural  de  Betim;  Cristiana  Kumaira,  presidente  do  Instituto
Cultural  Sérgio  Magnani;  e  Beatriz  Romano  Peixoto  Esteves,  diretora  do  Instituto
Juscelino Kubitschek.

Aqui também conosco estão a Exma. Sra. Luísa de Marilac Luna, gerente-geral de
Relações Públicas de Cerimonial desta Assembleia,  membro da comissão gestora
responsável pela agenda de comemorações do bicentenário de morte de Aleijadinho,
e  o  Exmo.  Sr.  Amílcar  Vianna  Martins  Filho,  diretor  do  Instituto  Cultural  Amílcar
Martins,  membro  da  comissão  curadora  responsável  pela  referida  agenda  e  ex-
deputado desta Assembleia, assim como os Exmos. Srs. ex-deputados  Clodesmidt
Riani, João Navarro, Nelson Lombardi e Bruno Lombardi, este também ex-procurador
da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Saudamos também a presença dos Exmos Srs. vereadores Anderson Saleme, de
Divinópolis; Ney Alves Costa, José Carlos e Dilermando Pinheiro, de Aguanil; Antônio
Alves Maia Ferreira,  do Município de Baependi;  José Raimundo Nunes e Rodrigo
Pereira, da Câmara Municipal de Pescador; Gilberto dos Reis Pereira Santos, vice-
presidente da Câmara Municipal de Nova União; Adílson Batista, de Pedro Leopoldo;
Rodrigo Varela Franco, de Pará de Minas; José Gonçalves de Oliveira, de Bom Jesus
do  Amparo;  Maurílio  Barbosa,  vice-presidente  da  Câmara  Municipal  de  Sabará;
Antônio  Marcos  de  Almeida,  Rogério  Leandro,  João  Leonardo,  Marco  Antônio,
Tancredo Anselmo da Cunha e Magno Faisther de Souza, do Município de Passa-
Vinte;  Leonardo,  Leozão  e  Mayron  César,  do  Município  de  Pedro  Leopoldo;  Rui
Maciel, de Caetanópolis; Celso Gonçalves da Silva, do Município de Bonfim; Flávio
Antônio Bechir,  de  Campo Belo;  Toninho Tatá,  de Baependi;  e  Jorge Donizete de
Roma, do Município de São João Batista do Glória; e da Exma. Sra. vereadora Elvira
Maria Mota, vice-presidente da Câmara de Bom Jesus do Amparo.

Registramos ainda, com satisfação, a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs.
Prefeitos Ralph Justino, do Município de Tiradentes; Milton Ayres de Figueiredo, do
Município de Alvinópolis; Júlio Maria de Souza, do Município de Gonzaga; Geraldo de
Paula Andrade, da cidade de Nova União; e Ônio Fialho Miranda, do Município de
Recreio. Presentes também as Exmas. Sra. Patrícia Rafael, secretária de Cultura de
Pedro  Leopoldo,  e  Marta  Gomes  de  Deus  Boaventura,  secretária  de  Turismo  e
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Cultura do Município de Brumadinho; o Exmo. Sr. Desembargador Aluízio Alberto da
Cruz Quintão, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; o Sr. Adriles Ulhoa
Filho, acadêmico da Academia de Letras do Noroeste de Minas; e a Sra. Laura Lima,
da Associação das Caminhantes da Estrada Real.

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

pelo  Coral  Cidade  dos  Profetas,  de  Congonhas,  sob  a  regência  de  Herculano
Amâncio.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o Barroco Mineiro,
produzido pela TV Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Aviso

O locutor  -  Informamos aos presentes que as imagens utilizadas para as peças
gráficas e eletrônicas desta reunião especial são: conjunto de retábulos, púlpitos e
cancelo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima, provenientes da
capela da Fazenda da Jaguara; Passo da Cruz às Costas, em Congonhas; e Profetas
do Adro do Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas.

Lançamento de Livro
O locutor - Com a palavra, para sua saudação, a Sra. Cristina Ávila, que falará em

nome dos autores do livro  Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho: artista síntese,
com fotografias de Márcio Carvalho, livro este lançado neste momento e que contou
com o patrocínio desta Assembleia Legislativa, dos Correios e da Vale.

Palavras da Sra. Cristina Ávila
Prezado  excelentíssimo  deputado  Dinis  Pinheiro,  senhores  e  senhoras,  o  meu

momento  aqui  é  de  agradecimento,  primeiro,  por  esta  Casa  estar  acolhendo  o
barroco mineiro no Dia do Barroco Mineiro, o que vai reavivar não só as pesquisas
em torno do barroco, mas também o turismo, a cultura e a economia mineiros.

Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com a execução do
livro:  primeiro,  o  meu companheiro  Márcio  Carvalho,  autor  das  fotografias,  e,  em
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seguida, toda a equipe de pesquisadores e o Instituto Cultural Amílcar Martins, que
serviu como uma espécie de gabinete para a nossa pesquisa, já que ele conta, em
sua coleção, com mais de 100 obras que falam sobre o Aleijadinho.

Encerrando, abro o momento de a gente fazer o lançamento desse livro, de qual
tenho certeza de que vão gostar. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Antônio Padovezi
Exmo. Sr. presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis

Pinheiro, demais autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Para nós, Vale, é um
privilégio,  uma  honra,  apoiar  a  publicação  do  livro  Antônio  Francisco  Lisboa,  o
Aleijadinho artista síntese,  de Cristina  Ávila  e  Márcio  Carvalho.  O nosso objetivo,
nessa parceria, é colaborar para a preservação e difusão desse patrimônio histórico
mineiro e brasileiro. São várias as ações da Vale que estão em fina sintonia com a
preservação e difusão da cultura histórica de Minas. Alguns exemplos são o Memorial
Minas Gerais Vale, a Praça da Liberdade, o trem histórico da Vale nos Municípios de
Ouro Preto e Mariana, a bicentenária Fábrica Patriótica, primeira indústria de ferro do
Brasil, também no Município de Ouro Preto, próxima à cidade de Congonhas, entre
tantas outras ações.

Podemos afirmar que trabalhamos, sempre, com o propósito de não somente gerar
emprego  e  renda,  mas  também  obter  sustentabilidade  socioambiental  nas
comunidades onde atuamos. Gostaríamos, em nome da Vale, de parabenizar esta
Casa,  na  pessoa  do  seu  grande  líder  e  presidente  deputado  Dinis  Pinheiro,  por
instituir  o  Dia  do  Barroco  Mineiro  e  também  por  oficializar  as  comemorações  do
bicentenário de Aleijadinho. Parabenizamos também os Correios pela parceria nesse
projeto. Em especial e de forma destacada, damos os parabéns à Cristina Ávila e ao
Márcio Carvalho pelo magnífico trabalho. Que esse livro nos ajude a educar sobre o
passado e a refletir sobre os nossos próprios legados. Muito obrigado.

Lançamento de Medalha
O  locutor  -  A arte  de  colecionar  medalhas  é  uma  tradição  secular.  Hoje  o

responsável pela difusão e continuação dessa atividade é o Clube da Medalha do
Brasil,  que integra  o  Departamento  de  Comercialização  e  Marketing  da  Casa  da
Moeda do  Brasil,  empresa  pública  federal  que  este  ano comemora 320 anos  de
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existência. As medalhas retratam elementos importantes do Brasil, do nosso povo, da
nossa cultura e da nossa história.  A Casa da Moeda do Brasil  lança, na presente
ocasião, a medalha comemorativa do bicentenário da morte de Aleijadinho. O tema
sugerido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para o Calendário
Medalhístico de 2014 foi um dos escolhidos entre 80 sugestões apresentadas por
diversas instituições. A medalha a ser lançada nesta oportunidade tem as seguintes
características: no anverso, uma moldura inspirada no estilo barroco de Minas Gerais
destaca, à esquerda, a figura do escultor, imagem reproduzida da obra  Retrato de
Aleijadinho, de Euclásio Penna Ventura, que compõe o acervo do Museu Mineiro; no
entorno,  têm-se as legendas "Antônio Francisco Lisboa"; abaixo,  "Aleijadinho" e o
período 1814-2014; ao centro, a frase "Distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo
apelido  de  Aleijadinho".  No  reverso,  destacam-se  o  Santuário  de  Bom  Jesus  de
Matosinhos e o Adro dos Profetas, obra-prima do escultor,  Patrimônio Cultural  da
Humanidade. À esquerda, reprodução em detalhe do profeta Daniel, imagem eleita
por votação pública no portal da Assembleia.

Neste  momento  será  feita  a  descaracterização  do  par  de  cunhos  originais  da
medalha. A partir desse ato, impede-se a cunhagem de novos exemplares, tornando
as peças uma raridade no mercado de colecionismo. O ato de descaracterização do
par de cunhos originais da medalha será conduzido pelo Sr. Marconi da Silva Leal,
diretor-vice-presidente de Tecnologia da Casa da Moeda do Brasil, e realizado pelo
deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais,  acompanhado pela Sra. Eliane Parreiras, secretária de Estado de Cultura,
representando neste ato o governador, Sr. Alberto Pinto Coelho.

Para  a  primeira  descaracterização,  convidamos  o  deputado  Dinis  Pinheiro,
presidente  da Assembleia.  Ele passa a vez à Sra.  Eliane Parreiras,  secretária  de
Cultura.

- Procede-se à primeira descaracterização.
O  locutor  -  Agora  sim,  para  a  segunda  descaracterização,  o  deputado  Dinis

Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa.
- Procede-se à segunda descaracterização.
O  locutor  -  Neste  momento  o  Sr.  Marconi  da  Silva  Leal,  vice-presidente  de
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Tecnologia da Casa da Moeda do Brasil, passará às mãos da secretária o exemplar
da medalha. O vice-presidente também passa às mãos do presidente da Assembleia
o par de cunhos descaracterizado para compor o acervo do Memorial da Assembleia
de Minas. Com esses atos, registramos nossos agradecimentos à Casa da Moeda e
ao setor cultural da arte medalhística da empresa, o Clube da Medalha do Brasil, bem
como a todos os profissionais envolvidos na produção das peças.

Palavras do Sr. Marcone da Silva Leal
Boa  noite  a  todos.  Em  primeiro  lugar,  tomo  a  liberdade  de  saudar  todos  os

componentes  da  Mesa  e  demais  presentes  neste  grande  evento,  na  pessoa  do
deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas.

Para  mim  é  motivo  de  muito  orgulho  estar  aqui  representando  uma  empresa
tricentenária,  como a  Casa da Moeda  do  Brasil,  na  cerimônia  de  lançamento  da
medalha comemorativa dos 200 anos de falecimento da Aleijadinho, um dos maiores
artistas da nossa história. Arte, perseverança, tradição e talento são pontos que unem
as histórias da Casa da Moeda do Brasil e de Antônio Francisco da Costa Lisboa, o
Aleijadinho.

Aleijadinho foi um artista notável, de um talento único, e um ser humano com uma
fantástica  perseverança.  Mesmo doente e com sérias  dificuldades  físicas,  que no
princípio tolhiam seus movimentos e que depois lhe impuseram deformidades físicas,
insistiu  em  manter  seu  trabalho  de  escultor,  oferecendo  ao  Brasil  e  ao  mundo
verdadeiras obras de arte que até hoje perduram.

Assim como Aleijadinho foi um artista singular, a Casa da Moeda é uma empresa
diferenciada, com 320 anos de existência, que venceu todas as dificuldades para se
apresentar hoje como uma empresa de ponta em seu ramo de negócio. Foi fundada
no Brasil colônia, passou pelo império e por toda a vida republicana brasileira, sempre
oferecendo  produtos  de  segurança,  de  alta  qualidade  artística  e  de  elevada
sofisticação. São cédulas de moedas, selos fiscais e postais, passaportes e muitos
outros produtos de segurança produzidos com qualidade, rapidez e confiabilidade.

Além desses traços, outro fato une a história  de Aleijadinho à Casa da Moeda.
Aleijadinho  teve  como  professor  João  Gomes  Batista,  que  o  ajudou  em  seu
desenvolvimento profissional, o abridor de cunhos da Casa de Fundição da Vila Rica,
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a mesma Vila Rica que abrigou a Casa da Moeda por um período do século XVIII. A
Casa da Moeda é uma empresa que tem a arte como ferramenta básica de trabalho e
vem  aqui  homenagear  um  dos  maiores  expoentes  da  história  artística  do  Brasil,
motivo de orgulho para todos nós.

Considerando a qualidade artística do mestre Aleijadinho, não temos a pretensão
de transpor toda a beleza de sua arte para uma medalha, mas temos a convicção de
que essa medalha criada pelos artistas da Casa da Moeda é uma bela homenagem e
um reconhecimento a um dos maiores vultos da cultura nacional. É motivo de orgulho
para  todos  nós  poder  eternizar,  em  metal  nobre,  este  momento  e  prestar  uma
homenagem  mais  do  que  justa  a  Aleijadinho.  Parabéns,  Minas  Gerais,  pelo  filho
ilustre que hoje homenageamos. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.

Palavras do Sr. Roney Alves Horta
Boa  noite  a  todos!  Inicialmente  quero  cumprimentar  o  Exmo.  deputado  Dinis

Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa
de quem saúdo todos os componentes da Mesa de honra; Srs. deputados presentes;
uma saudação à prezada Sra. Cristina Ávila, autora do livro Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho: artista síntese;  prezado Sr. Márcio Carvalho, fotógrafo do livro; caros
colegas dos Correios e demais autoridades presentes, senhoras e senhores.

É com satisfação que os Correios participam das comemorações do bicentenário da
morte de Antônio Francisco Lisboa - o nosso Aleijadinho -, ele que se constitui em
uma  das  principais  expressões  artísticas  e  culturais  do  barroco  mineiro,  e  que,
mesmo sofrendo vários preconceitos pela sua condição de mestiço, fez prevalecer a
sua genialidade, que o consagrou como o mais completo e notável artista brasileiro
do período colonial.

Incumbiu-me o diretor dos Correios em Minas Gerais, José Pedro de Amengol Filho,
de representá-lo nesta reunião especial, também comemorativa do Dia do Barroco
Mineiro,  ocasião  em que  está  sendo lançado o  livro  Antônio  Francisco  Lisboa,  o
Aleijadinho:  artista síntese,  tendo como um dos patrocinadores  a nossa Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Essa primorosa publicação, assinada por Cristina
Ávila e por Márcio Carvalho, retrata as principais obras catalogadas do grande ícone
do barroco mineiro no Estado.
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Livro com textos trilíngues e tiragem de 1.500 exemplares, que serão distribuídos
para as bibliotecas e entidades culturais, foi escrito de forma técnico-científica, porém,
numa  linguagem  acessível  tanto  para  o  público  acadêmico  quanto  para  leigos,
constituindo-se numa extraordinária introdução histórica ao barroco mineiro, reunindo,
em mais de 200 páginas e 120 fotografias, toda a trajetória e o legado de Aleijadinho.

Lembro que esse patrocínio e a parceria com as entidades promotoras,  dada a
relevância  do  projeto,  foram diretamente  confirmados  pelo  próprio  presidente  dos
Correios, Sr. Wagner Pinheiro, quando da sua visita a este Parlamento, no mês de
novembro  de  2013.  Ressalta-se  que  iniciativas  como  essa  demonstram  o
compromisso  da  empresa  em  apoiar  e  fortalecer  a  cultura  nacional,  valorizar  o
conhecimento e preservar a memória artística e histórica do País.

Quero destacar  que,  há mais  de 10 anos, os Correios  apoiam, sob a forma de
patrocínio, projetos educacionais, culturais, sociais, ambientais e esportivos - nesse
caso, atualmente incentivamos as modalidades olímpicas, como esportes aquáticos,
tênis  e  handebol,  fomentando  o  crescimento  desses  esportes,  apoiando  o
desenvolvimento dos atletas de ponta e mantendo escolinhas que atendem milhares
de crianças e adolescentes -, ações que demonstram o aprofundamento da nossa
atuação na área da responsabilidade socioambiental.

Os Correios  acreditam que o desenvolvimento da sociedade depende de ações
transformadoras nos mais diferentes setores, por isso atua nas frentes da educação e
das ações sociais do governo e como agente social. Para nós, adotar uma postura
socialmente responsável significa assumir o compromisso com práticas que estejam
alinhadas  às  demandas  dos nossos clientes  e da  sociedade,  conjugadas com os
objetivos governamentais, e que contribuam para beneficiar a vida do povo brasileiro,
que nos credita a imagem de uma das empresas mais confiáveis no cenário nacional.

Para encerrar, reitero nossos cumprimentos à Assembleia Legislativa do Estado de
Minas  Gerais  pela  iniciativa  dessa  importante  comemoração,  saúdo  os  demais
envolvidos nas homenagens a Antônio Francisco Lisboa e agradeço a oportunidade
da participação. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Eliane Parreiras
Boa  noite.  Caro  deputado  estadual  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia
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Legislativa,  tomo  a  liberdade  de,  por  intermédio  do  senhor,  cumprimentar  toda  a
Mesa,  amigos  e  membros  importantes  para  o  desenvolvimento  de  Minas.
Cumprimento,  também,  prefeitos,  secretários  de  Cultura,  membros  do  Sistema
Estadual  de  Cultura,  servidores  aqui  presentes,  membros de  diversas  instituições
culturais de muita importância de Minas Gerais, membros do Conselho Estadual de
Política  Cultural.  Sintam-se  todos  cumprimentados  e  registrados.  Primeiramente,
trago  os  cumprimentos  do  Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  a  quem  vim,
honrosamente,  representar  nesta solenidade do Dia  do Barroco e  bicentenário de
morte de Aleijadinho.

O governo de Minas endossa a relevância de Aleijadinho e do barroco - o artista é
indissociável do estilo -; então, num esforço conjunto com a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, programou um ano inteiro de ações que sublinham a temática, às quais
irei  me  referir  daqui  a  pouco.  Com  essa  iniciativa,  o  poder  público  confirma  o
reconhecimento dado à substanciosa contribuição de Aleijadinho e do barroco para a
consolidação do nosso patrimônio material e imaterial.

Hoje, 18 de novembro, foi a data escolhida, mediante projeto de lei de autoria do
presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, para celebrar, solenemente, o Dia
do Barroco. Nesse mesmo projeto de lei, fica estabelecido o ano de 2014 como o ano
de homenagem ao bicentenário de morte de Aleijadinho.

Presidente, queria parabenizá-lo não apenas por essa iniciativa, mas agradecer-lhe
publicamente o carinho, o cuidado, o respeito e a legitimidade com que a cultura foi
trabalhada em todos os temas do Legislativo. O meu agradecimento público por toda
essa condução dos temas culturais nesta Assembleia.

No dia em que se completam 200 anos  sem esse ícone das artes  mineiras,  a
Assembleia,  em  parceria  com  o  governo  de  Minas,  preparou  este  evento.
Descaracterizamos  hoje  a  Medalha  Comemorativa  do  Bicentenário  de  Morte  de
Aleijadinho. Gostaria de parabenizar especialmente a Casa da Moeda e de agradecer
pela oportunidade. Sabemos que são muitos os temas que demandam esse tipo de
iniciativa. Agradecemos profundamente à Casa da Moeda pelo reconhecimento e pela
parceria nesse projeto.

Também foi lançado aqui hoje o livro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho: artista
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síntese. A obra mostra o trabalho contundente e precioso que Cristina Ávila e Márcio
Carvalho desenvolveram ao longo dos anos para oferecer densa introdução histórica
sobre o estilo artístico e a importância do artista. A cultura de Minas ganha muito hoje
com mais essa importante publicação. Meus parabéns.

O barroco é um estilo  artístico  originário da  Europa,  mas encontrou,  em Minas
Gerais  um  celeiro  de  artistas  expoentes,  que  imprimiram  ao  movimento
peculiaridades mineiras.  Para muitos  estudiosos,  o barroco no Brasil  ultrapassa a
dimensão de estilo artístico para alcançar a condição de atitude filosófica, estética e
existencial diante da vida e do mundo.

Antônio  Francisco  Lisboa,  o  Aleijadinho,  reconfigurou  o  espaço  das  cidades
mineiras com seu estilo, que se apropriou do barroco europeu para gerar uma arte
que  se  deixa  influenciar  também  por  elementos  das  tradições  visuais  africana  e
ameríndia. O genial escultor e arquiteto legou-nos uma obra em que ainda há muito
por ser descoberto e analisado.

O primor do conjunto de obras do mestre Aleijadinho, a dedicação incansável à
retratação singular  de figuras religiosas e  a delicadeza de cada entalhe adornam
cenários  sublimes de arte  e  fé  em várias  localidades  mineiras.  É  impossível  não
admirar os rostos vívidos de suas esculturas.

Não posso deixar de agradecer às comissões gestora e curadora - presidente, tomo
a liberdade de citá-las nominalmente -, composta por nomes consagrados por notório
saber.  Na  comissão  curadora,  da  qual  sou  presidente,  estão:  Tiago  Lacerda,
secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes;  Cristina  Ávila,  historiadora;  Amilcar
Vianna Martins Filho, diretor do Instituto Cultural Amilcar Martins; Yara Tupinambá,
artista  plástica;  Ângela  Gutierrez,  presidente  do  Instituto  Cultural  Flávio  Gutierrez;
Marcos  Paulo  de  Souza  Miranda,  coordenador  da  Promotoria  de  Defesa  do
Patrimônio  Histórico,  Cultural  e  Turístico  de  Minas  Gerais;  Angelo  Oswaldo,
presidente do Instituto Brasileiro de Museus. O meu agradecimento especial a todos
vocês.

Foi  criada  também  a  comissão  gestora,  que  tem  o  papel  de  executar  a
programação  criada.  Pertencem  a  essa  comissão  o  Leonardo  Bahia,  chefe  de
gabinete da Secretaria de Estado de Cultura; o deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-
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secretário  da  Assembleia  Legislativa;  o  deputado  Elismar  Prado,  presidente  da
Comissão  de  Cultura;  o  assessor  Marco  Aurélio  Loureiro,  da  presidência  da
Assembleia; Luíza Luna, gerente-geral de relações públicas da Assembleia; Fernando
Cabral,  presidente  do  Iepha;  Nilza  Silva,  assessora  do  Iepha;  Jurema  Machado,
presidente do Iphan; e Juliana Moreira e Denise Nicolini, assessoras da Secretaria de
Turismo e Esportes. Meu agradecimento especial a vocês pela dedicação.

Essas  pessoas  estiveram  à  frente,  desde o  início  do  ano,  do  duro  trabalho  de
planejar uma programação diversa e de qualidade, sob a perspectiva do barroco e de
Aleijadinho.  Guiadas  pela  diretriz  de  democratização  do  acesso  à  cultura,  as
comissões programaram ações de diversas naturezas culturais. Todas as atividades
foram pensadas para trazer ao cidadão, seja o especialista, o apreciador ou o leigo
no assunto,  informações sobre um dos mais  importantes  artistas  mineiros e suas
obras.

Ao  longo  do  ano,  foram  realizadas  exposições,  lançamentos  de  publicações,
palestras e concertos que abriam a reflexão sobre o impacto do artista e do estilo
barroco na vida de todos nós e na representatividade da cultura mineira no mundo,
tão bem apresentadas no vídeo.  Parabéns,  presidente,  pelo vídeo que revela um
pouco das nossas principais ações.

Além das programações propostas pelas comissões, percebemos a efervescência
causada  por  este  ano  comemorativo,  que  impulsionou  pesquisas,  publicações,
encontros, entre tantas outras iniciativas. Destaco e agradeço o importante trabalho
de articulação realizado para mobilizar  e fazer  convergir  as  diversas ações sobre
essa temática,  que estavam sendo organizadas pelas  arquidioceses e dioceses e
pelos museus, municípios e produtores culturais de todo o Estado, o que enriqueceu
e conseguiu capilarizar ainda mais o calendário de atividades.

Na reta final do calendário de comemorações, a Secretaria de Cultura irá lançar - e
deixo  o  meu convite  a  todos  -  no  dia  27  de  novembro,  algumas publicações.  O
periódico Suplemento Literário está finalizando uma edição dedicada ao barroco com
reprodução de textos organizados pelo poeta Affonso Ávila e publicados em julho de
1967.  O  Museu  Mineiro  irá  produzir  e  distribuir  folder educativo  apresentando  o
barroco presente no seu acervo e lança ainda um catálogo de registro referente à



837
____________________________________________________________________________

exposição "Patrimônio recuperado", como forma de dar continuidade ao processo de
identificação das obras roubadas. Deixo aqui o meu agradecimento, promotor,  por
mais  essa  parceria  e  iniciativa.  Por  último,  o  Iepha  desenvolveu  uma  cartilha
educativa ilustrada para apresentar o estilo  barroco às escolas públicas, que será
distribuída  em  todos  os  municípios  mineiros.  Consideramos  esses  marcos
importantes para difusão e valorização do barroco mineiro. Eu não poderia deixar de
fazer um agradecimento muito especial à secretária adjunta de Cultura, ex-deputada
estadual  Maria  Olívia,  pelo  apoio  cotidiano  e  parceria  em  todas  as  ações,  e  ao
Conselho  Estadual  de  Política  Cultural,  por  meio  de  seu  vice-presidente,  Aníbal
Macedo, aqui presente.

Parabenizo e agradeço à Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, por meio do
secretário Tiago Lacerda, e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na pessoa de
seu presidente, Dinis Pinheiro, pela união de esforços junto à Secretaria de Estado de
Cultura, para difusão e valorização da vida e obra de Aleijadinho e do barroco, tão
caros à nossa pujante e diversa cultura.

Um salve a Aleijadinho e ao Barroco. Muito obrigada.
Palavras do Presidente

Exma.  Sra.  secretária  de  Estado  de  Cultura  e  membro  da  comissão  curadora
responsável pela agenda de comemorações do bicentenário de morte de Aleijadinho,
Eliane  Parreiras,  que  nos  brindou  com  uma linda  manifestação,  representando  o
fraterno amigo, governador Alberto Pinto Coelho. Obrigado, Eliane, pelo carinho, pela
sensibilidade e parceria. Obrigado, obrigado. Exma. Sra. defensora pública-geral do
Estado de Minas Gerais, amiga Christiane, meus singelos agradecimentos. Exmo. Sr.
presidente  da  Associação dos  Magistrados  Mineiros,  amigo e  irmão -  permita-me
assim chamá-lo -, desembargador Herbert Carneiro. É uma honra enorme tê-lo nesta
Casa;  Exmo.  Sr.  coordenador  da  Promotoria  de  Defesa  do  Patrimônio  Histórico,
Cultural e Turístico de Minas Gerais, combativo e atuante promotor de justiça, Marcos
Paulo, membro da comissão curadora responsável pela agenda de comemorações do
bicentenário  de  morte  do  Aleijadinho;  excelentíssimo  deputado  Elismar  Prado,
presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, essa jovem liderança -
fraterno amigo, relator  do projeto de lei  que se traduziu neste momento maior da
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nossa história, da nossa cultura e da nossa arte. Obrigado pelo trabalho, empenho e
engajamento. Enfim, Elismar Prado é uma figura muito presente nesta Assembleia,
cada dia mais altiva; Sr. Marconi da Silva Leal, diretor-vice-presidente de tecnologia
da Casa da Moeda do Brasil - muito grato pelo carinho e pela ternura. Perdão, quase
que com martelo machuco o seu dedo ali. Muito grato pela colaboração imensurável;
Sr. Roney Alves Horta, assessor da Diretoria dos Correios, representando o estimado
amigo  Pedro  Amengol  -  obrigado,  Roney.  Estenda  os  nossos  agradecimentos.  A
empresa Correios é sempre parceira, sempre abraçando as causas de Minas; amigo
Antônio Padovezi, diretor do Departamento de Ferrosos da Região Sudeste da Vale -
ele  tem  um  coração  imenso  e  extremamente  generoso,  mas  supereconômico  e
austero à frente dessa pujante Vale. Como se vê,  é austero e econômico no seu
pronunciamento; Sra. Maria Olívia de Castro e Oliveira, secretária adjunta de Cultura
de Minas Gerais; Sra. Cristina Ávila, muito obrigado por tudo, pela história fecunda,
pela família,  pela luz,  pelo  sorriso,  pelo encantamento nessa obra imortal  que se
chama Aleijadinho, autora dos textos do livro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho:
artista síntese - obrigado mesmo, Cristina; Sr. Márcio Carvalho, autor das fotografias
do  livro  Antônio  Francisco  Lisboa,  o  Aleijadinho:  artista  síntese; O  nosso
agradecimento  a  esse  grande  mineiro,  notável  administrador,  Ângelo  Oswaldo,
presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Museus  -  Ibram  -  e  membro  da  comissão
curadora responsável pela agenda de comemorações do bicentenário de morte de
Aleijadinho.  É uma alegria  enorme revê-lo.  Quero  saudar  aquela  menina  ali,  que
brilhou -  chamei  a atenção da Maria Elvira  dizendo:  perdeu -,  essa luz  brilhante,
mente privilegiada, intelecto realmente diferenciado, aquela menina que se chama
Ângela Gutierrez. Obrigado, Ângela, por abraçar Minas com tanto afinco, com tanto
vigor e com amor. Obrigado mesmo.

Quero saudar aqui o Coral Cidade dos Profetas, lindo e encantador. Minas aplaude,
de forma elevada,  essa manifestação artística  tão encantadora;  o  secretário  José
Geraldo,  essa mente  rara  que tem participado desta  Assembleia,  protagonista  de
tantas transformações,  mas que hoje está emprestado à Secretaria  de Estado de
Saúde. Obrigado, José Geraldo, pela presença. Quero saudar todos os servidores na
figura do amigo Eduardo, diretor-geral;  as mulheres, na figura da Maria Elvira. Já
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estava com saudades de você. Viajou e retornou neste momento mágico de Minas
Gerais. Saudar o ex-deputado Amílcar Martins, sempre presente. Permitam-me aqui,
na voz do coração, saudar as deputadas Luzia Ferreira e Liza Prado, essas mulheres
guerreiras,  destemidas,  que  incansavelmente  trabalham  por  esta  Casa,  pelos
mineiros, pelas mineiras. Quero abraçar aqui aquele amigo, irmão, líder,  mestre e
professor, Dalmo Ribeiro Silva. É uma alegria, Dalmo, que, consagrado e de forma
exuberante pelos mineiros, retorna a esta Casa para brilhar ainda mais e enaltecer a
Assembleia Legislativa.  Quero saudar  cada um de vocês,  senhoras,  senhores,  os
jovens. Quero abraçar aqui  prefeitos,  vereadores, o nosso amigo Cristiano,  tantas
lideranças, tantos mineiros, tantas mineiras, a imprensa presente.

Ainda estou a pensar, ainda estou a meditar aqui. Permitam-me; não sei se sigo
esse rito formal aqui, Maria Elvira, ou se percorro aquele caminho da ousadia. Dinis
Pinheiro é um pouco ousado, muitas vezes carrega o atrevimento nas suas missões.
Creio que todos aqui já tiveram oportunidade de se pronunciar com muita sobriedade,
com muita inteligência, com muita profundidade. Creio que neste instante posso falar
um pouquinho, com leves palavras, com a voz do coração. Assim sendo, haverei de
dispensar  essa  formalidade,  aliás,  um  discurso  muito  bem  construído.  Mas  esse
momento é tão leve, ele mexe com o coração, ele mexe, Elismar, com a alma da
gente.  Eu  digo  que  Minas  já  me  deu  tantas  coisas  boas  e  meu  coração  tem
vivenciado, realmente, momentos espetaculares. Eu digo que a área cultural a gente
tem abraçado de forma tão robusta, com tanto vigor, e tanta coisa boa nós temos a
oportunidade de compartilhar com vocês, com Minas, com os mineiros.

Relembro aqui uma mulher guerreira. Quando assumi a Presidência da Assembleia,
ela chegou até mim com aquele sorriso encantador e disse: “Presidente...”. Eu disse:
“Me chame de Dinis”. “Presidente, eu tenho um sonho. O meu sonho é que pudesse
fazer a transposição daquele mural, daquela bela peça histórica e cultural, para um
local público”. Essa mulher se chama Yara Tupinambá. Eu a atendi, porque cabe a
mim,  como empregado  dos  mineiros,  cumprir  o  meu  dever.  Era  algo  difícil,  mas
depois de um ano nós conseguimos e hoje esta linda peça está ali, aos olhos de cada
um de nós, encantando o coração dos mineiros nesse espaço público.

Vendo há pouco o artista Leo Santana,  eu relembro aqui um dos momentos de
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maior emoção no meu coração, mas acho também que no coração dos servidores
desta Casa, dos mineiros e das mineiras, quando fizemos aqui uma homenagem às
famílias  doadoras de órgãos. Naquele  momento,  moças,  moços,  pais  vieram aqui
trazendo a sua lágrima, a sua saudade e, acima de tudo, trazendo a sua esperança
na construção de uma vida  melhor.  E  aqui,  esse artista,  desde aquele  momento,
pegou a mãozinha dele e a sua mente e foi  fazendo sua obra mágica; e hoje se
encontra,  ali,  na  Praça  da  Assembleia,  esse  grande  monumento.  Com  uma
homenagem aos doadores de órgãos, evidentemente, estimula-se o cuidado com a
vida, estimula-se aquilo que a gente busca incansavelmente na missão de cada um
de  nós,  para  que  cada  um  possa  exercitar  a  força,  Cristiana,  da  solidariedade
generosa. E hoje esse monumento fica estimulando, instigando cada um de nós a ser
melhor, a ser bondoso, a ser generoso, a se cuidar, a cuidar da vida do próximo, da
vida do semelhante.

Eu relembro aqui outro momento ligado à área artística, ligado à área cultural, que
guardo até hoje no fundo do meu coração, amigo Dalmo, que foi a inauguração do
Memorial da Assembleia, a memória de cada um de nós, a história de cada um de
nós da Casa do povo, está armazenada ali hoje, sendo cultivada, sobretudo, pelos
nossos  jovens.  Que  belo  momento!  Eu  relembro  ali,  justamente  na  entrada  da
Assembleia, a luminosidade sob o busto de Aleijadinho. Eu não poderia olvidar aqui a
estátua de Tiradentes, a presença da liberdade e da democracia, mestra da Casa do
povo. Enfim, são tantos os momentos. Eu digo, Luzia, que, realmente, nestes 20 anos
de caminhada pelo Legislativo, são momentos realmente muito fortes.

Eu quero aqui, dizer a cada um de vocês, da alegria incontida de ser brindado mais
uma vez com esse momento tão especial, porque não existe nada melhor, sobretudo
para quem quer construir um futuro bom, um futuro promissor, um futuro de inclusão,
um futuro de justiça social, do revisitar a sua história, para que cada um possa ter a
consciência plena do seu passado, da sua história. Isso é fundamental para a gente
escrever, amigo Walter, um futuro que possa garantir, Ângelo Oswaldo, realmente paz
e prosperidade, acima de tudo, a gerações vindouras.

Este momento é mágico. A imprensa indagou-me como eu poderia  traduzi-lo,  e
falei:  toda minha palavra será  pequena,  será  singela  para  traduzir  este  momento
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simbolizado por  essa obra imortal  que se chama Aleijadinho.  Sabem o que mais
quero? Que essa obra seja popularizada, que sobre ela haja luz, carinho, atenção,
cuidado, porque essa obra é verdadeiramente indescritível.

Se hoje estamos respirando liberdade e democracia, muito se deve ao espírito dos
Inconfidentes,  ao  espírito  do  Aleijadinho.  O Aleijadinho é algo difícil  de descrever,
quase impossível de relatar. Todos já tivemos oportunidade de nos manifestar. Ele
teve  uma  vida  recheada  de  desafios,  incansavelmente  desafiadora.  Com  sua
deformidade física,  suplantou  tudo e todos.  Homem humilde,  simples,  singelo,  de
origem muito modesta, muito pacato, surpreendeu a todos e deixou a cada um de
nós, por sua vida pessoal, um legado, Luísa, que tem de nos inspirar. Que cada um
de nós seja responsável para valer, porque temos de honrar o seu legado, temos de
dignificar a sua história e a sua vida.

A Assembleia de Minas - e digo isso com muito orgulho mesmo -, a cada dia, está
identificada com o mineiro; é a Assembleia da ética, da transparência, da decência,
da  dignidade;  é  a  Assembleia  que  cuida  dos  pobres,  que  transforma a  vida  dos
pobres; é a Assembleia que cultiva a sua história, os seus valores, os seus princípios.
É  por  isso  que  ela  está  fazendo  leis  boas;  é  por  isso  que  ela  abraçou  causas
nacionais identificadas com o povo brasileiro; é por isso que ela acabou com o 14º e o
15º  salários  dos  deputados;  é  por  isso  que  ela  desbravou  pelo  Brasil  afora  a
precariedade representada pela saúde pública. É muito duro, é muito difícil, não dá
para ser feliz vendo um cidadão mais pobre, mais carente, sem acesso a uma boa
saúde. Mesmo o Brasil tendo alçado a condição de 6ª ou 7ª economia do mundo, a
sua organização social é precária; a sua educação está muito distante dos nossos
sonhos; e a sua saúde está no buraco. Até os países africanos investem mais em
saúde que o Brasil. Mas a Assembleia segue cumprindo o seu dever. A cada dia, ela
constrói uma relação bacana, cidadã, íntima, de respeito com os mineiros, com as
mineiras, com todo mundo; conversa com todos os servidores, com todos os setores
da sociedade, desde os mais simples aos de melhor condição. Portanto digo a vocês
que este é realmente um momento magnânimo.  Aqui estamos cultivando a nossa
história,  revisitando o nosso passado, aplaudindo, reverenciando essa obra imortal
que se chama Aleijadinho; dando o devido valor às nossas raízes históricas; enfim, a
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Assembleia  de  Minas  está  fazendo  um  esforço,  de  forma  justa  e  legítima,  para
reverenciar esse belíssimo patrimônio artístico e cultural.

O Aleijadinho realmente brindou o nosso coração, brindou Minas e o Brasil com a
sua obra genial. Foi um grande gênio entalhador, escultor, artista. Assim, quero, meus
amigos,  minhas  amigas,  mineiros  e  mineiras,  deixar  as  minhas  palavras  de
agradecimento por tudo de bom que vocês têm feito por Minas.

O Sr. Nelson José Lombardi - Nesta homenagem a Antônio Francisco Lisboa, quero
relembrar,  como ex-deputado que sou, que foi  a  Assembleia Legislativa de Minas
Gerais que deu um rosto a Antônio Francisco Lisboa, por meio de uma lei.

O presidente - É verdade. E essa lei é admirada e aplaudida. Não se esqueça do
nosso Palácio da Inconfidência.

O  Sr.  Nelson  José  Lombardi  -  V.  Exa.  está  fazendo  um  pronunciamento
maravilhoso.

O presidente - Singelo.
O Sr. Nelson José Lombardi - Mas temos de relembrar que Minas Gerais teve a

coragem  de  dar  ao  grande  escultor  barroco,  de  fama mundial,  um  rosto  para  a
história. Parabéns, presidente.

O presidente - É verdade. E esse rosto, neste ano, recebeu uma luminosidade, uma
nova luz para encantar a todos nós.

Enfim, essa é a história de Minas, uma história que enche de orgulho cada um de
nós, que apresenta caminhos, que apresenta rumos para o Brasil, um Brasil que está
diante de enormes desafios, um Brasil  que não cresce, um Brasil,  como disse há
pouco,  cuja  organização social  é  precária,  um  Brasil  que tem sufocado  muito  os
estados,  que tem colocado em extrema dificuldade  os  municípios,  um Brasil  que
investe  pouco  em  infraestrutura,  um  Brasil  que  ainda  não  tem  um  olhar  muito
carinhoso,  muito  cuidadoso,  sobretudo,  com  o  cidadão  deserdado  da  sorte,  que
precisa de uma saúde melhor.

Meus amigos e minhas amigas, quero deixar a minha palavra de agradecimento.
Estou  muito  feliz,  muito  honrado.  Digo  que cada dia  me sinto  mais  mineiro.  Tive
oportunidade de andar por Minas afora, e às vezes algumas pessoas têm dificuldade
de compreender este Diniz informal.  Digo que sempre me esforcei para ser o que
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acho que muito honra a vida de cada um de nós, sempre me esforcei, Christiane, em
ser mineiro. Acho que o mineiro é isso. O mineiro trabalha, é dedicado, é simples, é
humilde,  o  mineiro  valoriza  as suas raízes,  o mineiro honra a sua passagem em
qualquer missão. Estou por findar a minha passagem pela Assembleia, depois de 20
anos nesta Casa. Cheguei aqui menino, tinha a idade do Dr. Herbert, presidente da
Amagis. Estou aqui há 20 anos. Foi um aprendizado maravilhoso.

Quero aproveitar para convidar cada um de vocês para continuarem acreditando na
vida pública, continuarem acreditando e depositando uma enorme crença, uma força
inquebrantável  nesta Casa que transforma, nesta Casa de vocês. Amanhã vamos
celebrar o terceiro ano do Bolsa Reciclagem, do qual tive a felicidade, Elismar, de ser
o autor. É uma bolsa, um pagamento ao catador de material reciclável, que dá a ele
dignidade,  que  emancipa,  dá  a  ele  a  condição  de  sair  da  extrema  pobreza,  da
miséria, e criar os seus filhos com dignidade. Vai ser um momento especial. Este ano
vamos fazer um Natal ainda mais lindo, sempre com a generosidade da Maria Elvira.

Então quero parabenizar cada um de vocês. E, com a voz do coração, externar o
meu  sentimento  de  gratidão.  Obrigado,  mineiro;  obrigado,  mineira;  continuem
acreditando  em  nossa  história.  Vamos  lá,  Minas  precisa  do  seu  saber,  da  sua
generosidade, do seu amor, Minas precisa da luta de cada um de nós. Todos nós
continuamos  carregando,  no coração  e  na  alma,  o  sonho de  fazer  de  Minas  um
estado  que  deu  oportunidade  para  todos,  que  combate  duramente  suas
desigualdades, as diversas Minas, porque temos o dever patriótico, aliás, muito mais
do  que  isso,  o  dever  cristão  de  construir  uma  Minas  melhor,  mais  amiga,  mais
solidária.  Esse é o meu sonho,  o sonho de cada um de nós.  E certamente esse
legado que se chama Aleijadinho, patrono do barroco mineiro, Eliane, vai nos inspirar
para valer, para que possamos, no nosso caminhar, deixar essa marca, uma marca
simples, mas uma marca do trabalho, da fé e da superação. Tenho certeza de que
vamos honrar para valer esse legado de Aleijadinho. Portanto, a cada um de vocês,
meus parabéns; a cada um de vocês, o meu agradecimento; a cada um de vocês, a
minha gratidão. Como presidente da Assembleia, como empregado dos mineiros, fico
muito feliz em estar aqui hoje, partilhando deste momento superespecial da vida, da
história de cada um de nós.
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Para finalizar, quero agora desejar a todos - porque talvez não tenha a oportunidade
de me encontrar com muitos antes dessa data especial -, do fundo do coração, um
Natal maravilhoso, recheado de paz, de alegria e conquistas. Que cada um de nós,
inspirados  sempre  nesse  belíssimo  exemplo  de  vida  e  de  superação,  possamos
revigorar os nossos sentimentos de fé e de religiosidade, para que possamos semear
para  valer  a  luz  do  amor  aos  mais  pobres,  aos  mais  carentes,  porque  aí,  sim,
estaremos reverenciando e homenageando, na verdade, essa bela história que se
chama barroco, essa bela história que se chama Aleijadinho. Um grande abraço. Que
Deus abençoe todos vocês! Paz e alegria. Acho que hoje posso dizer: o barroco é
para  todos.  Viva  Minas  Gerais,  viva  Aleijadinho,  viva  o  barroco  mineiro!  Muito
obrigado pelo carinho, muito obrigado pela ternura.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Cidade dos Profetas, que, sob

a  regência  de  Herculano  Amâncio,  apresentará  as  músicas  Matinas  do  Natal,
Invitatório  e  Glória,  de  compositores  anônimos,  e  Magnificat,  de  Manoel  Dias  de
Oliveira.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Parabéns, aplausos, obrigado. Quero aproveitar essa bela noite para

abraçar  de  forma muito  afetuosa  o  ex-presidente  João  Navarro,  os  ex-deputados
Nelson  Lombardi  e  Clodesmith  Riani.  Obrigado  pela  presença,  pela  luz,  pelos
aconselhamentos. É por isso que digo que esta é a melhor Assembleia do Brasil, pelo
seu quadro, pela sua história, pelos seus valores, pelos seus princípios. Sou muito
grato a todos.

Quero abraçar também os ex-prefeitos, amigos e irmãos, Julinho e Valtinho, a quem
sou  muito  grato.  Daqui  a  alguns  dias  estaremos  em  Gonzaga  e  em  São  João
Evangelista, para matar a saudade. Um grande abraço. A cada um de vocês o nosso
mais profundo agradecimento!

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e deputados para a especial de amanhã, dia 19, às 10
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.



845
____________________________________________________________________________

ATA DA 60ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 19/11/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado André Quintão - Palavras do Deputado Célio Moreira - Palavras do Vice-
Prefeito  Délio  Malheiros  -  Palavras  do  Sr.  Cido  Gonçalves  -  Pronunciamento  de
Catadores de Material  Reciclável sobre a Política Bolsa Reciclagem - Palavras do
Presidente -  Entrega de Placa - Entrega Simbólica de Adereços da Decoração de
Natal da Praça da Assembleia - Exibição de Vídeo - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Arlen Santiago - Carlos

Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson
Batista - Elismar Prado - Gil Pereira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luzia Ferreira -
Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 10h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o terceiro ano da Política Bolsa
Reciclagem  -  Lei  nº  19.823,  de  2011  -  e  a  homenagear  o  Centro  Mineiro  de
Referência em Resíduos - CMRR.

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

vice-prefeito  e  secretário  municipal  de  Meio  Ambiente  de  Belo  Horizonte;  e  Cido
Gonçalves, diretor executivo do Centro Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR;
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a Exma. Sra. Zuleika Stela Chiacchio Torquetti, presidente da Fundação Estadual do
Meio Ambiente - Feam -, representando o governo do Estado de Minas Gerais; o
Exmo.  Sr.  Paulo  César  Vicente  de  Lima,  promotor  de  justiça  e  coordenador  da
Coordenadoria da Inclusão e Mobilização Social - Cimos; as Exmas. Sras. Heliana
Kátia Tavares Campos, diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental  -  Seção  Distrito  Federal;  Célia  Pinto  Coelho,  presidente  do  Serviço
Voluntário  de  Assistência  Social  -  Servas;  e  Cláudia  Siqueira,  diretora  da  TV
Horizonte, representado a Arquidiocese de Belo Horizonte; os Exmos. Srs. deputado
André Quintão, presidente da Comissão de Participação Popular; e deputado Célio
Moreira, presidente da Comissão de Meio Ambiente; as Exmas. Sras. deputada Liza
Prado,  presidente  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência;  e  deputada  Luzia
Ferreira; e o Exmo. Sr. Roosvelt Martins dos Santos e as Exmas. Sras. Neli Souza
Silva  Medeiros,  Maria  Madalena  Lima  e  Maria  das  Graças  Maçal,  catadores  de
material reciclável.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da vereadora Michele Bretas, representante da

Câmara Municipal de Uberlândia, que acompanha representantes das associações
de reciclagem  Arca,  Arbi,  Assotaiamm,  Acru,  Acopppmar  e  Corum;  e,  ao  lado  do
presidente, a representante do futuro, a pequena Júlia.

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

pelo Quinteto de Cordas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado André Quintão
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado e amigo Dinis Pinheiro. Já neste
início, quero dizer que acompanho a Assembleia há muitos anos, participei de três
legislaturas. Em todo esse período, nunca houve um presidente que dedicasse tanto
espaço,  apoio  e  compromisso  à  causa  dos  catadores  e  catadoras  de  materiais
recicláveis  como  o  atual  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis
Pinheiro, que merece nosso reconhecimento e aplausos.
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Estendo os meus cumprimentos a todos: deputadas Liza Prado e Luzia Ferreira;
deputados Célio  Moreira,  Elismar  Prado e Gil  Pereira;  nosso ex-deputado e atual
vice-prefeito Délio Malheiros; Cido, diretor executivo do Centro Mineiro de Referência
em Resíduos, grande amigo e batalhador dessa causa; Zuleika, presidente da Feam,
que representa o governo do Estado; nosso amigo Paulo César - o Ministério Público
tem um papel de destaque nessa causa; e a Cláudia, diretora da TV Horizonte, que
representa a nossa arquidiocese, parceira histórica dessa luta.

Registro  ainda  a  presença  da  querida  Heliana  Kátia,  diretora  da  Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. De 1993 a 1996, tive a oportunidade
de,  em  Belo  Horizonte,  integrar  o  governo  do  ministro  Patrus  Ananias.  Eu  era
secretário de Desenvolvimento Social, e a Heliana Kátia era superintendente da SLU.
O grande salto, o grande marco referencial de apoio à organização dos catadores de
materiais recicláveis em Belo Horizonte, que já eram organizados, já tinham aquele
apoio do poder público, veio pelas mãos da Heliana. É um prazer imenso reencontrá-
la.  Você formou várias gerações de companheiras e companheiros comprometidos
com essa causa.

Hoje  é  um  dia  muito  importante  porque  estamos  celebrando  e  afirmando  o
programa Bolsa Reciclagem, que foi uma demanda dos catadores e catadoras, das
associações e cooperativas, discutido muito nesta Casa a partir de um projeto de lei
do  deputado  Dinis  Pinheiro,  que  buscou  dar  uma  resposta,  principalmente  em
momentos  de  oscilações  da  economia  nacional  e  mundial.  Lembro-me  de  ter
dialogado  com  várias  associações  relatando  os  riscos  que  elas  corriam,
principalmente nos momentos de crise econômica. Sabemos que esse trabalho de
base, para ter sustentabilidade, precisa de uma permanência. As pessoas precisam
da  sua  subsistência  e  sobrevivência.  Nos  momentos  de  crise,  em  que  as
arrecadações das  associações  caíam muito,  o  trabalho  podia  enfraquecer.  Então,
precisava haver um reforço para atravessar esses períodos de crise, e a resposta do
poder  público  veio  na  forma  de  política  pública,  e  não  de  auxílio  eventual;  um
programa que tem formatação,  tem arquitetura,  tem critério  que os  remunera  por
serviço socioambiental prestado, reconhecendo-se essa dimensão do catador e da
catadora como prestadores de serviço socioambiental organizado, consciente, digno,
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e não simplesmente vinculado a uma política de assistência, por mais importante que
essa política seja. Sou assistente social e sei disso.

O trabalho dos catadores é uma prestação de serviço socioambiental, que muitas
vezes - aliás, na maioria das vezes - não é nem foi reconhecido pelo poder público ou
pela própria sociedade. Demos esse passo, a lei foi aprovada, temos a construção da
sua regulamentação. Hoje são muitas as associações e os catadores e catadoras que
recebem  por  esse  serviço  socioambiental  prestado.  Temos  próximo  de  100
associações habilitadas, mais de 1.110 catadores e catadoras. Em todos esses anos,
pudemos  contribuir,  na  formatação  e  na  discussão  da  tramitação  da  lei  na
Assembleia, também como presidente da Comissão de Participação Popular. Lembro-
me de que coordenamos o seminário Pobreza e Desigualdade, depois fui relator do
projeto de lei que criou o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria. Em acordo com
o  deputado  Dinis  Pinheiro,  conseguimos  garantir  os  recursos  para  o  início  do
programa, logo após a sanção da lei. É muito importante esse programa. Espero que
ele não só continue como também seja aperfeiçoado e ampliado.

Sabemos que existem ainda dezenas de associações e cooperativas que podem
ser incluídas nesse importante programa. Em todos esses anos, na Assembleia, junto
com o Centro Mineiro, junto com o Movimento Nacional dos Catadores, com o fórum
estadual e várias entidades parceiras, realizamos muitos debates, debates públicos,
ciclos de debate, seminários, elaboramos leis, emendas da Comissão de Participação
Popular. Temos a felicidade de dizer que o Poder Legislativo e todos os deputados e
deputadas deram as mãos e compreenderam a causa dos catadores de materiais
recicláveis, que é uma causa que une a questão ambiental com a social como uma
causa suprapartidária, acima de eventuais divergências que fazem parte da política
partidária e da política eleitoral. Aqui, na Assembleia, entendemos que a defesa dessa
causa  estava  acima  disso,  o  que  possibilitou  estarmos  aqui,  de  mãos  dadas,
celebrando este momento, celebrando e reafirmando também novos compromissos.

As políticas estadual e nacional de resíduos sólidos têm desafios: ainda são muitos
os municípios com lixões, a sociedade ainda não tem uma consciência ambiental, são
poucos os municípios que desenvolvem adequadamente a coleta seletiva, são muitas
as associações carentes de apoio. Os desafios são muitos. Mas esperamos, desta
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tribuna,  continuar  nosso trabalho na  Assembleia Legislativa,  no  próximo mandato,
irmanados por essa mesma causa.

Termino dizendo que falta ainda nesta legislatura um último capítulo para coroarmos
o trabalho da Assembleia. E o último capítulo é derrubarmos o veto ao projeto de
autoria do deputado Dinis e deste deputado, que proíbe a incineração de resíduos
sólidos.  Não  é  justo  que  empresas  internacionais,  a  título  de  desovarem  seus
maquinários,  seus  equipamentos,  talvez  já  ultrapassados  ou  com  resistência  de
outros países, deságuem ou alojem em nosso Estado, numa concorrência desigual
com aqueles que precederam o mercado, a iniciativa privada na coleta de materiais
recicláveis,  nesse  serviço  socioambiental.  Não  vamos  admitir  essa  concorrência
desigual. Vamos lutar até o último dia desta legislatura para derrubarmos o veto e
dizer  que,  aqui  em  Minas  Gerais,  não  haverá  concorrência  predatória  contra  os
catadores de materiais recicláveis. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Célio Moreira
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Dinis Pinheiro, nosso

querido presidente da Assembleia Legislativa; o ex-deputado Délio Malheiros, vice-
prefeito de Belo Horizonte; o Sr. Cido Gonçalves, diretor-executivo do Centro Mineiro
de Referência em Resíduos; a Sra. Zuleika Stela Chiacchio Torquetti, presidente da
Feam; a Sra. Heliana Kátia, diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental, Seção Distrito Federal; o Dr. Paulo César, promotor do Ministério Público
e coordenador da Coordenadoria da Inclusão e Mobilização Social - Cimos; o Exmo.
Deputado  André  Quintão,  presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  tem  feito  um  excelente
trabalho no Estado e nesta Casa, meu amigo desde quando éramos vereadores de
Belo Horizonte e por quem tenho uma consideração especial; as Exmas. deputadas
Luzia  Ferreira  e  Liza  Prado;  e  a  Cláudia  Siqueira,  diretora  da  TV  Horizonte,
representando aqui a Arquidiocese de Belo Horizonte. De forma muito especial, quero
cumprimentar o presidente, deputado Dinis Pinheiro, que tem lutado, com o deputado
André  Quintão,  pela  causa  dos  catadores  e  catadoras.  Fui  relator  do  projeto  do
deputado  Dinis  Pinheiro  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável, e naturalmente lhe demos parecer favorável.
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Hoje estamos aqui para discutir  e comemorar esse triênio do Bolsa Reciclagem.
Precisamos avançar muito nessa questão e dar o apoio verdadeiro aos catadores e
catadoras que têm feito um excelente trabalho, às associações e cooperativas. Serei
muito breve, mas quero deixar aqui o nosso registro. Estarei na tribuna no dia em que
for colocado em votação o veto ao projeto que proíbe a incineração. Sou da base de
governo e estarei lutando muito nesta casa. Posso garantir aos senhores que já há
um número grande de deputados e deputadas decididos a derrubar esse veto que
proíbe  a  incineração.  Esse  é  um  compromisso  nosso  e  um  empenho  do  nosso
presidente deputado Dinis Pinheiro.

Não  podemos,  de  forma  nenhuma,  admitir  isso,  porque  as  associações,  as
cooperativas,  os  catadores  e  as  catadoras  serão  os  primeiros  prejudicados.
Esperamos  haver  quórum na terça-feira  ou  na  quarta-feira,  o  que estamos tendo
dificuldade nesses dias, para podermos fazer a votação. Mas já estamos em fase final
de negociação, e alguns vetos que estão sobrestando a pauta serão colocados em
votação - e um deles é o que proíbe a incineração. Vamos derrubá-lo para que vocês
possam trabalhar com mais tranquilidade. Um abraço a todos e boa reunião.

Palavras do Vice-Prefeito Délio Malheiros
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os componentes da Mesa, na

pessoa do grande líder, deputado Dinis Pinheiro. É em razão da sensibilidade de V.
Exa. que estamos hoje comemorando os três anos da lei que tem uma importância
social enorme. Fui deputado nesta Casa por vários anos, e não poderia ser diferente
o pensamento do deputado Dinis Pinheiro, senão converter essa matéria em uma lei
de tamanha relevância social.

Em nome do prefeito Márcio Lacerda, gostaria de agradecer a toda a comunidade
de  catadores,  que  hoje  tem  um  tratamento  respeitoso  não  só  por  parte  da  lei
estadual, mas também da municipalidade. Os catadores são parceiros incontestáveis
da nossa cidade de Belo Horizonte e de todas as cidades deste país. Aliás, nós, da
capital mineira, temos desenvolvido uma parceria permanente com as associações e
especialmente com as cooperativas. Agora estamos envolvidos em um projeto piloto
para saber como substituir animais de carga por animais conduzidos mecanicamente,
para evitar o sofrimento desses animais e melhorar a condição de vida das pessoas e
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das  famílias  que  se  envolvem  com  essa  coleta  seletiva  e  que  são  oriundas  da
construção civil.

Quero registrar que, agora de manhã, houve um pequeno problema no nosso aterro
sanitário,  que pegou fogo em razão dos troncos de árvores lá  depositados.  Aliás,
muitos catadores conhecem bem aquele antigo aterro da BR-040.

Portanto,  deputado Dinis  Pinheiro,  trago o  abraço do prefeito  Márcio  Lacerda e
quero cumprimentá-lo e cumprimentar,  na pessoa de V. Exa.,  os deputados desta
Casa, pelos quais tenho um profundo respeito, em razão da aprovação dessa lei.
Aliás, no Brasil, algumas leis pegam e outras não pegam, mas essa é uma lei que
pegou. Estamos comemorando os três anos da mencionada lei, exatamente em razão
da sua importância e do atendimento aos catadores e a seus familiares. Hoje mais de
1.100 catadores dela se beneficiam.

Concluindo, a cidade de Belo Horizonte traz, na minha pessoa, o abraço a todos
vocês,  e  os  cumprimenta  pelo  importante  trabalho.  Eu,  como vice-prefeito,  como
cidadão e como secretário de Meio Ambiente, posso afirmar que, se não fossem os
catadores  e  a  sua  coleta  seletiva,  não  teríamos,  em  Belo  Horizonte,  o  respeito
nacional e internacional que temos em razão do trabalho que fazemos não só com o
resíduo  sólido,  mas  também  com  a  coleta  seletiva.  O  nosso  abraço  a  todos.
Parabéns.

Palavras do Sr. Cido Gonçalves
Bom  dia  a  todas  e  a  todos  os  catadores  e  catadoras.  Vejo  muitas  pessoas

conhecidas  do  interior  e  das  cidades  em  que  trabalhamos.  Depois  dos  50  anos,
nossas emoções ficam muito afloradas, por isso peço que as autoridades sintam o
peso deste nosso momento de prestarmos conta de uma obra. Peço que todos os
catadores e catadoras se coloquem de pé para que possamos nos aplaudir.

Quero,  em  nome  de  todos  os  catadores  e  catadoras,  antes  de  fazer  o  meu
cumprimento à Mesa, convidar, para estar ao meu lado e fazer essa prestação de
contas, a D. Geralda, uma das catadoras mais antigas, que foi minha grande mestra
nesse trabalho. Há uma outra pessoa muito espiritualizada. Ela sempre nos ajuda nos
momentos em que ficamos angustiados e nos sentimos meio divididos. Não existe
divisão  coisíssima  nenhuma,  e  ela  com  sua  forte  espiritualidade  convoca-nos  à
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unidade.  Falo  sobre  a  Madalena,  de  Itaúna.  Quero  também  convidar  um  outro
catador, que representa os demais que ainda não fazem parte dessa política. Convido
o Roosvelt, de Uberlândia, por favor. Traga sua cartinha de Roosvelt. Com eles ao
meu  lado,  quero  então  cumprimentar  o  querido  amigo  deputado  Dinis  Pinheiro,
presidente desta Casa, e o deputado André Quintão, grande companheiro. Desculpe-
me, André, pelo “André”, mas somos tão amigos que, às vezes, perdemos de vista
este momento. O André e o Dinis, nesse tempo em que fiquei no Centro Mineiro,
foram  grandes  aliados  para  que  realizássemos  o  nosso  trabalho  de  maneira  tão
comprometida com a vida como ocorreu. Na pessoa desses dois grandes deputados
quero cumprimentar os demais deputados e todos que compõem a Mesa de abertura.

Quero dizer a vocês que ficamos muito emocionados, porque o que vamos mostrar
agora prova exatamente a relevância dessa política que, de maneira muito corajosa e
ousada, fizemos acontecer no Estado de Minas Gerais.  Em um primeiro momento
isso ocorreu por meio desta Casa, que teve a coragem de acatar uma proposta que
veio de um equipe de técnicos e de uma equipe de catadores. Estou vendo também
ali a Neli, com quem trabalhamos por vários dias junto à assessoria da Assembleia
para formularmos uma proposta que hoje é a nossa lei,  a nossa política do Bolsa
Reciclagem que remunera.  Também preciso mencionar  a coragem do governo de
Minas, na pessoa da Zuleika,  que teve a coragem de instituir  e  criar  o decreto e
viabilizar, de fato, a aplicação da lei. Quero ainda, na pessoa de todos os técnicos do
Centro Mineiro, agradecer todos os técnicos da Feam, da Semad e da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais que nos ajudaram a executar as ações que fizeram com
que, de fato, o pagamento pelos serviços ambientais acontecesse.

Fazemos a seguinte síntese: esse espírito coletivo e essa ação entrelaçada por
tantas mãos fazem com que estejamos aqui olhando para todos os catadores, todas
as catadoras e as autoridades maiores deste Estado para dizer que valeu a pena e os
resultados falam por si. Farei minha exposição naquele telão que está daquele lado.
Se eu me perder,  vocês me desculpem, mas será pela emoção. Farei um grande
esforço para que todos compreendam o resultado a partir dessa síntese da prestação
de contas que o Centro Mineiro junto à Feam, à Semad e aos catadores presentes
querem  mostrar  a  todos  que  apostaram  nessa  possibilidade.  Essa  prestação  de
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contas é de todas as nossas entidades que atuaram para que essa política no seu
processo de implementação pudesse chegar à ponta, atendendo os catadores e as
catadoras e os reconhecendo nesse processo de prestação de serviço.

A política  do  Bolsa  Reciclagem propõe  o  pagamento  pelos  serviços  ambientais
prestados pelas organizações de catadores do Estado de Minas Gerais.

Essa  política  tem  como  objetivo  incentivar  a  reintrodução  desses  materiais  no
processo produtivo, o que, consequentemente, provoca uma redução na utilização
dos recursos naturais e insumos energéticos e assegura, de fato, o catador como um
trabalhador,  reafirmando  a  importância  da  sua  inclusão  como  empreendedor.  O
incentivo é concedido trimestralmente, e 90% do repasse feito às organizações de
catadores tem de ser repassado aos seus associados. No máximo 10% podem ficar
para gestão do empreendimento.

No seu processo de execução, o decreto instituiu um comitê de gestão. Então, essa
política traz uma inovação por não estar sob a gestão do Estado. Na verdade, o
Estado desenvolve o processo de gestão dessa política em conjunto com segmentos
importantes. A composição do comitê de gestão da política traz um representante da
Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente  -  Feam  -;  um  representante  do  Ministério
Público, no caso, o Dr. Paulo, que é o suplente; um representante do Centro Mineiro;
e  três  representantes  das  organizações  de  catadores,  ou  seja,  do  Movimento
Nacional dos Catadores.

A seriedade  dessa  política  é  muito  interessante.  Só  acessam  essa  política  as
organizações  de  catadores  que  respondem  a  um  chamamento  público.  Esse
chamamento público pressupõe que as organizações de catadores apresentem toda
a  documentação  institucional  para  que  possam  acessar  essa  política.  Então,  no
chamamento público, elas têm de apresentar: ato de constituição, que é seu estatuto
social; CNPJ; número da inscrição no cadastro de contribuição estadual e municipal;
certidões negativas de débitos junto à Previdência e Receitas Federal,  Estadual e
Municipal; e documento de identificação do seu representante legal.

Além disso, a política nos ajudou a inviabilizar a criação das coopegatos, que são
essas organizações que muitas vezes são instituídas apenas para receber recursos
públicos.  Então,  todas  as  organizações  têm  de  apresentar  um  documento,
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assegurando  que  os  seus  membros  são  capazes  e  só  exercem  essa  função  de
catadores e catadoras de materiais recicláveis.

Outro aspecto importante no chamamento público é o desafio de assegurarmos,
com os dirigentes das organizações de catadores, a erradicação do trabalho infantil.
Todas as organizações têm de apresentar uma declaração assegurando que todas as
crianças ou os filhos em idade escolar estão matriculados e frequentes à escola.

Aqui são dados importantes da nossa prestação de contas. Quem respondeu até
agora  a  esse  chamamento  público  para  acessar  esse  direito?  Temos  hoje  92
organizações contempladas de todas as regiões do Estado, demonstrando também a
relevância  da  organização  dos  catadores  em  todo  o  Estado.  Hoje,  das  150
organizações existentes, 139 estão com a documentação encaminhada para o Centro
Mineiro;  das  139,  105 têm  o  seu  cadastro  aprovado  e  já  estão  acessando  essa
política.  Esse  dado  é  altamente  surpreendente.  Com  essa  prestação  de  contas,
mostramos a força das organizações catadoras ou a força do movimento organizado
da catação no Estado.

Praticamente 85% a 90% dos catadores organizados já estão com seus cadastros
aprovados,  e  80%  já  acessam  essa  possibilidade.  Hoje  contamos  com  139
organizações de catadores em fase de aprovação do seu cadastro. Dessas 139, 105
que já têm seus cadastros aprovados estão distribuídas em 92 municípios, em todas
as regiões  administrativas  do Estado.  Nessas  105 organizações,  há  em  torno de
1.130 catadores que, semestralmente, acessam esse benefício.

Vejam estes dados. Gostaria de olhar bem para os catadores, para termos orgulho
do que temos feito. Em três anos de trabalho, desde a implementação dessa política,
60.440t de materiais recicláveis foram reintroduzidas na cadeia produtiva. Isso fez
com que R$24.704.863,34 circulassem no mercado. A documentação comprobatória
está no Centro Mineiro e pode ser auditada por qualquer órgão de controle do Estado
de  Minas  Gerais.  Nesse  mesmo  período,  o  governo  do  Estado,  por  meio  do
pagamento pelos serviços ambientais prestados com a política do Bolsa Reciclagem,
repassou R$7.113.203,92 a esse conjunto de organizações.  Vejam o resultado do
incentivo. Quando somamos R$7.000.000,00 aos R$24.000.000,00, percebemos que
os  catadores,  com  esse  incentivo,  fizeram  circular  no  mercado  e  agregaram  na
economia local praticamente R$31.000.000,00.
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A  cada  trimestre,  quando  preparamos  a  documentação  para  o  repasse,
convocamos  os  presidentes  e  os  tesoureiros  de  todas  as  organizações  para  um
processo  de  capacitação,  para  utilização  dos  recursos  públicos.  Não  podemos
repassar  sem  capacitar  e,  depois,  punir  as  organizações.  Temos  realizado  um
trabalho de prevenção. A cada trimestre, as lideranças dos catadores são chamadas
para saber que o recurso público precisa ser bem utilizado. Temos orgulho de dizer
aos deputados, ao Ministério Público, à nossa presidente do Servas, que acabou de
chegar, e a essa Mesa de autoridades que praticamente todas as organizações de
catadores estão conseguindo pôr em dia as suas prestações de conta, que são feitas
por elas próprias.

Essa  aposta  no  empreendedorismo  dessas  pessoas  traz  de  fato  um  resultado
altamente importante. Hoje podemos afirmar que, no Estado de Minas Gerais, há 105
empreendimentos  de  catadores  com  a  vida  em  dia,  gerando  empregos  diretos  e
agregando  à  economia  local  um  valor  altamente  significativo.  Para  nós,  isso  é
inclusão produtiva pró-cidadania, pois as pessoas têm o seu trabalho reconhecido e,
dele, asseguram de fato a sua vida.

Trouxemos alguns depoimentos dos catadores, colhidos durante os processos de
capacitação  no  Centro  Mineiro.  Eles  dizem  que  o  Bolsa  Reciclagem  lhes  trouxe
aumento da remuneração como trabalhadores, amenizando o impacto das flutuações
do mercado;  maior  profissionalização para os  empreendimentos e  maior  incentivo
para uma gestão mais eficiente; e modernização nas rotinas de registro da produção
das organizações dos catadores. Todas fazem gestão e a comprovam.

Há outro dado relevante: quando começamos, a remuneração em torno de 10% a
15% comprovava a produtividade com nota fiscal. Hoje, 52% das organizações de
catadores emitem nota fiscal e enviam essa comprovação para o Centro Mineiro. Isso
é extremamente relevante. Vou citar o exemplo do Leo, catador de Nova Lima, que
estou vendo ali. Há algum tempo, o Leo foi ao centro e me perguntou: “Cido, será que
tem algum risco do Bolsa Reciclagem não continuar?”. Respondi o seguinte: “Leo, em
hipótese nenhuma”. Pensei que o Leo tinha ido lá falar disso pensando no dinheiro,
mas ele disse  o seguinte:  “O  Bolsa  foi  muito importante  para nós.  Hoje a minha
associação  emite  nota  fiscal  eletrônica”.  Leo,  por  favor,  fique  de  pé.  Temos  que
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aplaudir, de fato, o empreendedorismo desse segmento. Imaginem um catador que
conheci no lixão há 12 anos e, hoje, está dentro de uma organização, emitindo nota
fiscal do seu processo de comercialização. Obrigado, Leo.

Outra  contribuição  é  a  redução  da  rotatividade  dos  catadores  nos
empreendimentos.  Eles  não  têm  incentivo  maior  para  continuar  quando  há
sazonalidade  de  mercado  e  o  preço  cai.  Diminuição  da  vulnerabilidade  dos
empreendimentos aumenta as suas chances de sucesso em médio e longo prazos.
Hoje,  com  uma  gestão  eficiente,  os  catadores  conseguem  fazer  planejamento.
Antigamente as pessoas trabalhavam durante o dia ou durante a semana e tinham
que vender  para repassar  o  resultado daquela  venda para os  seus  associados e
cooperados; hoje eles trabalham com um planejamento. O Alessandro, o Gordo, de
Uberlândia,  que  está  ali,  na  última  vez  em  que  fui  lá  me  disse  o  seguinte:
“Antigamente, no momento de crise, os catadores trabalhavam numa área, na APP,
mas hoje estão em um galpão salubre, têm os seus direitos assegurados”. Hoje o
salário  deles  varia  de  R$1.000,00  a  R$2.000,00.  Isso  é  muito  importante  para
acreditarmos que essas políticas, quando bem projetadas e quando têm compromisso
no seu processo de efetividade, trazem resultados de fato.

Este momento é muito importante. Pedi à equipe de tecnologia do Centro Mineiro
que aproveitasse a matriz de cálculo do Ipea para que pudéssemos trazer mensurado
para vocês o impacto social,  econômico e ambiental dessa política.  Considerando
essa matriz  de cálculo do Ipea,  fica claro que houve benefícios  econômicos com
custo  evitado pela  reciclagem em termos  de consumo de recursos naturais  e  de
energia;  benefícios  ambientais  associados  aos  impactos  sobre  o  meio  ambiente
devido ao consumo de energia, água, emissão de gás de efeito estufa e perda da
biodiversidade. Esses resultados foram estimados, jogando para baixo como o Ipea
fez, no valor de R$31.000.000,00 em termos de benefícios econômicos e ambientais.
Mostramos isso por meio deste gráfico. Aqui, temos todo o processo de remuneração
das organizações por tipo de material e, considerando a matriz do Ipea, os resultados
alcançados. Esse cálculo é matemático, é exato. Sem sombra de dúvida, podemos
dizer  que, nesses três anos, os catadores asseguraram para o governo de Minas
Gerais uma economia socioambiental no valor de R$24.000.000,00, porque o nosso
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incentivo foi de R$7.000.000,00. De fato, é isso que temos de continuar fazendo para
que as pessoas tenham não só a sua dignidade como pessoa humana reconhecida,
mas também o seu direito de trabalhador.

De maneira rápida e breve, essa é a nossa prestação de contas, que será feita de
maneira ampliada por meio de uma publicação dos resultados dessa política, que o
Centro Mineiro fará. Neste momento, convido a Madalena, a D. Geralda e o Roosvelt
para  entregarem  ao  deputado  Dinis  Pinheiro  e  ao  deputado  André  Quintão  uma
reivindicação. Neste ano houve uma diminuição do orçamento da nossa secretaria de
Estado para a remuneração do Bolsa Reciclagem a partir do próximo ano. De acordo
com os nossos dados - podemos afirmar aos deputados presentes -, temos a certeza
de que no processo da votação do orçamento os senhores poderão ajudar-nos a
melhorar essa resposta.

Então,  convido o Roosvelt  para fazer a leitura de um documento.  Em nome de
todos  os  catadores  e  catadoras,  técnicos  e  técnicas  das  Ongs  e  dos  governos,
trazemos uma reivindicação. Essa política, em hipótese nenhuma, pode retroceder.
No  seu  processo  de  implementação,  ela  traz  dados  objetivos  de  resgate  e  de
preservação da vida  do planeta,  porque conseguimos comprovar  que nesses três
anos  somente  os  catadores  organizados  conseguiram  recolher  60.000.000kg.
Infelizmente,  não  conseguimos  trabalhar  com  os  catadores  informais,  que  são
maioria.  Imaginem a relevância do trabalho das pessoas que estão nas ruas, nos
lixões, muitas vezes abandonadas pela ausência de políticas públicas, que deveriam,
acima de tudo, se comprometer, ressarcindo essas pessoas por um trabalho histórico
de preservação da vida do planeta e de todos nós.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O Sr. Cido Gonçalves - Então, Roosvelt, por favor, faça a leitura da carta.
O Sr. Roosvelt Martins dos Santos - Antes de fazer a leitura da carta, Cido, gostaria

de  dizer  aos  deputados  e  autoridades  que  em  Uberlândia  somos  100  catadores
dentro  do  barracão,  mas  o  nosso  universo  é  de  4  mil  catadores.  Então,  ainda
precisamos ajudar muita gente. (- Lê:)

“Exmo. Sr. Presidente, o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, acompanhado
dos  catadores  de  materiais  recicláveis  presentes  nesta  solenidade,  nesta  reunião
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especial  em  comemoração  ao  terceiro  ano  da  Política  Bolsa  Reciclagem,  Lei  nº
19.823/2011, gostaríamos de solicitar a V. Exa. que inclua no orçamento de 2015 o
valor  de  R$2.500.000,00  para  complementar  os  recursos  para  o  Política  Bolsa
Reciclagem.  Justificamos  o  nosso  pleito  diante  do  crescimento  do  número  de
organizações de catadores do Estado credenciadas para receber o pagamento pelos
serviços ambientais prestados para o Estado. Hoje são remuneradas, em média, 70
organizações por trimestre; para o ano de 2015 estão com os cadastros aprovados
mais  15,  totalizando  105  organizações  credenciadas.  Além  disso,  outras  34
organizações de catadores estão em processo de finalização dos seus cadastros, o
que justifica o aumento do valor aprovado no orçamento do Estado. Na certeza de
que estaremos sempre juntos nessa caminhada em defesa da vida, despedimo-nos e
renovamos nossos sinceros agradecimentos.”.

Pronunciamento  de  Catadores  de  Material  Reciclável  sobre  a  Política  Bolsa
Reciclagem

O Sr. Cido Gonçalves - Antes da entrega, convido a D. Geralda e a Madalena para,
em nome dos demais catadores, fazerem aqui o seu depoimento sobre a relevância
dessa política. Por favor, D. Geralda.

A Sra. Geralda - Só temos a agradecer, não é, gente? Quanto mais reconhecimento
nós catadores tivermos, mais trabalharemos com autoestima e buscaremos os que
ainda estão excluídos. Precisamos organizá-los.

Agradeço à Mesa. Fico feliz por saber que começamos a catar papel pela fome, e
não pelo meio ambiente; hoje, entretanto, é pelo meio ambiente, e não pela fome.
Isso é importante para nós e para a nossa família. A cada dia, trabalhamos com mais
autoestima e muito mais felizes.

Essa bolsa nos ajuda muito e nos traz reconhecimento. As pessoas chegam na
Asmare e perguntam pela bolsa. Explico que se trata de uma prestação de serviço
que fazemos para o  meio ambiente.  Ficamos  mais  felizes,  trabalhamos mais.  Na
idade em que estou - sou a primeira catadora -, sinto-me mais jovem. Não fico velha
nunca. Enquanto eu apostar na vida, apostar no outro, não fico velha, morrerei jovem.
Muito obrigada. Agradeço à Mesa.

A Sra. Maria Madalena Lima - Bom dia a todos. Na pessoa da Zuleika, cumprimento
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a Mesa.  Meu testemunho sobre a conquista dessa política pública é que ela nos
trouxe transformação de vida, política de direito e condição de construir com a casa,
com os nosso apoiadores. Ela não foi construída com a nossa participação, e não
para nós. Isso transformou nossas vidas. Hoje sabemos que as famílias inseridas no
pagamento do Bolsa tiveram condições de mudar  suas vidas, de mudar  de casa,
comprar moradia; foi um complemento de renda por meio da nossa produção, mês a
mês. Hoje há catadores que tiveram condições de ir para a faculdade e pagar seu
curso,  além  de  terem  filhos  estudando  em  escolas  particulares.  Isso  é  muito
gratificante para todos.

Os dados mostram 1.035 catadores. Ao multiplicarmos a família desses catadores,
identificamos que, dentro do Bolsa, estão sendo atendidas 4.445 pessoas, pois cada
família  tem  2,  3,  4  filhos,  além  de  outras  pessoas  da  família  que  também  são
atendidas.  Agradecemos  muito  ao  Cido,  à  Zuleika,  ao  André  Quintão,  ao  Dinis
Pinheiro e ao Dr. Paulo, que fizeram parte de tudo isso, dessa lei, dessa política, e,
principalmente, a todos os catadores de Minas Gerais, pois mesmo os que ainda não
recebem  o  Bolsa  estão  apoiando  a  política  e  se  organizando  para  que  sejam
inseridos. É uma política que está sendo modelo para o mundo. Eu é que sei quanto
já falei desse programa, dessa política estadual de Minas Gerais, que é modelo. Hoje
ficamos gratificados, porque recebemos pelo que produzimos. Não recebemos bolsas
assistencialistas,  porque  não  queremos.  Nós  queremos  bolsa  de  trabalho!  Nós,
catadores, sabemos o quanto nosso dia de trabalho é árduo, o quanto nossos aterros
e lixões deixaram de ser saturados por conta da nossa atividade.

Trabalharemos essa política junto a esta Casa, para que seja melhorada. Às vezes,
ainda ouvimos críticas, mas quem critica não quer fazer parte. Quem acredita numa
luta,  numa bandeira,  numa causa estará junto para que possamos ter  um mundo
diferente,  uma sociedade  diferente  da  que  vivenciamos  hoje.  Queremos  viver  da
honestidade, e não deste Brasil  que vemos hoje. Para nós, cidadãos, isso é uma
vergonha; como catadores, somos honrados, trabalhamos honestamente. Estamos
aqui tirando o Bolsa de uma produção de trabalho. Bom dia a todos. Obrigada.

O Sr.  Cido Gonçalves - Vou quebrar o protocolo e convidar o Dinis Pinheiro e o
André  Quintão  para  receber  das  mãos  dos  catadores  a  nossa  reivindicação,  na
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certeza de que esta Casa, sem sombra de dúvida, nos dará esse presente em 2015.
Vivam os catadores!

- Procede-se à entrega da carta.
O Sr. Cido Gonçalves - Aprendemos muito com os catadores a ser pessoas mais

fraternas  e  agradecidas.  Estamos  vivendo  um  momento  importante  da  nossa
caminhada, um momento de passagem.

Queríamos convidar o André, o Dinis e a Célia, presidente do Servas, para estar ao
meu lado. Todos que aqui estão viveram conosco essa trajetória, desde o momento
da  formulação  da  política.  Como  disse  o  André  Quintão,  o  Dinis  Pinheiro  foi  o
presidente desta Casa que abriu, com muita coragem, a porta para que fizéssemos,
de fato, um novo acontecer.

Este é o segundo ano que viemos aqui no Dia da Bandeira, para os catadores e as
catadoras poderem hastear as três bandeiras mais importantes:  a do Brasil,  a de
Minas  Gerais  e a  de Belo Horizonte.  Olhem que coisa bonita!  Isso  era algo que
pertencia à elite. Hoje, ao meio-dia os catadores levantarão o símbolo máximo do
País,  do Estado e da nossa cidade.  Isso é cidadania.  Dinis,  queria agradecer-lhe
muito e dizer a você, ao André, ao Dr. Paulo, à Zuleika, à Aline e à Célia que esses
cinco anos para mim foram de muito aprendizado.  Com o apoio dessas pessoas,
rompemos barreiras e, com a força dos catadores, fizemos a vida acontecer.

Gostaria que a Célia representasse todas as nossas gestoras e gestores de Minas
Gerais.  Não sei quantas vezes liguei para a Zuleika dizendo que não sabia como
fazer o pagamento. A Zuleika ia atrás do secretário ou chegávamos à secretária de
Planejamento, e as coisas aconteciam. Também contamos com o apoio dos técnicos
do Centro Mineiro, bem como dos técnicos do Sisema. Estou vendo ali o Francisco.
Também gostaria de dizer que os técnicos da Assembleia, nos vários momentos em
que nos angustiávamos, nos assessoraram e disseram que ia dar certo. Que cada
técnico desta  Casa receba também o nosso agradecimento e  a homenagem que
faremos a essas três pessoas. Margareth, um abraço enorme. Que esse abraço seja
extensivo a todos os colegas da Assembleia.

A melhor forma de dizermos a vocês que todo esforço não foi em vão, foi  essa
prestação de contas feita aqui. Isso tem de dar a todos nós, que fizemos parte dessa
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causa, o orgulho de termos sido equipes, de termos sido parceiros para fazer, de fato,
esse resultado ser apresentado publicamente hoje, para os que vieram da imprensa.
Para mim, fazer política é isso, não é só repassar,  mas também prestar contas e
trazer os indicadores de resultado como prova do serviço benfeito.

Solicito à Madalena, por favor, que venha aqui. Convido também a Neli. Solicito à
Madalena que,  em nome de todos nós,  que vivemos o dia a dia desse trabalho,
entregue essa lembrança à Célia. Como não podíamos confeccionar uma lembrança
para  cada  um  de  vocês,  servidores  e  servidoras  do  governo  de  Minas  e  da
Assembleia Legislativa, que essa lembrança entregue à Célia sirva de homenagem a
todos vocês. Só para vocês verem, é esta a obra.

- Procede-se à entrega da estatueta.
O Sr. Cido Gonçalves - Deputado André Quintão, peço à Neli que entregue esta

lembrança  a  você;  assim  estamos  homenageando  todos  os  parlamentares  que,
nesses anos todos,  contribuíram conosco.  Em nome de toda a equipe do Centro
Mineiro,  agradeço  a  todas  e  a  todos  os  parlamentares  que  aqui  estão.  Essa
integração do Executivo com o Legislativo, em uma interface com a sociedade, faz a
diferença  na  história.  Entregando  a  você,  André,  esse  símbolo  da  Comissão  de
Participação Popular, queremos homenagear todos os parlamentares da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à entrega da estatueta.
O Sr. Cido Gonçalves - Onde está a Margarete? Margarete, venha aqui por favor.

Junto à Margarete, em nome de toda essa rede aqui presente, entrego ao deputado
Dinis Pinheiro esta nossa homenagem. E que você, amigo Diniz, de fato continue,
independentemente  de  ocupar  qualquer  cargo  político,  firme  conosco  nesta
caminhada, porque acreditamos no seu papel, acreditamos na história vivida conosco
nesses anos.

- Procede-se à entrega da estatueta.
O Sr. Cido Gonçalves - Bom, fui além do meu tempo. Peço desculpas, mas acho

que o momento é para isso. Nada é por acaso. Se estamos aqui  hoje, temos de
prestar contas, mas também temos muito que agradecer.

Para encerrar, queria agradecer a cada catador e a cada catadora. Vocês são os
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agentes prioritários dessa causa. Queria agradecer a vocês não pelo fato de estarem
aqui  hoje,  mas  pelo  trabalho  que  realizam,  de  preservar  as  nossas  vidas,  de
preservar a vida no planeta. Não desistam nunca dessa profissão. Ela é digna, ela faz
com que a vida de fato aconteça. Obrigado pela coragem de me dar força para brigar
nos espaços por  onde passei.  Quero dizer  a vocês que vamos continuar,  porque
ainda faremos diferença na história deste país. Um abraço! Muito obrigado!

Palavras do Presidente
Vocês devem lembrar-se de que, certa vez, falei uma coisa e vocês duvidaram. Eu

disse para tirar xerox do Cido e espalhar por Minas e pelo Brasil que o mundo seria
melhor.  Hoje  vocês estão  vendo que é  verdade.  É só tirar  xerox do Cido,  da  D.
Geralda, da Madalena, do Roosvelt, de cada um de vocês. O mundo haverá de ser
melhor.

A minha palavra hoje não será demorada, até porque já são 11h32min e preciso
liberar vocês ao meio-dia. Prestem atenção: força, fé, coragem e amor. Vivam vocês!
Vivam os catadores da nossa querida e amada Minas Gerais! Até breve.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega ao diretor-executivo do Centro Mineiro de Referência em
Resíduos, Sr. Cido Gonçalves, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser
entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê:)

“Nenhum  progresso  pode  ser  almejado  sem  se  considerarem  as  questões
ambientais  nele  envolvidas.  Essa  máxima  das  sociedades  modernas  ressalta  a
importância  do  Centro  Minheiro  de  Referência  em  Resíduos  na  geração  de
alternativas  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  Estado.  Entre  as  ações  da
instituição,  destaca-se  a  gestão  do  programa  Bolsa  Reciclagem,  que  oferece
remuneração às organizações desse setor pelos serviços ambientais prestados aos
cidadãos. Além de incentivar a reintrodução dos materiais recicláveis no processo
produtivo  e  o  uso racional  dos  recursos  naturais,  a  iniciativa  promove  a  inclusão
social dos catadores e a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Por
ocasião do aniversário de três anos do Bolsa Reciclagem, criado pela Lei Estadual n°
19.823/2011, o Centro Mineiro de Referência em Resíduos recebe justa homenagem
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.”.



863
____________________________________________________________________________

- Procede-se à entrega da placa.
Entrega Simbólica de Adereços da Decoração de Natal da Praça da Assembleia

O locutor - Neste instante, será feita a entrega simbólica de adereços que comporão
a  decoração  de  Natal  da  Praça  da  Assembleia,  a  ser  inaugurada  no  dia  3  de
dezembro. Os adereços são bolas de Natal de 1m de diâmetro, cada uma, compostos
por  uma  estrutura  metálica  e  flores  pendentes,  confeccionados  a  partir  da
transformação de materiais recicláveis. Eles simbolizam um Natal mais sustentável,
dão  visibilidade  e  luz  ao  que  a  sociedade  descarta.  As  oficinas,  com  os  grupos
produtivos, da mesma forma, se propõem a dar visibilidade e iluminar aquilo que a
sociedade tradicionalmente não enxerga: os catadores de resíduos e as pessoas da
população de rua.

Representantes dos grupos produtivos envolvidos na confecção das obras farão a
entrega simbólica dos adereços ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Dinis Pinheiro. Também participa da entrega a Sra. Heliana Kátia Tavares Campos,
mãe  do  técnico  e  amigo  do  Centro  Mineiro,  Leonardo  Campos  Torres,  um  dos
responsáveis  pelo  projeto  de  decoração  e  montagem  de  Natal  da  Praça  da
Assembleia, falecido este ano.

Conduzirão os adereços representantes de catadores de materiais recicláveis, de
artistas  e  artesãos que trabalham com recicláveis,  da comunidade do entorno do
Centro Mineiro de Referência em Resíduos e da população em situação de rua.

A partir  de hoje estará funcionando, no Espaço Democrático José Aparecido de
Oliveira,  a  Oficina  Reciclar  Natal  2014,  onde  pessoas  da  população  de  rua,
coordenadas pelo artista Maurício Melo, vão produzir parte das obras que comporão
a decoração de Natal da Assembleia.

Convidamos para conduzir o primeiro adereço Rafael Moreira, Nilza Benedito de
Souza e Farme Michele Nascimento.

Para conduzir o segundo adereço, convidamos Kênia Viana, Geraldo de Andrade
Neves e Davidson Júlio.

Para conduzir o terceiro adereço, convidamos Maria de Jesus Alves Pinto, Edvan
Silva Souza e Jandira Clero de Luz Campos.

- Procede-se à entrega dos adereços.
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O  Sr.  Cido  Gonçalves  -  Queria  agradecer  por  esta  homenagem  a  todos  nós,
trabalhadores do Centro Mineiro. Imagino que esta homenagem foi extensiva a todos
os  trabalhadores  do  Sisema,  do  Servas.  Domingo  estava  na  missa,  sou  cristão,
daqueles domingueiros, e achei o texto do Evangelho muito bonito.  Fui para casa
com um desejo de pegar as palavras e colocar num pequeno texto, como forma de
agradecimento por este momento de homenagem ao Centro Mineiro e a todos nós
que aqui viemos. O texto é o seguinte: “Hoje a sociedade exige fidelidade e empenho
de todos que exercem algum cargo ou função pública. Portanto, ninguém deve se
omitir, apresentando desculpas sem fundamento. Acreditamos que o mundo é a maior
obra do Criador.  Ele o colocou em nossas mãos para que o preservemos. Somos
responsáveis por essa grande obra”.

Como  cristão,  trago  para  o  encerramento  dessa  grande  reflexão  da  manhã  o
evangelho  de  domingo  passado,  do  livro  de  Mateus,  que  reflete  a  situação  de
opressão produzida pelo império da época, que defraudava e escravizava sempre os
que estavam sob seu jugo. Jesus, com grande sabedoria, parte dessa realidade para
dar o seu recado com a parábola dos talentos. “Os dois primeiros servos recebem
talentos  e  procuram multiplicá-los.  Investem e  arriscam. Sem arriscar,  não obtêm
resultados, muitas vezes resultados incertos. O mais importante não é não errarmos,
mas sim nos compreender como uma fidelidade ativa, criativa e arriscada.

Hoje todos nós somos chamados a cumprir o nosso papel na história.
O terceiro servo é o que recebeu um talento e o que mais me chamou a atenção.

Era uma pessoa medrosa, não arriscava e preferiu enterrar o seu talento. Ele não
entendeu o seu papel na história”.

Nós, muitas vezes, por medo dos que detêm o poder, também não nos arriscamos.
Somos  muitas  vezes  tentados  a  enterrar  nossos  talentos.  Neste  momento  de
mudança de espaço e de lugar,  quero dizer  a vocês,  colegas do Centro  Mineiro,
catadores  e  catadoras  e  todos  os  parceiros  de  caminhada  que  aqui  vieram,  que
precisamos e vamos continuar juntos porque somos chamados a agir, arriscar e não
ter medo de inovar, tornando a vida mais digna e feliz para todos. Muito obrigado e
continuemos juntos.
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Exibição de Vídeo
O locutor - Assistiremos agora a um vídeo produzido pela TV Horizonte.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O presidente - Haja coração! Vocês estão de parabéns! Que talento! Que ímpeto

criativo!
Isso só tem uma explicação: luz divina. Amigo e irmão, deputado André Quintão,

tive essa luz divina ao  longo dessa minha pequenina história  de vida pública,  ao
assinar esse projeto de lei que se traduziu neste momento elevado e significativo. É a
força viva de cada um de vocês e a solidariedade que possuem que fizeram essa
obra coletiva,  construída com fé, coragem, dedicação,  amor e  cristandade.  Quero
abraçar todos os deputados e também todos os demais que aqui se encontram. O
meu abraço à Célia e aos catadores da princesinha Júlia. Valeu! Foi muito bom.

Fico  feliz  e  superencantado.  Vocês  são  demais.  Não  desistam  nunca  de  seus
sonhos. Agora quero convidá-los para o hasteamento das bandeiras, às 12 horas, no
Hall  das Bandeiras. Depois haverá um almoço gostoso, custeado pelos deputados
André Quintão e Liza  Prado.  Estão todos convidados.  Deputados Célio  Moreira e
Luzia Ferreira, este Natal haverá de ser o mais bonito. Estou aqui há 20 anos, e o
Natal do ano passado, deputado Adelmo Carneiro Leão, foi lindo, encantador, mas
este ano será mais mágico, envolvente e fascinante ainda. Mas é claro que devemos
carregar conosco os puros valores cristãos, os valores da fé, do amor incondicional e
da solidariedade generosa, porque estamos aqui para isso. Precisamos de ânimos
redobrados para que melhorar na missão que a vida confere a cada um de nós.

Depois de 20 anos, deputado André Quintão, falo com a voz do coração. Obrigado,
obrigado por tudo. Parabéns. A minha mais viva gratidão. Mais uma vez, em alto e
bom som, vivam os catadores. Parabéns!

Encerramento
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.465/2014

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria  do deputado Tiago Ulisses,  esse projeto visa  a declarar  de  utilidade
pública a São Lourenço Convention & Visitors Bureau, com sede no Município de São
Lourenço.

O  projeto  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo  em  28/8/2014.  A Comissão  de
Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  o  projeto  e  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O São  Lourenço  Convention  &  Visitors  Bureau,  conforme  seu  estatuto,  é  uma

entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Seus objetivos consistem em
atrair,  gerar  e estimular  a captação e realização de eventos, congressos e feiras,
nacionais  e  internacionais,  principalmente  os  de  natureza  técnica,  científica,
esportiva, artística e cultural para a região de São Lourenço e em contribuir para o
desenvolvimento  e  a  difusão cultural,  científica,  tecnológica  e  artística do Estado,
estimulando e incrementando o fluxo turístico.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça, com base no art. 1º da Lei
nº 12.972, de 1998, que elenca os requisitos para a declaração de utilidade pública,
constatou  o  atendimento  às  exigências  legais,  pois  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 que é próprio desta Comissão, apontamos a importância da atividade turística,
com elevado potencial de geração de renda para os receptivos turísticos e indústria
de  hospitalidade,  além  de  proporcionar  desenvolvimento  pessoal,  profissional  e
científico  para  o turista.  Como o  objetivo  do São Lourenço Convention  & Visitors
Bureau é o desenvolvimento do turismo, ainda mais importante na região de São
Lourenço,  de histórica vocação turística,  fica apontada a relevância da instituição.
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Atendidas  as  disposições  legais,  julgamos  adequada  a  concessão  do  título  de
utilidade pública de âmbito estadual.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.465/2014, em turno único, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.478/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Coyotes Amigos da Natureza - Unidos -
Juntos - Seremos, com sede no Município de Carmo de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.478/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Coyotes Amigos da Natureza - Unidos - Juntos - Seremos, com sede no
Município de Carmo de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  19,  que as
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atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no caso de dissolução da
entidade,  aplica-se  o  art.  61  do  Código  Civil,  que  estabelece  a  destinação  do
remanescente de seu patrimônio a instituição de fins idênticos ou semelhantes.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.478/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Substitua-se,  na ementa e no  art.  1º,  a  expressão “Associação”  pela  expressão
“entidade”.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.484/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública o Circolo Ítalo-Brasiliano D'Itajubá, com sede no Município de Itajubá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.484/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Circolo Ítalo-Brasiliano D'Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 1º, que seus
dirigentes não serão remunerados; e, no art. 29, que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente reverterá em favor de entidade congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.484/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Rogério  Correia,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Corrêa - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.492/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brazil,
com sede no Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/9/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.492/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brazil, com sede no Município de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  32  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 34 determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  sem  fins
lucrativos, com objetivos idênticos aos da associação dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.492/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Rogério  Correia,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Corrêa - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.506/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  o  Grupo  Antônio  Gonçalves  Batuíra,  com  sede  no  Município  de
Sacramento.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.506/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Antônio Gonçalves Batuíra, com sede no Município de Sacramento.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os incisos II e III do art. 3º
vedam a remuneração de seus dirigentes, associados e colaboradores; e o art. 38
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade legalmente constituída, com sede no Município de Sacramento e registro no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.506/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.508/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com sede no Município
de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.508/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Cultural Dona Antônia, com sede no Município de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  14,  §  2º,  e  26
vedam a remuneração de seus dirigentes, associados e mantenedores; e o art. 25
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.508/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Rogério  Correia,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Corrêa - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.521/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Pompílio  Canavez,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Boa
Esperança e Região - Afaber -, com sede no Município de Itaguara.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.521/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares de Boa Esperança e Região - Afaber -, com
sede no Município de Itaguara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 16 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e os arts.
31 e 41 vedam a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar a
denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.521/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se, na ementa e no art. 1º, após a expressão “Agricultores” a expressão
“e Agricultoras”.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.528/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública  a  Associação  Cultural  Resplendorense  de  Pastores  e  Obreiros  -
Corpo -, com sede no Município de Resplendor.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.528/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Resplendorense de Pastores e Obreiros - Corpo -, com sede no
Município de Resplendor.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 11 e 29 vedam a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o parágrafo único do
art.  40 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e as mesmas finalidades
da associação dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.528/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.538/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 708/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a um dos
prédios  que  integram  o  complexo  arquitetônico  original  da  Cidade  Administrativa
Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizado Belo Horizonte.
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A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 9/10/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.538/2014 tem por escopo dar a denominação de Alterosas ao

prédio  público  da  Cidade  Administrativa  Presidente  Tancredo  de  Almeida  Neves,
localizado no  perímetro  das  Ruas  C,  D e  Coletora  A,  no  Bairro  Serra  Verde,  no
Município de Belo Horizonte.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no art.  30,  que  lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços  prestados à  coletividade,  evento  de  valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder
Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
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apresentação  da  proposição  pelo  chefe  do  Poder  Executivo,  a  quem  cabe  a
organização da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 5.538/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Corrêa  -

Rogério Correia - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.573/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Fundação  Hospitalar  São  Francisco  de  Assis,  com  sede  no
Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.573/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação  Hospitalar  São  Francisco  de  Assis,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  11  veda  a
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remuneração de seus conselheiros; e o art. 43 determina que, na hipótese de sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  seu  instituidor  -  Conselho
Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade São Vicente de Paulo - ou a entidade
congênere de assistência social,  com personalidade jurídica e atuação na área de
saúde.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.573/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Rogério Correia, relator - Gustavo Corrêa - Dalmo

Ribeiro Silva - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.775/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  esse projeto  visa  a  autorizar  o  Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Capelinha.

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.775/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Capelinha imóvel com área de 3.000 m², localizado em Ribeirão
dos Macacos, no Distrito de bom Jesus do Galego, nesse município, e registrado sob
o nº 2-641, a fls. 960v./097v. do Livro 35-A do Cartório de Registro de Imóveis de
Capelinha.

O  caput do  art.  17  da Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que institui  normas para
licitações e contratos da administração pública, para resguardar o interesse público,
exige  em  alienações  dessa  natureza  autorização  legislativa  e  interesse  público



878
____________________________________________________________________________

devidamente justificado. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,
por meio da Nota Técnica nº 847/2014, informou que o imóvel abriga atualmente uma
escola  municipal  e  reuniões  e  outras  atividades  do  Conselho  Comunitário.
Posicionou-se  favoravelmente  à  pretendida  alteração  de  domínio  desde  que  a
finalidade do imóvel fosse alterada para funcionamento de escola municipal,  apoio
operacional da prefeitura e atividades de interesse social da comunidade. A prefeitura
solicitou igual alteração na destinação do imóvel.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1 para alterar a
destinação  do  imóvel,  de  acordo  com  a  solicitação  da  Seplag  e  da  Prefeitura
Municipal  de  Capelinha,  e  para  identificar  corretamente  as  folhas  de  registro  de
imóvel.

O § 2º do art. 105 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, estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro, inclusive transferência de
domínio de bem público, só pode ser realizada com autorização legislativa.

A proposição atende aos preceitos legais 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
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  3.775/2013,  no 1º  turno,  com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.625/2013
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  este  projeto  dispõe  sobre  a

comercialização  de  gases  acondicionados  em  recipientes  ou  embalagens
reutilizáveis.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.



879
____________________________________________________________________________

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto estabelece que o titular de marca inscrita em embalagem ou recipiente

reutilizável  não  poderá  impedir  a  livre  circulação do produto  ou  a  reutilização do
continente, ainda que por empresa concorrente, ou criar, por meio de marca, vínculo
artificial com o consumidor de maneira a impedir a ele a plena liberdade de adquirir o
produto  de  quem  lhe  aprouver,  desde  que  o  recipiente  ou  a  embalagem  sejam
efetivamente reutilizáveis e de tipo padrão utilizado por todos os produtores e tenham
sido  colocados  no  mercado  e  adquiridos  por  consumidores,  revendedores  ou
produtores. O produtor ou o revendedor que reutilizar o recipiente ou a embalagem
deverá  neles  colocar  em  destaque  a  sua  marca,  de  maneira  a  não  confundir  o
consumidor.

Na comercialização de gás liquefeito de petróleo - GLP - engarrafado, observar-se-
ão as regras administrativas emanadas pela autoridade competente e os  acordos
firmados pelas empresas do setor, no que não contrariem as seguintes disposições:

I - todas as empresas distribuidoras de GLP deverão promover a requalificação dos
botijões  que  engarrafarem,  nos  termos  e  prazos  determinados  pelas  autoridades
administrativas;

II - no comércio dos botijões que sejam recebidos pelas distribuidoras e que não
tenham estampada a sua própria marca, serão obedecidas as seguintes regras:

a) a empresa que receber tais botijões deverá cientificar a empresa titular da marca
estampada no botijão a fim de se proceder à destroca, através do centro de destroca
existente ou diretamente com a cientificada;

b) se o titular da marca ou o centro de destroca não colocarem à disposição os
botijões para a destroca, ou se houver saldo não destrocado, a empresa distribuidora
poderá reutilizar o botijão, devendo, entretanto, a empresa que os engarrafar instalar
no botijão um lacre à prova de fogo, identificando a própria marca;
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c)  a utilização da faculdade prevista  na alínea “b”  não exime a distribuidora  de
requalificar o botijão de outra marca que pretenda engarrafar.

Em sua justificação, o autor argumenta que o projeto de lei tem por objetivo definir
as regras para a comercialização de produtos em embalagens reutilizáveis. O texto
explicita que o produto de que trata o projeto é o gás, evitando o termo “vasilhame”,
para que a determinação não seja dada como justificativa para o reaproveitamento de
recipientes  para  o  comércio  de  outros  produtos,  pois  isso  vem  possibilitando  o
reaproveitamento de garrafas reutilizáveis  para a comercialização de bebidas sem
garantir os padrões mínimos de higiene.

Por seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que, não obstante a
existência de norma federal que disciplina a matéria, o Supremo Tribunal Federal -
STF -  julgou  constitucionais  as  leis  dos  Estados  do  Espírito  Santo  e  do  Rio  de
Janeiro,  idênticas à proposição examinada,  justamente com base na competência
concorrente dos estados para legislarem sobre direitos do consumidor. Além disso, a
comissão esclareceu que, no âmbito estadual, há lei dispondo sobre botijão de gás -
Lei nº 20.601, de 2 de janeiro de 2013. Assim, apresentou o Substitutivo nº1, visando
à sua adequada introdução no contexto do ordenamento jurídico estadual,  o  qual
acolhemos.

No  âmbito  da  nossa  Comissão,  entendemos  que  o  projeto  é  meritório,  pois
dinamizará esse mercado, beneficiando os consumidores.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.625/2013, na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Elismar Prado -Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.862/2014
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De  autoria  do  deputado  Leonardo  Moreira,  esse  projeto  de  lei  obriga  os

supermercados e estabelecimentos similares de varejo ou atacado a divulgarem a
data de validade dos produtos por meio do código de barras.
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A matéria  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,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma original

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.862/2014 dispõe que os estabelecimentos que comercializam

produtos  alimentícios  -  hipermercados,  supermercados  e  similares  de  varejo  ou
atacado - e utilizem o sistema de código de barras para apreçamento deverão inserir
nele também a data de validade dos produtos, de modo que o consumidor possa
visualizar essa informação tanto nas caixas registradoras quanto nos equipamentos
de leitura ótica fornecidos pelos estabelecimentos para consulta de preço. A medida
proposta atingiria apenas os produtos que têm código de barras. O projeto estabelece
ainda que o descumprimento da lei acarretará ao infrator as penalidades previstas no
art. 56 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Na  justificação,  o  autor  argumenta  que  um  dos  princípios  básicos  em  que  se
assenta a ordem econômica é a defesa do consumidor e que o CDC relaciona, entre
os direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos  e  serviços.  Muitos  consumidores  compram  produtos  com  o  prazo  de
validade vencido, pois não existe um sistema de automação que permita a rápida
visualização da data de validade, muitas vezes ilegível nas embalagens. A proposição
visa facilitar a informação ao consumidor através da inserção da data de validade no
código de barras dos produtos, permitindo sua visualização no decorrer das compras,
nos equipamentos de leitura ótica, ou mesmo por ocasião do pagamento nos caixas,
o que se tornaria possível com a adaptação do sistema de automação fiscal. O autor
da proposição argumenta, a favor da medida, que a inserção da data de validade no
código de barras é simples, rápida e não acarretará nenhum custo aos fornecedores
ou  consumidores.  Usualmente,  a  única  informação  inserida  pelos  fabricantes  no
código de barras dos produtos é o número do lote.  Os comerciantes, utilizando o
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mesmo código de barras  já  impresso nas embalagens,  inserem as demais,  como
preço,  denominação do produto,  etc.  Assim,  argumenta  ele,  adicionar  o  prazo de
validade dos produtos comercializados não implicará custos nem restrições à livre
concorrência. A matéria apresenta sua relevância por visar à proteção do consumidor
e da saúde pública.

Por seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que o estado federado
tem competência para legislar sobre a matéria, pois se trata de competência legislava
concorrente, adaptando as normas gerais de produção e consumo expedidas pela
União às peculiaridades e circunstâncias locais. Em relação à data de validade dos
produtos, a comissão afirmou que a matéria se encontra amplamente disciplinada
pela Resolução nº 259/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

No âmbito da nossa comissão, entendemos que, apesar das boas intenções do
autor, a matéria encontra óbice insuperável de natureza técnica, conforme se segue.

O  Decreto nº 90.595, de 29/11/1984, cria o Sistema de Codificação Nacional de
Produtos e define o padrão internacional  European Article Numbering Association -
EAN -, para todo o território nacional, visando à identificação de produtos por código
de barras, por equipamentos de automação, nas operações do comércio. Por seu
turno,  a  Portaria  nº  143,  de  12/12/1984,  do  Ministério  da  Indústria  e  Comércio,
estabelece que  o órgão regulador  de  código de barras  no  Brasil  é  a  Associação
Brasileira  de  Automação  Comercial  -  Abac  -,  atualmente  EAN  BRASIL,  uma
sociedade civil, sem fins lucrativos. A EAN Brasil é vinculada à EAN Internacional, na
qualidade de licenciada, e tem a incumbência de implementar, administrar e fiscalizar
no Brasil o Sistema Internacional de Identificação padrão EAN.

O padrão EAN foi criado em consenso pelos países da Europa. Adotado por grande
parte dos países do mundo, exceto Estados Unidos e Canadá, ele é composto por 13
dígitos  que  representam  diversos  aspectos  do  produto.  Os  três  primeiros  dígitos
referem-se ao país de origem. Os quatro seguintes referem-se à empresa filiada à
EAN. Em seguida,  há cinco dígitos  que caracterizam o produto.  O 13º é o dígito
verificador. O padrão adotado nos Estados Unidos e no Canadá, Universal Product
Code - UPC - é semelhante ao EAN. Esses padrões são adotados em todo o mundo,
sendo impensável alteração para uma região do Brasil.
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Assim, diferentemente do que consta na peça vestibular, não é possível inserir no
código  de  barra  o  prazo  de  validade  ou  qualquer  outra  informação,  além  das
mencionadas.

Quando, em um estabelecimento, se lê o código de barras de um produto e obtém-
se a informação do seu preço, isso ocorre porque o sistema de processamento de
dados busca em seu arquivo o preço que está associado àquele produto. O preço
não é lido pelo scanner no código de barras estampado no produto.

À primeira vista, poder-se-ia pensar que o procedimento acima poderia ser adotado
para  o  prazo  de  validade;  todavia,  no  padrão  adotado  no  país  conforme  o
mencionado decreto, isso não seria viável porque pode haver no estoque um produto
com  diversos  lotes  de  fabricação  e  consequentemente  com  prazo  de  validade
diversos. Assim, após a leitura ótica identificar o produto, não seria possível o sistema
de  processamento  de  dados  buscar  em  um  arquivo  a  data  de  validade  a  ele
associado,  visto  que  a  leitura  ótica  não  distingue  produtos  oriundos  de  lotes  de
fabricação diversos e, portanto, com distintos prazos de validade.

Isto posto, e visando atender aos mesmos objetivos da proposição, apresentamos o
Substitutivo nº 1, redigido na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.862/2014 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a afixação de informação sobre o prazo de validade de produto em
estabelecimento varejista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos varejistas obrigados a afixar informação sobre o

prazo de validade de produto, sempre que, a critério dos órgãos com atribuições para
fiscalizar, o prazo de validade estiver pouco visível no respectivo rótulo.

Art. 2º - O descumprimento desta lei acarretará ao infrator as penalidades previstas
nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor seis meses após a data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
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Liza Prado, presidente e relatora - Elismar Prado - Tenente Lúcio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.196/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  deputado Célio  Moreira,  o  projeto  de  lei  em epígrafe visa  alterar
dispositivos a Lei nº 20.304, de 26 de julho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

Em  seu  exame preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Mediante a Lei  nº  20.304,  de 2012,  a Assembleia Legislativa autorizou o Poder

Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino imóvel com 10.000m², situado
na Rua Dr. Paulo Salvo, 70, Centro, naquele município, para a construção de área
cultural e o cultivo de horta comunitária.

De acordo com essa lei, o imóvel reverteria ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tivesse sido dada a destinação prevista; e, findo igual prazo, a autorização perderia
seu efeito se o município não tivesse procedido ao registro do bem; e, ademais, o
município encaminharia à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -
documento  comprobatório  da  utilização  do  imóvel  conforme  a  destinação
determinada.

O projeto de lei  sob análise pretende que o imóvel passe a ser utilizado para a
realização de atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Esclarece  o  autor  da  matéria  que  o  projeto  de  horta  comunitária  foi  extinto  e
substituído  pelo  Projeto  Horta  Domiciliar,  realizado  em  parceria  com  a  Empresa
Mineira de Assistência - Emater -, visando a geração de emprego, renda, segurança
alimentar  e  nutricional.  Além  disso,  o  imóvel  se  localiza  defronte  à  Secretaria
Municipal  de  Saúde,  o  que  enseja  interesse  de  se  utilizá-lo  para  desenvolver
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atividades relacionadas com essa área, como a unidade de fisioterapia e o núcleo de
assistência à saúde da família.

A proposição atende aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  transferência  de
domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei  orçamentária, pois altera tão somente a finalidade do
bem. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 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.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.196/2014, no 1°

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.205/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar nova redação à Lei nº 18.707, de 7 de janeiro de 2010.
A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

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

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com
o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei  nº 18.707, de 2010, autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Uemg  -  imóvel  com  área  de  322.208m²,  a  ser
desmembrado de uma área total de 436.165,23m², situado na Rua Luiz Delben, no
Bairro  Roman,  no  Município  de  Barbacena,  para  a  construção  de  câmpus
universitário nesse município. O art. 2º dessa lei determina que o imóvel reverterá ao
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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.

O projeto de lei em análise pretende dar nova redação ao art. 2º da referida lei, a
fim de estender o prazo para dez anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, para que seja cumprida a citada finalidade de doação.

Vale esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, chamada a
se manifestar sobre a proposição, mostrou-se favorável a ela, visto que a dilação do
prazo permitirá a efetivação do objetivo da doação do imóvel,  em atendimento ao
interesse da população de Barbacena.

É importante lembrar que a autorização legislativa para a alienação 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.

Verifica-se  que  a  proposição  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a
transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar despesas para o
erário nem implicar repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.205/2014, no 1º

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.183/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Cabo Júlio, esse projeto altera os incisos I e II do art. 1º da

Lei nº 5.874, de 11/5/1972.
A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma original, e agora retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
A Lei nº 5.874, de 11/5/1972, dispõe sobre recolhimento de veículos a depósito, sua

venda em leilão judicial e dá outras providências. Reproduzimos seu art. 1º:
“Art.  1º  -  O  Departamento  Estadual  de  Trânsito,  da  Secretaria  de  Estado  de

Segurança Pública, depositará, em local que designar, os veículos:
I  -  removidos,  retidos  ou  apreendidos  por  infração  às  normas  de  trânsito,

estabelecidas pela Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de
Trânsito),  com  a  cominação  da  respectiva  penalidade,  cujos  proprietários  não
satisfizerem,  nos  prazos  fixados,  as  exigências  legais  e  regulamentares
indispensáveis à sua liberação;

II  -  abandonados  na  via  pública  por  mais  de  24  (vinte  e  quatro)  horas
consecutivas.”.

O projeto  objetiva alterar  os  incisos I  e  II,  de  modo a  atualizar  a referência  ao
Código de Trânsito Brasileiro, pois este revogou a antiga Lei nº 5.108, de 1966, e
ainda ampliar para 30 dias consecutivos o tempo para a caracterização do abandono
de veículo em via pública.

Portanto,  na  essência,  o  projeto  objetiva  ampliar  de  24  horas  para  30  dias
consecutivos o tempo máximo que um veículo pode ficar estacionado em via pública.

No tocante ao aspecto de mérito da matéria, esta Comissão considera o abandono
de  veículos  em  vias  públicas  como  uma  ameaça  à  segurança  pública,  à  saúde
pública  e  à  segurança  viária.  Porém,  entende  que  o  prazo  de  24  horas  para  a
configuração de  abandono  é  muito  curto,  e  portanto,  deve ser  estendido,  para  o
proposto, considerado adequado. Opinamos que a proposição deve prosperar nesta
Casa.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.183/2013, no 2º turno, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 20/11/2014
Presidência do Deputado Luiz Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa
- Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado -
Luiz Henrique - Mário Henrique Caixa - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Tiago
Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Luiz Henrique) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a
reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  deputadas  e  os  deputados  para  as
especiais de segunda-feira, dia 24, às 9, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais
de convocação.

ATA DA 58ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 17/11/2014

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente  -  Homenagens  do  Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal  -
Apresentação Musical - Palestra Magna - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Duarte Bechir - João Leite - Sebastião Costa.
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Abertura
O presidente (deputado João Leite) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião. Sob a

proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à abertura do V Seminário de Política Criminal e
Execução Penal.

Composição da Mesa
O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  o Exmo.  Sr.  Marco  Antônio

Romanelli,  secretário  de  Estado de Defesa Social;  a  Exma.  Sra.  Cristiane Neves
Procópio Malard, defensora pública-geral do Estado; e os Exmos. Srs. Rômulo de
Carvalho Ferraz, procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais; Bruno
Teixeira Lino, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, representando
o desembargador Antônio Sérvulo dos Santos; e Marcos Afonso de Souza, presidente
do Conselho de Criminologia e Política Criminal.

Registro de Presença
O  locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. desembargadora

Jane  Ribeiro  Silva;  e  do  Exmo.  Sr.  secretário  adjunto  Bruno  Oliveira  Alencar,  da
Secretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra o deputado João Leite, autor do requerimento que deu

origem a esta solenidade.
Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Secretário de Defesa Social de Minas Gerais, Marco Antônio Romanelli;
Exma. Sra. Defensora Pública-Geral do Estado, Christiane Neves Procópio Malard;
Exmo. Sr. Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais Rômulo de
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Carvalho Ferraz; Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado
Bruno  Teixeira  Lino,  representando  o  corregedor-geral  de  justiça,  desembargador
Antônio Sérvulo dos Santos;  Exmo. Sr.  Presidente do CNCPC, Marcos Afonso de
Souza. Quero cumprimentar todos os meus colegas do CNCPC porque tenho a honra
de representar a Assembleia Legislativa no conselho. Quero saudar a todos ligados a
essa área, com esse grande desafio que o Brasil vive neste momento, não apenas o
nosso  Estado  de  Minas  Gerais  -  e  contamos  com  a  sabedoria  dos  nossos
conselheiros que orientam a política de criminologia do Estado de Minas Gerais -, na
questão da política criminal. Quero frisar a satisfação da Assembleia Legislativa em
receber este evento.

Historicamente, a Assembleia Legislativa vem se envolvendo com essa questão.
Várias  comissões  temáticas  da  Casa  tratam  desse  tema,  especialmente  as
Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos,  mas todas estão muito
envolvidas nessa política e acompanhando isso durante anos.

Lembro-me de que em 1997, em meu primeiro mandato como deputado, presidi
uma CPI carcerária, que nasceu da fuga de Fernando Beira-Mar pela porta da frente
de uma das  nossas  unidades.  Essa CPI  produziu  10  novas  legislações,  apontou
caminhos, depois de visitarmos todas as unidades. Naquela altura,  era um tempo
diferente, do secretário Romanelli.  Havia 80% dos presos sob a guarda da Polícia
Civil  e  apenas 20% na chamada Secretaria  de Interior  e Justiça.  A partir  daquele
momento, muitas mudanças aconteceram. E tantos que posso ver aqui nesta noite, e
não  citarei  nomes para não ser  injusto,  que participaram, contribuíram para essa
discussão.

Lembro que na ocasião nosso Ministério Público era chefiado por  Epaminondas
Fulgêncio. Tivemos todo o apoio do Ministério Público no trabalho que realizamos. Foi
naquela ocasião, Dra. Christiane, que uma das legislações determinou a presença da
Defensoria Pública em todas as comarcas de Minas Gerais. Vimos naquele momento
como era penoso o cumprimento da pena para 85% ou perto de 90% dos presos que
não tinham assistência de um advogado. Eles dependiam do defensor público. Em
sua maioria, nossas comarcas não estavam providas da presença do defensor, tão
importante. Portanto, a Assembleia espera que nestes dias Minas Gerais continue
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dando  exemplo  buscando  a  melhora  no  cumprimento  das  penas,  no  combate  à
criminalidade, na atenção às vítimas.

Na semana passada fui surpreendido pela ligação da mãe de uma das mulheres
que  foi  morta  pelo  chamado  Maníaco  de  Contagem.  Logo  após  esse  crime,  a
Comissão de Segurança Pública visitou aquela senhora e sua família. Agora, ela me
telefonou  dizendo  que  continua  em  profunda  depressão,  apesar  de  estar
acompanhada por psiquiatras. Muitas vezes nos esquecemos desse lado, um lado
muito duro. A mãe da vítima não conseguiu se esquecer do crime e vive sofrida e sob
efeito de remédios. Convidei-a a vir aqui para conversarmos, mas sei que temos de
debater o tema. O acompanhamento dessas famílias é fundamental. Pude ver só uma
família, que, naquele momento, se desequilibrou completamente pela morte brutal da
filha  e não conseguiu  esquecer  o crime.  Há um papel  fundamental  que deve ser
desempenhado, com contribuição de todos vocês que vieram aqui para este evento
tão importante.

Queria  que  estas  palavras  representassem  o  sentimento  do  deputado  Dinis
Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, pois, logo que fui a ele expondo-lhe o
interesse  do  conselho  de  realizar  o  seminário  na  Assembleia  Legislativa,
imediatamente deu todo o apoio para que o evento fosse realizado nesta Casa, dada
a  importância  do  nosso  conselho  e  do  tema  que  estaremos  discutindo.  Muito
obrigado.

Homenagens do Conselho de Criminologia e Política Criminal
O locutor - Neste momento, teremos a homenagem que será prestada pelo CNCPC

aos Exmos. Srs.  Décio Fulgêncio Alves da Cunha, membro do CNCPC, neste ato
representado pelos filhos Adriana Fulgêncio e Epaminondas Fulgêncio; Rômulo de
Carvalho Ferraz; Paulo Antônio de Carvalho, juiz de direito e membro do Conselho
Nacional  de  Criminologia  e  Política  Criminal  -  CNCPC -,  que proferirá  a  palestra
magna da noite;  Adílson Geraldo Rocha, conselheiro e advogado da Comissão de
Assuntos  Penitenciários  da  OAB-MG;  e  Gustavo  Francisco  Dayrell  de  Magalhães
Santos, defensor público.

O Sr. Marcos Afonso de Souza, presidente do conselho, fará a entrega das placas.
As placas a serem entregues a todos contêm os seguintes dizeres: “Homenagem do
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Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal  da  Secretaria  de  Estado de  Defesa
Social de Minas Gerais pelos serviços prestados em prol da execução penal”.

O Sr. Marcos Afonso de Souza - Boa noite. Tenho o prazer de iniciar esta parte da
solenidade,  convidando a  Profa.  Lúcia  Massara,  diretora  da  Faculdade de Direito
Milton Campos, para comigo, vice-diretor dessa instituição, procedermos à entrega da
medalha  ao  Prof.  Epaminondas  Fulgêncio,  filho  do  homenageado,  Dr.  Décio
Fulgêncio da Cunha.

Uma  breve  referência  ao  Prof.  Décio.  Nascido  em  Araçuaí,  formou-se  pela
Universidade Federal de Minas Gerais. Advogado com militância intensa no foro de
Minas Gerais, notabilizou-se na seara criminal participando de julgamentos históricos
registrados na sociedade mineira. Foi juiz do Tribunal Regional Estadual nos biênios
de 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980. Professor de direito da PUC durante a década
de 1960. Um dos fundadores da Faculdade de Direito Milton Campos, onde lecionou
por cerca de 40 anos a parte geral do direito penal. É hoje vice-presidente do Centro
Educacional de Formação e Orientação Superior - Cefos -, entidade mantenedora da
Faculdade de Direito Milton Campos. Foi examinador de direito penal em diversos
concursos públicos, entre os quais se destaca o do Tribunal Regional Eleitoral para
delegado de polícia. Integrou o Conselho de Criminologia do Estado de Minas Gerais
durante várias décadas. Integra o Conselho de Ética do Estado de Minas Gerais,
nomeado pelo governador do Estado. Já foi conselheiro da OAB Minas Gerais.

O locutor - Convidamos também o deputado João Leite a fazer parte da entrega das
placas.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Faremos referência a um breve currículo do homenageado Rômulo de

Carvalho Ferraz. Graduado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
-  Uerj.  Foi  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social.  Foi  promotor  de  justiça  nas
Comarcas de Mesquita, Congonhas, Contagem e Belo Horizonte. É procurador de
justiça desde março de 2001, tendo sido promotor de justiça de Defesa do Patrimônio
Público,  Combate  à  Sonegação  Fiscal  e  de  Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com
Deficiência,  além  de  promotor  eleitoral  em  Belo  Horizonte.  Integrou  o  Conselho
Superior  e a Câmara de Procuradores de  Justiça  do Ministério  Público de  Minas
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Gerais, além de ter sido secretário do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de
Justiça.  No  biênio  2010-2011  ocupou  a  presidência  da  Associação  Mineira  do
Ministério Público - AMMP.

O juiz Paulo Antônio de Carvalho formou-se em 1970. Seu currículo é extenso e,
entre tantas coisas, advogou de 1971 a 1978 na capital mineira. Atuou na área civil,
trabalhista e assessoria empresarial. Como juiz, atuou em Areado, por dois anos; em
Barão de Cocais, durante um ano, e em Caeté, por três anos. Em Itaúna começou
como juiz da vara cível. Em 1997 foi instaurada a vara criminal,  que ocupa desde
então.  Em seus 35 anos de atividade como juiz,  foi  conhecido por  seu apoio  ao
projeto Apac.

Adilson  Geraldo  Rocha,  advogado  criminalista,  professor  de  direito  penal,
conselheiro  da  OAB  Minas  Gerais,  presidente  da  coordenação  nacional  de
acompanhamento  do  sistema  prisional  brasileiro,  do  Conselho  Federal  da  OAB,
criminólogo  formado  pela  Acadepol,  especialista  em  criminologia  pela  PUC-MG e
doutor em criminologia; e Gustavo Francisco Dayrell de Magalhães Santos, graduado
pela  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  em  2006,
orientador  e  voluntário  da  Divisão  de  Assistência  Judiciária  -  DAJ  -  da  Federal,
procurador municipal de Sete Lagoas, assessor de desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, atuando atualmente como defensor público do Estado de
Minas Gerais.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Madrigal Liberatus, da Apac

Nova Lima, que, sob a regência do maestro Leandro Dantas, interpretará as músicas
Suíte  dos  pescadores,  de  Dorival  Caimmy;  Canção  da  América,  de  Milton
Nascimento; e I´m gonna sing, de Tradiciona Spiritual.

- Procede-se à apresentação musical.
Palestra Magna

O locutor  -  Com  a palavra,  para  proferir  a  palestra  magna  do V  Seminário  de
Política Criminal e Execução Penal, o Sr. Paulo Antônio de Carvalho, juiz de direito da
Comarca  de  Itaúna  e  conselheiro  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e
Penitenciária.
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O juiz Paulo Antônio de Carvalho - É uma satisfação estar aqui, mas confesso aos
senhores que estou com algum constrangimento porque, sem falsa humildade, não
me sinto à altura de palestrar para um público tão distinto e tão versado em processo
penal e em execução penal; no entanto, sinto-me à vontade ao encontrar aqui velhos
amigos e companheiros. Um deles é o deputado João Leite, que conheci em Itaúna,
em 1997, quando presidia ele a CPI Carcerária de Minas Gerais, que, felizmente, deu
ótimos resultados. No meio de tantas mazelas de superpopulação, de milhares de
presos em delegacias, a comissão soube encontrar o rumo, encontrar a luz e fazer
propostas  legislativas  que  propiciaram  a  mudança  da  execução  penal  em  Minas
Gerais. Foi um ótimo começo. Lembro-me de que estiveram lá ele, a comissão e o
deputado Durval Ângelo, visitando a Apac de Itaúna, então incipiente. No relatório
final constou que a Apac seria uma alternativa viável de humanização da execução da
pena. Desde então, ele e o deputado Durval Ângelo têm sido parceiros na tarefa de
humanização.

Este belíssimo coral, de refinada técnica, é da Apac de Nova Lima, do Dr. Juarez
Azevedo,  que  foi  um  dos  primeiros  a  acreditar  na  ideia,  depois  de  Itaúna.  Este
belíssimo coral  não  deixa  de  ser  um  fruto  cuja  semente  começou  a  germinar  já
naquela época, em 1997. Hoje, graças a Deus, temos em Minas Gerais mais de 40
Apacs, a de Itaúna, a de Nova Lima, a de Santa Luzia e outras tantas esparramadas
pelo Estado. Temos as Apacs para homens, as Apacs para mulheres, e todas elas,
graças a Deus, apesar das dificuldades, vêm dando ótimos resultados na tarefa a que
se propõem.

É importante que este seminário ocorra aqui na Assembleia Legislativa, de tantas
ideias e de tantas lutas. O projeto Novos Rumos deve muito à Assembleia. Quando a
Apac se iniciou, questionava-se a legalidade de se entregar a associação civil uma
tarefa típica do Estado, uma função pública.

Felizmente a Assembleia aderiu a esse projeto, e veio a ser votado aqui um projeto
de  lei  não  especificamente  em  relação  à  Apac,  mas  genericamente  sobre  a
participação  da comunidade na execução  da pena.  Nos  órgãos  da execução,  foi
incluída também a associação sem fins lucrativos, envolvida com a execução, desde
que tivesse convênio com o Estado. Mais à frente foi aberto um capítulo especial para
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definir os direitos e as obrigações do Estado e dessas entidades nessa parceria. A
partir  daí,  o  Estado  de  Minas,  pioneiro  como  sempre,  veio  a  legalizar  essa
modalidade nova de participação da comunidade na execução da pena. O projeto
deve muito à Assembleia Legislativa, que teve na ocasião, quando havia ainda muita
resistência por parte da comunidade, o descortíno de abrir um caminho legal para que
esse projeto se desenvolvesse.

É importante ter aqui também o Dr. Rômulo Ferraz, que durante todo o tempo em
que foi secretário de Defesa Social, foi nosso parceiro, com destinação de recursos.
Muitas  dessas  40  Apacs  foram  construídas  com  recursos  destinados  por  ele  na
Pasta, durante sua gestão.

Não está presente, mas gostaria de render homenagem também ao Dr.  Antonio
Anastasia, ex-governador, que comandava a equipe de transição, na primeira eleição
do governador Aécio Neves. Nós, do projeto Novos Rumos, fomos até ele para lhe
mostrar o projeto e buscar sua adesão. Não gastamos mais que 15 minutos, porque
ele já conhecia o projeto. Ele disse que podíamos contar com a adesão dele e que
teríamos todo o apoio do governo, até mesmo com recursos, para que pudéssemos
levar à frente esse projeto.

Tenho de homenagear aqui também o Dr. Franklin Higino. Ele não está presente,
mas rendo a ele minha homenagem, porque era o promotor de Itaúna quando foi
inaugurado o prédio da Apac e quando pela primeira vez foram entregues as chaves
do centro de reintegração à comunidade, para gerir aquele presídio.

Nossa  homenagem  também  ao  professor  Marcos  Afonso,  nosso  professor  de
Processo Penal na Vetusta Casa de Afonso Pena. Só não direi há quanto tempo, para
não nos deixarmos mal - ele e eu. Sem dúvida, foi com ele que comecei a aprender
as primeiras linhas de Processo Penal.  É bom vê-lo aí,  saudável, lépido, andando
com agilidade. Espero que assim prossiga durante muito tempo.

Minha homenagem também ao secretário,  Dr.  Marco  Antônio  Romanelli.  Não o
conheci,  mas fui juiz em Caeté,  com o Dr.  João Sebastião Romanelli,  com quem
travei  amizade.  Posso  garantir  que  ele  foi  um  dos  advogados  mais  cultos,  mais
estudiosos  e  mais  combativos  que  conheci.  Para  ele,  não  havia  causa  perdida.
Vasculhava  alfarrábios  e  sempre  procurava  um  caminho  para  dar  ao  seu  cliente
melhor sorte.
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Minha homenagem também à Dra. Christiane, que representa a Defensoria Pública
de Minas Gerais. Ela é hoje uma grande parceira na execução penal e principalmente
na humanização. Temos em Itaúna alguns defensores, todos do mais alto nível, e que
prestam à Justiça uma tarefa muito relevante.

Também  rendo  minhas  homenagens  ao  Dr.  Bruno  Lino,  companheiro  da
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado.

Eu não poderia deixar de dizer uma palavra a uma grande amiga por quem tenho a
mais profunda admiração e respeito: desembargadora Jane Ribeiro Silva. O projeto
Novos Rumos deve muito a ela. E poucas vezes na vida vi uma profissional, uma
juíza,  uma  desembargadora  tão  entendida  e  tão  devotada  ao  direito  penal  e  à
execução penal como a desembargadora Jane. Receba os nossos cumprimentos e o
nosso respeito, desembargadora Jane.

Gostaria  de  agradecer-lhes  o  convite.  Esta  nossa  conversa  foi  rotulada  de
conferência, mas não tenho a pretensão de fazer uma conferência, dar uma palestra
ou proferir  uma aula. Se fosse para fazer uma conferência,  tenho certeza de que
muitos outros aqui  o fariam melhor.  O objetivo aqui é dividir  com os senhores as
angústias  e  os  sofrimentos  vividos  em 35  anos  como magistrado,  labutando  nas
searas do direito  penal,  do processo penal  e da execução penal;  há 20 anos no
projeto Apac; e há 1 ano no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Vocês podem me perguntar: qual é o motivo da angústia? Afinal de contas, você está
nisso há tanto tempo, e quem está angustiado procura outra atividade. A questão é
que  nós,  garantistas,  que lutamos  pela  correta  aplicação do direito  penal  e  pela
humanização da execução da pena, não chegamos, acredito, a 20% da sociedade
como um todo.  É,  portanto,  uma luta  de  Davi  contra  Golias;  contra  o  Golias  da
criminalização cada vez maior dos atos  humanos, da exasperação das penas,  da
supressão  de  direitos  no  processo  e  na  execução  penal.  Haveria  muitas  outras
situações que poderiam ser explicitadas.

É  motivo  também  de  angústia  a  discrepância  entre  o  direito  penal  e  o  direito
processual penal, aqueles ideais codificados nas leis e seu resultado na prática. Um
dos exemplos mais gritantes dessa prática está relacionado com o tema que nos foi
proposto hoje,  ou seja,  o preso provisório.  Estamos longe, muito longe -  sem ser
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pessimista - de vencer essas mazelas. Acredito, no entanto, que enquanto houver
órgãos como o egrégio Conselho de Criminologia e Política Criminal e pessoas como
nós, aqui reunidos e preocupados com essas questões, a luz no fim do túnel não se
apagará. Não se enganem, porém, porque a solução não é fácil, visto que há uma
estrutura paquidérmica a ser vencida.

Vamos ao assunto da nossa conversa:  o preso provisório.  Numa definição bem
simples  -  e  como  sabemos  todos  -,  preso  provisório  é  aquele  que  se  encontra
custodiado preventivamente, aguardando o julgamento do processo, vale dizer, em
relação a quem ainda não há sentença condenatória transitada em julgado.

A respeito da expressão “preso provisório”,  é ela inteiramente adequada, pois  a
prisão, como é exceção, é sempre provisória. Como não temos prisão perpétua, a
prisão, ainda que condenado definitivamente o preso, será sempre provisória porque
terá duração limitada. Bem a propósito, o Prof. Eugênio Pacelli faz severas críticas,
em seu  Curso de processo penal, à expressão “liberdade provisória”, adotada pelo
Código de Processo Penal, ao salientar que o que é provisório é sempre a prisão,
assim como todas as demais medidas cautelares, que significarão sempre restrições
a direitos subjetivos. A liberdade é a regra, e a prisão será sempre provisória, mesmo
após a condenação.

Nesse ponto, vale salientar que temos hoje duas modalidades de prisão provisória:
a preventiva e a temporária, que é aquela decretada antecipadamente no interesse
de provas a serem produzidas no inquérito. A preventiva, anteriormente à edição da
Lei nº 12.403, de 2011, fica condicionada à prova de crime, aos indícios de autoria e à
necessidade: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal - isso no regime anterior à Lei nº 12.403. No código
de  1941,  a  preventiva  tinha  o  juízo  de  antecipação  de  culpabilidade,  pois  sua
fundamentação se referia à lei e não tinha razão cautelar específica.

É importante salientar que, na sistemática anterior do Código de Processo Penal,
havia também a prisão provisória decorrente do flagrante, já que, se não relaxada
essa  prisão,  por  defeito  do  flagrante,  ou  não concedida  a  liberdade provisória,  a
prisão se mantinha enquanto durasse o processo, independentemente de ratificação
por ato judicial. Na sistemática atual da Lei nº 12.403, a prisão preventiva se tornou
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uma  medida  de  natureza  cautelar  e  visa  a  garantir  a  tramitação  do  processo,
objetivando  impedir  que  atos  praticados  pelo  acusado  ou  por  terceiros  possam
colocar em risco a efetividade do processo; contrapõe-se à prisão em flagrante, cuja
finalidade é a proteção do ofendido e a garantia da qualidade probatória.

É importante salientar que, com as modificações do Código de Processo Penal, a
prisão  em  flagrante  não  mais  se  mantém  pelo  cumprimento  do  ritual  da  prisão,
devendo a autoridade judiciária ser comunicada imediatamente e dela fazer exame e
se pronunciar sobre a legalidade da prisão, sobre a necessidade de sua conversão
em preventiva ou sobre a adoção de qualquer outra medida cautelar entre as que
foram criadas por essa mesma lei em substituição a essa prisão em flagrante. Tais
medidas,  não  é  necessário  dizer,  visavam  e  visam  a  reduzir  o  índice  de
encarceramento do País, e veremos que esse resultado não foi atingido.

Essas  outras  medidas  cautelares  às  quais  me  referi  estão  aqui  relacionadas:
comparecimento periódico a juízo, proibição de acesso e frequência a determinados
lugares, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar à noite nos
dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou de atividade econômica,
internação  provisória  do  inimputável  ou semi-imputável,  a  fiança e  a  monitoração
eletrônica, esta última da qual um dos maiores defensores é o nosso colega Juarez
Morais,  de  Nova  Lima.  Medidas  como  o  comparecimento  periódico  a  juízo,  a
proibição de acesso a determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca e
recolhimento domiciliar à noite já eram existentes no Código de Processo Penal, mas
com outras finalidades. Agora foram adotadas como medidas cautelares que podem
ser substitutivas da prisão preventiva. Uma dessas medidas que eu acho de alcance
muito bom e muito grande é o recolhimento domiciliar à noite nos dias de folga, desde
que você tenha condições de fiscalizar essa medida, como, por exemplo, combinada
com a monitoração eletrônica para se saber onde o acusado está, se está realmente
em casa, qual é a movimentação dele.

Todas essas medidas vieram num desdobramento  dos princípios  trazidos a nós
pela  Constituição  de  1988.  O  preso  é  provisório  porque  na  Constituição  está
garantido  a  ele  o  princípio  da  situação  de  inocência  em  relação  a  toda  pessoa
submetida  ao  processo criminal.  Isso  é  uma garantia  de  que  a  prisão anterior  à



900
____________________________________________________________________________

condenação definitiva tem de ser fundamentada por autoridade judiciária e escrita
com a motivação dessa prisão. Tem de haver a necessidade e a preservação da
efetividade do processo que justifique a segregação. Sem esse requisito se mostra
absolutamente  inviável  a  decretação  da  preventiva.  Tanto  a  cautelar  de  prisão
preventiva como as medidas cautelares não privativas de liberdade criadas pela lei
nova  devem  levar  em  conta  a  necessidade  da  medida  e  a  sua  adequação  à
gravidade, às circunstâncias do fato e às condições individuais do indiciado ou do
acusado.

Falamos que essas medidas vieram com o escopo de reduzir o encarceramento.
Tomei a liberdade de fazer uma pesquisa e trouxe para os senhores o levantamento
que vem comprovar que a Lei nº 12.403 não atingiu seus objetivos. Há um dito que
fala  que  o  Brasil  tem  leis  que  pegam  e  tem  leis  que  não  pegam.  Essa,
indubitavelmente, não obstante seu alcance, que é de suma importância, não atingiu
seu resultado. Pelo último levantamento disponível no banco de dados InfoPen do
Ministério da Justiça de dezembro de 2013, consta que o Brasil tinha 548 mil presos.
Esses  dados  não  são  muito  confiáveis  porque,  dependendo  do  banco  que  você
consulta, eles são flutuantes.

Desses 548 mil  presos, 195 mil  eram provisórios. Isso corresponde a 35,6% da
população carcerária, ou seja, no Brasil, de cada 3 presos, 1 é provisório, ainda não
foi julgado. Em Minas Gerais, em dezembro de 2013, havia 51.608 presos, 26.462
provisórios,  o  correspondente  a  51% da  população  encarcerada.  Em  São  Paulo,
havia 195 mil presos, sendo que 62 mil eram provisórios, ou seja, 32% da população,
1 em cada 3. No Amazonas, havia 7.700 presos, 4.000 provisórios, isto é, 55%, mais
da metade. No Piauí e em Pernambuco esse índice era de 65%, ou seja, de cada 3
presos 2 eram provisórios, sem julgamento.

Conforme um apanhado que fiz, em 2010, o percentual de presos provisórios no
Brasil era de 33%. Em 2011, quando estava em vigor a lei da substituição da prisão
preventiva pelas outras medidas cautelares, que entrou em vigência em meados do
ano, o percentual sofreu ligeiro aumento, de 33% subiu para 33,7%. Em 2013, dois
anos depois,  os presos provisórios passaram de 33,7% para 35,6%. Essas novas
medidas,  vindas  para  substituir  o  acautelamento  provisório,  não  tiveram  nenhum
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resultado.  Isso  se  torna  mais  claro  quando percebemos  que  no  Brasil,  conforme
esses dados de 2013, havia 548 mil presos, mas faltavam 230 mil vagas, ou seja, 230
mil presos estavam custodiados, sem vagas que os recebessem.

Em nossas atividades no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
fazemos  inspeções  em  presídios  e  penitenciárias.  Nessas  visitas  vemos  o
descalabro, o absurdo e o desrespeito para com o ser humano na questão da prisão
e, principalmente, na questão da prisão provisória. Em presídios de 600 presos e em
penitenciárias de 800 presos, constatamos que não foi concedido nenhum indulto no
último  ano.  Num  deles  houve  apenas  um  livramento  condicional.  Quando
questionamos o motivo, ou seja, por que não concediam indulto, sabem qual foi a
resposta? “Não é da cultura do nosso estado conceder indulto e livramento”.

Pasmem  os  senhores,  é  longo  o  caminho  que  ainda  temos  de  percorrer  para
movimentarmos  esse  paquiderme  e  conseguirmos  solucionar  essa  gravíssima
questão do preso provisório. Isso tem um motivo. Infelizmente, eu como juiz, e outros
que militam na área do direito penal, temos de admitir que no Brasil o direito penal é
talhado para os pobres. Se a maioria da população carcerária fosse constituída por
pessoas das classes mais abastadas, pessoas mais bem dotadas economicamente,
os senhores acham que haveria 35% de presos provisórios no País? Ou 65%, como
nos estados que mencionei?

Então,  nós  não  conseguimos  resolver  isso  porque  estamos  tratando  com  uma
marcha de descamisados, de desprotegidos e de renegados pela sociedade.

Uma  questão  importante,  nessas  visitas  à  penitenciária  que  mencionei,
encontramos presos provisórios há um ano, dois anos clamando por qualquer tipo de
assistência e que ainda não foram chamados para  nenhuma audiência.  Eles  não
sabem do que estão sendo acusados, não sabem por quanto tempo vão permanecer
lá. Aí entra um gravíssimo problema que é o prazo para prisão provisória em relação
ao julgamento na primeira instância. Embora a lei não fixe o prazo, a jurisprudência
acabou entendendo, pela soma dos prazos na tramitação do processo, que o prazo é
em torno de 90 dias. Então, esse prazo tem de ser respeitado e, se for ultrapassado
imotivadamente, pode ensejar a soltura do preso provisório mediante impetração de
habeas corpus.
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Ocorre que, se há um recurso, o preso ainda continua provisório e vai ao tribunal. E
para  o tribunal  não há prazo delimitando o  tempo para  o julgamento  do recurso.
Então, ele tem 90 na primeira instância, mas chega ao tribunal e dura seis meses, um
ano, um ano e meio, e a questão acaba ficando por isso mesmo. Se for para o STJ ou
para  o  Supremo,  aí  demora  dois  anos,  dois  anos  e  meio,  e  o  preso  continua
encarcerado. E, como eu já disse, ele fica em uma meia vaga; se fica sem vaga,
porque faltam mais de 200 mil vagas.

Não preciso dizer  que a prisão provisória gera um mundo de outros  problemas
porque  na  prisão  ficam  juntos,  embora  a  lei  não  permita,  presos  condenados  e
provisórios, primários e reincidentes. Lá há uma cooptação das facções criminosas. O
preso sairá um soldado da facção a que ele aderiu. E por aí vai.

Eu poderia perguntar de quem é a responsabilidade por todas essas mazelas. Ela é
de  todos  nós,  do  Judiciário,  do  Executivo,  do  Ministério  Público,  da  OAB,  da
Defensoria Pública e de todos os outros órgãos da sociedade. Você pode perguntar: o
que o CNPCP, encarregado de formular políticas de matéria penal e execução penal,
está  fazendo?  O  CNPCP  também  tem  sua  culpa,  e  minha,  inclusive,  como
conselheiro. E já pude perceber que ele, aos trancos e barrancos, vai cumprindo sua
finalidade de fazer inspecções em estados longínquos. Faz inspeções trabalhosas,
constata irregularidades, constata tudo isso que estou falando. E, ao final,  faz um
relatório  minucioso,  que  é  endereçado  a  todas  as  autoridades  que  têm
responsabilidade naquelas constatações.

Só que essas medidas não saem do papel. Por quê? Porque não têm uma estrutura
de acompanhamento.  Falta  uma vontade política  para  fazer  essas  inspecções  se
tornarem realidade. Até porque, se cobrarem muito, vai acabar pisando no calo de
muita gente que será responsabilizada e terá que responder por esses atos.

Vocês podem perguntar: “Mas há solução?”. É claro que sim, se não houvesse, não
estaríamos aqui discutindo essas questões. Acho que a primeira delas poderia ser um
mutirão, não um desses mutirões que fazem em penitenciárias para tirar o atraso na
execução.  Tem  de  ser  um  mutirão  no  sentido  de  uma  cruzada,  de  um  esforço
conjunto de toda a sociedade para mudar a cultura sobre o direito penal, a execução
penal e o preso provisório, e implantar uma nova mentalidade e uma nova filosofia,
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mais  adequada,  mais  afinada com os  tempos atuais  e que respeite  aquilo  que é
fundamental e está na Constituição,  ou seja, os direitos fundamentais do cidadão,
que, ao ser preso, deve perder apenas a liberdade. Infelizmente, com a prisão, ele
está perdendo muitos dos seus direitos individuais.

O CNJ tem feito  mutirões nos mais diversos estados do País para sanar  essas
aberrações, mas esses mutirões são pontuais para questões específicas e não irão
resolver a questão, só vão atenuar um pouco aqui, um pouco ali. É preciso que essas
medidas se tornem uma política pública na execução penal, para fazer com que a
coisa ande e que os presos não fiquem adormecidos, apodrecendo nas prisões, sem
verem respeitados os seus direitos. Uma boa medida seria a aprovação do Projeto de
Lei nº 254/2011, que tramita no Senado Federal e trata do que se chama audiência de
custódia, também chamada audiência de apresentação. Pelo projeto, em toda prisão
em flagrante, o preso teria de ser apresentado ao juiz em 24 horas e, na presença do
juiz, da defensoria pública e da promotoria pública, esse juiz iria deliberar se mantêm
a prisão, transformando-a em preventiva, se a substitui por uma das outras medidas
cautelares ou se concede a liberdade provisória.

Penso que esse prazo poderia ser um pouco ampliado, em vez de 24, 48 ou 72
horas. O importante é que haja uma apresentação rápida, para que o juiz faça uma
inspeção física do réu que foi preso, saiba as razões da prisão e veja o que realmente
aconteceu. Esse contato direto realmente iria contribuir, e muito, para a diminuição da
manutenção das prisões provisórias. Esse projeto é de 2011, ou seja, há três anos ele
está em tramitação no Senado.  Então,  seria importantíssimo que fosse aprovado,
mas só Deus sabe se e quando ele será aprovado. Afinal, estamos no Brasil, País do
Futebol, do Carnaval, e preso provisório não é questão que causa muito interesse.

Mas, como estamos numa Casa legislativa - à qual rendo as nossas homenagens,
acho que Minas, que sempre sai na frente, assim o fez na questão das entidades civis
como órgãos da execução, a Minas de Felipe dos Santos, a Minas de Tiradentes, que
mostrou ao Brasil o valor da liberdade -, pode sair daqui, de repente, um brado a
favor  desse  mutirão  nacional  para  resolver  o  gravíssimo  problema  do  preso
provisório. Os senhores e esta seleta Mesa ouvindo, quem sabe conseguimos replicar
e  multiplicar  esta  mensagem,  para  arranjarmos  adeptos  e  companheiros  para
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promovermos a modificação que se faz necessária. Uma coisa é certa: como está
não pode ficar. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Era o que eu tinha a
lhes dizer.

O presidente - Agradecemos muito a palestra do caríssimo Dr. Paulo e queria dizer
a ele e a todos os presentes que, além da transmissão desta solenidade pela TV
Assembleia,  haverá  ainda  a  produção  das  notas  taquigráficas  -  estão  sendo
elaboradas ali à minha esquerda. Será também produzida a ata minuciosa, da qual
sua palestra fará parte, que, sem dúvida, será analisada tanto pelo conselho quanto
pela Assembleia Legislativa e Comissão de Segurança Pública, e, é claro, nós nos
manifestaremos em relação à tramitação do projeto no Senado.

Queria pedir emprestada a nossa programação à Dra. Christiane, a fim de fazer um
convite a todos. Amanhã, às 9 horas, o tema será “O estatuto penitenciário de Minas
Gerais”.  Vocês  terão  oportunidade  de  ter  como coordenadora  a  desembargadora
Jane  Ribeiro  Silva.  Será  no  Teatro  da  Assembleia  Legislativa.  Queria  convidar  a
todos. Não percam! A desembargadora é pontual.

Encerramento
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a  especial  de amanhã,  dia 18, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 18/11/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/10/2014
Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Rômulo Veneroso e Rogério Correia (substituindo o deputado Cabo Júlio,
por indicação da Liderança do BMSC), membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara  aberta  a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  deputada  Liza  Prado,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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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, publicada
no  Diário  do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses:  ofícios  da Sra.
Patrícia Nunes Pereira e do Sr. Raimundo Duarte, diretores de Assuntos Regulatórios
da Claro (11/7/2014), das Sras. Janaini Keilly Brandão Silveira, promotora de justiça
(19/7/2014),  Maria Coeli  Simões Pires,  secretária  de  Casa Civil  (21/8/2014),  Elisa
Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da
República  (20/9/2014),  e  dos  Srs.  Marcos  Antônio  Borges,  executivo  de  relações
institucionais da Oi (24/6/2014), Danilo Antonio de Souza Castro, secretário de Casa
Civil  em  exercício  (7/8/2014),  e  Amauri  Artimos  da  Matta,  promotor  de  justiça
(18/10/2014).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das
quais designou relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei nºs 325/2011 (relator: deputado Rômulo Veneroso) e 4.862/2014 (relator: Duílio de
Castro), ambos no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário.  Os pareceres sobre os Projetos  de Lei  nºs  4.625/2013 e
4.862/2014, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental  pela  relatora,  deputada  Liza  Prado.  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  10.694/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, no Município de Sacramento, o
aumento abusivo na conta de água municipal, sem prévio aviso à população;

nº  10.695/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que
sejam apuradas denúncias de frequentes práticas de vendas em tabela cheia, sem
descontos e abatimentos, quando da compra de bens e equipamentos financiados
por  recursos  com  origem  em  programas  governamentais,  como  do  Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf - e congêneres;
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nº  10.696/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -  pedido  de
providências para que seja restabelecida a devida prestação do serviço de telefonia
móvel no Município de Oliveira, em especial da operadora Vivo.

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Liza Prado, presidente - Elismar Prado - Tenente Lúcio.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/11/2014
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Sargento Rodrigues, Célio Moreira e Duarte Bechir (substituindo o deputado Gustavo
Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Inácio Franco, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência:  e-mails
dos  Srs.  Jordan  Crispim  Lopes,  em  que  discorre  acerca  do  déficit  de  agentes
penitenciários no sistema prisional do Estado e sobre o Projeto de Lei nº 4.170/2013,
em tramitação nesta Casa; Rodrigo Soares Ferreira, aprovado no concurso público da
Polícia Civil,  solicitando apoio desta comissão para a convocação dos aprovados;
Thiago e Fernando Daniel Pereira, encaminhando solicitação para que a comissão
apoie a reivindicação de aumento de vagas para o cargo de investigador I da Polícia
Civil de Minas Gerais; e da Sra. Alexandra Soares Pacheco, questionando a possível
efetivação dos servidores da Secretaria de Educação de Minas Gerais.  Comunica
também o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo nas
datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (9/10/2014); e dos
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Srs.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto  institucional
(12/9/2014);  e  Flávio  Antônio  Souza Abreu,  superintendente  substituto  da  Receita
Federal (24/10/2014). Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às 14h53min,
estão presentes os deputados Gustavo Corrêa, Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes
e Almir Paraca (substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação da liderança
do  MSC).  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 5.541/2014 na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta
(relator: deputado Gustavo Corrêa). 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
8.820/2014. 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, 19 de novembro de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Wander  Borges  -  Rogério  Correia  -  Sargento

Rodrigues - Antonio Carlos Arantes.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2014
Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação da liderança do BTR) e os
deputados André  Quintão  e Elismar  Prado (substituindo a  deputada Maria Tereza
Lara,  por  indicação  da  liderança  do  BMSC),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado , 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 seguinte
requerimento:
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nº 10.751/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhada à
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal manifestação de apoio ao Decreto nº
8.243, de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social e o Sistema
Nacional de Participação Social e dá outras providências.

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2014.
André Quintão, presidente - Almir Paraca - Luiz Henrique.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/11/2014
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Carlos  Pimenta  (substituindo  o  deputado  Rômulo  Veneroso,  por
indicação  da  liderança  do  BAM),  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 Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa 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:  convites  dos
deputados  Carlos  Mosconi,  presidente  da  Comissão  de  Saúde,  e  Almir  Paraca,
presidente da Comissão Extraordinária das Águas, para eventos a serem realizados
por essas comissões, respectivamente, em 5 e 12 de novembro deste ano; e e-mail
da Sra. Adriana Araújo, encaminhado por meio do Fale com a Assembleia, solicitando
apoio  à  Sociedade  Mineira  Protetora  dos  Animais  e  à  Aspan  Sabará.  Comunica
também o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo nas
datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Alexandre  Pires  de  Lima,
diretor  da  Secretaria-Geral  e do  Tribunal  Pleno do Tribunal  de Contas do  Estado
(12/9/2014);  Antônio  Américo  de  Campos Junior,  procurador  do Município  de São
João del-Rei (20/9/2014); Alceu José Torres Marques, secretário de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável (24/10/2014 e 1º/11/2014); Rodrigo Bueno Belo, diretor
de  Prevenção  e  Combate  a  Incêndios  Florestais  e  Eventos  Críticos  do  Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (1º/11/2014); Josué Costa Valadão,
secretário de Governo de Belo Horizonte (1º/11/2014); e da Sra. Maria Coeli Simões
Pires,  secretária  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  (12  e  25/9/2014  e
4/10/2014). 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  5.393/2014  (deputado  Sávio  Souza  Cruz);  5.342  e
5.394/2014 (deputado Duarte Bechir). Registra-se a presença do deputado Gustavo
Corrêa. Retira-se da reunião o deputado Duarte Bechir. 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  5.342 e  5.394/2014,  este  com a  Emenda nº  1,  votada em separado  (relator:
deputado Duarte Bechir),  e  5.393/2014 com a Emenda nº 1, votada em separado
(relator:  deputado Sávio Souza Cruz),  que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.622/2013, 5.231 e 5.258/2014.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, para posterior
apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  10.769/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater,
em audiência pública, o processo de licenciamento,  fiscalização e manutenção da
estabilidade  das  barragens  de  grandes  proporções  para  despejo  de  resíduos  de
mineração, tendo em vista o histórico de acidentes ocorridos no Estado nos últimos
anos;

nº 10.770/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  o  rompimento  da  barragem  de  rejeitos  da
Mineradora Herculano, localizada no Município de Itabirito;

nº 10.773/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
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para debater, em audiência pública, o incêndio do Centro de Controle de Zoonoses,
no Município de Conselheiro Lafaiete;

nº  10.774/2014,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  visita
técnica ao Centro de Controle de Zoonoses, no Município de Conselheiro Lafaiete.

Logo após, é aprovado o relatório de visita ao Parque Estadual Alto Cariri, 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, 18 de novembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Carlos Pimenta - Gustavo Corrêa.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Visita Técnica ao Parque Estadual do Alto Cariri

Relatório
No dia 23 de setembro de 2014, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável  realizou  uma  visita  técnica  ao  Parque  Estadual  do  Alto  Cariri,  no
Município de Salto da Divisa.

Participaram  da visita  o  deputado  Carlos  Pimenta,  as  Sras.  Janaína Mendonça
Pereira,  chefe da Regional  Nordeste do Instituto Estadual  de Florestas  -  IEF -,  e
Patrícia Gonçalves de Oliveira, bióloga, e o Sr. Daniel José Silva Viana, engenheiro
agrônomo, responsáveis pela elaboração do Estudo Ambiental de Modificação dos
Limites do Parque Estadual do Alto Cariri - Peac -, além de técnicos do IEF residentes
na região.

A visita  teve por finalidade conhecer  os limites propostos pelo Projeto de Lei nº
4.743/2013, que dispõe sobre a alteração da área dessa unidade de conservação,
criada pelo Decreto nº 44.726, de 18 de fevereiro de 2008.

Em  comum  acordo  com  o  IEF,  a  visita  aconteceu  na  nova  área  de
aproximadamente  437  hectares,  a  ser  incluída  no  parque  como  medida  de
compensação pela desafetação de aproximadamente 368ha, como consta no citado
projeto de lei. Atualmente, o parque possui cerca de 6.151ha. Caso o projeto seja
aprovado, essa unidade de conservação passaria a ter em torno de 6.214ha.

Distante cerca de 40km da sede do Município de Salto da Divisa, a nova área a ser
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incorporada  ao  parque  é  composta  por  fragmentos  de  floresta  estacional
semidecidual,  capoeirinha,  capoeira  e  capoeirão  com  um  índice  praticamente
inexistente de intervenção. Na oportunidade, os técnicos do IEF puderam comprovar
a qualidade da vegetação e se convenceram de que a medida contida no projeto, se
aprovada,  representaria  efetivo  ganho ambiental  para  a  unidade  de conservação,
tendo em vista que a área a ser desafetada apresentava alto grau de antropização,
com cerca de 75% de área de pastagens, pouquíssimos fragmentos vegetacionais
expressivos, além de abrigar 12 famílias de pequenos produtores rurais que utilizam
as terras para sustento da família há bastante tempo. Há casos de registro de uso da
terra de mais de 40 anos, como ficou demonstrado no citado estudo de modificação
dos limites do parque.

Os técnicos salientaram, também, a necessidade de estruturação do parque, já que
até o momento essa unidade de conservação não solucionou a situação financeiro-
fundiária por meio do pagamento de indenização aos proprietários dos terrenos, além
de não contar com agente gestor, órgão colegiado, plano de manejo e sede, medidas
consideradas indispensáveis para a efetiva implantação do parque.

Indagados sobre a razão pela qual a área antropizada foi incluída no perímetro do
parque,  os  técnicos  do  IEF  não  souberam  explicar  os  motivos  determinantes.
Segundo  moradores  da  região,  a  inclusão  dessa  área  só  aconteceu  porque  não
houve diálogo entre o IEF e a comunidade local na tomada dessa decisão.

Após a visita, a chefe da Regional Nordeste do IEF manifestou a sua intenção de
produzir um parecer reafirmando a posição favorável ao Projeto de Lei nº 4.743/2014,
na mesma linha da nota técnica apensada aos autos da proposição,  da lavra da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, datada de
23 de maio de 2014.

Esclareceu a inexistência de qualquer problema relacionado ao polígono descrito no
projeto de lei relativo à inclusão e à exclusão de área no parque e prometeu fazer
contato com as Prefeituras de Salto da Divisa e Santa Maria do Salto com o objetivo
de estudar formas de cooperação voltadas para a proteção e o turismo sustentável do
parque e a educação ambiental da comunidade.

Manifestou também o interesse de aproveitar  o  projeto de lei  em tramitação na
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Assembleia para promover a inclusão de área no encontro dos Córregos Mendonça e
Pereira,  trecho onde há uma cachoeira e uma pequena barragem de geração de
energia desativada.  Na oportunidade, foi  esclarecido que não haveria tempo hábil
para fazer esse ajuste, com os estudos ambientais indispensáveis, no contexto da
legislatura em curso.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2014.
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Gustavo Corrêa.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/11/2014
Às  19h14min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião anterior, que dá por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião se destina a apresentar o livro "A Fraternidade como Direito  Fundamental
entre  o  Ser  e  o  Dever  Ser  na  Dialética  dos  Opostos  de  Hegel".  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Walkiria La Roche,
coordenadora especial de Políticas de Diversidade Sexual da Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social;  Ângela Maria Proença,  presidente da ONG O
Proação;  Maria  Inês  Chaves  de  Andrade,  vice-presidente  da  ONG  O  Proação  e
diretora financeira da ONG Movimento Paz na Serra; e os Srs. Luís Carlos Balbino
Gambogi,  desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  e
professor da Universidade Fumec; Fausto Quadros, professor doutor da Universidade
de Lisboa; Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz, professor de direito da Universidade
Federal do Ceará, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
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ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/11/2014
Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Cabo Júlio, membro

da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Cabo
Júlio, 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
questões referentes à política criminal e execução penal no Estado de Minas Gerais,
tais como alvará eletrônico, assédio sexual e moral e código de ética. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Marina  Lage
Pessoa da Costa, defensora pública e conselheira do Conselho de Criminologia e
Política  Criminal  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Ana  Paula  Araújo  Ribeiro  Diniz,
procuradora do Estado e professora de direito penal;  e  os Srs. Marcos Afonso de
Souza,  presidente  do  Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal  do  Estado de
Minas; Antônio de Paula Oliveira, conselheiro do Conselho de Criminologia e Política
Criminal  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Osmani  Teixeira  de  Abreu,  conselheiro  do
Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal  do  Estado  de  Minas  Gerais;  José
Pastore, doutor honoris causa em ciência e PhD em sociologia pela Universidade de
Wisconsin  (EUA);  Bruno  Teixeira  Lino,  juiz  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  do
TJMG;  Sílvio  Renato  de  Oliveira,  gerente  de  Orientação  dos  Serviços  Judiciais
Informatizados  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  do  TJMG;  Reginaldo  Soares,
superintendente de Segurança Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social,
representando o Sr. Robson Lucas da Silva, secretário de Estado adjunto de Defesa
Social; Paulo Roberto de Souza, conselheiro do Conselho de Criminologia e Política
Criminal do Estado de Minas Gerais; Marcelo José Gonçalves da Costa, ouvidor do
Sistema Penitenciário  do Estado;  Yuri  Alvarenga Maringues de Aquino,  advogado;
João  Lucas  Neto  Gomes  de  Azevedo,  estudante  e  orientador  da  Divisão  de
Assistência Judiciária,  que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente
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  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2014.
João Leite, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.160/2014

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De iniciativa do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe objetiva
instituir o Dia sem Carros, a ser comemorado anualmente em 22 de setembro.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do disposto no art. 102, XII, combinado com o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto  em  análise  tem  por  escopo  instituir,  no  calendário  oficial  de  datas  e

eventos do Estado,  o Dia sem Carros,  a ser  comemorado anualmente  em 22 de
setembro,  quando  então  deverão  ser  adotadas  medidas  de  se  conscientizar  a
população  sobre  os  problemas  da  mobilidade  urbana  e  suas  possíveis  soluções;
valorizar atitudes compatíveis com o desenvolvimento sustentável, com a proteção da
qualidade do ar e com a prevenção do efeito estuda; fomentar atividades educativas e
culturais  relacionadas  à  mobilidade  urbana;  incentivar  a  utilização  de  transporte
público, coletivo e alternativo ao automóvel; e estimular novas medidas de gestão do
tráfego urbano.

O autor da proposição esclarece que a ideia do Car Free Day foi criada na França e
entrou  em  ação  no  ano  de  1998,  sendo  adotada  por  35  cidades  do  país  e
rapidamente difundida em vários países da Europa e outros continentes, sendo que
no Brasil diversas cidades já aderiram ao movimento.
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Embora  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  tenha  considerado  o  projeto
desprovido de vício de natureza jurídica no tocante ao processo deflagratório  por
membro  de  parlamento  estadual,  entendeu  por  bem  apresentar  substitutivo  com
vistas a corrigir duas impropriedades do projeto.

Uma delas diz respeito ao fato de ser desnecessária a norma consignada no art. 3º,
que concede ao Poder Executivo autorização para realizar parecerias com governos
municipais,  empresas,  associações,  ONGs,  escolas  e  entidades  afins,  visando  à
comemoração da data que se pretende instituir, uma vez que tal ação é atribuição
reservada,  privativamente,  ao  governador,  por  força  do  inciso  XV  do  art.  90  da
Constituição Mineira. A outra se refere à inutilidade da previsão contida no art. 5º, a
saber,  que  as  despesas  decorrentes  da  execução  dessa  lei  correrão  à  conta  de
dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se  necessário.  Ora,  todas  as
despesas do Estado devem estar,  obrigatoriamente,  previstas  na lei  de  execução
orçamentária e, sempre que necessário, são suplementadas.

No  que  concerne  ao  exame  de  mérito,  objeto  de  apreciação  desta  comissão,
salientamos que as datas comemorativas são fundamentais na concepção de um
calendário promocional. No caso, cria-se a oportunidade de se provocar a discussão
sobre os problemas e as soluções envolvidos na questão de transporte nos grandes
centros urbanos.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.160/2014, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.279/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Ivair  Nogueira,  o  projeto  em  tela  visa  a  instituir  o  Dia

Estadual do Taxista.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.



916
____________________________________________________________________________

Agora, vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,  nos
termos do disposto no art. 102, XII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  5.279/2014 visa a instituir  o  Dia Estadual  do Taxista, a ser

comemorado, anualmente, no dia 25 de julho.
Segundo o autor da proposição, apesar de a profissão ser bastante antiga, somente

em 2011 a Lei Federal n° 12.468 regulamentou a profissão de taxista, estabelecendo
direitos  e  deveres  da  categoria.  A escolha  do  dia  25  de  julho  se  deu  porque  se
comemoram  na  data  o  Dia  do  Motorista  e  o  Dia  de  São  Cristóvão,  protetor  dos
condutores de veículos automotores.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que qualquer estado do sistema
federativo  pode  instituir  data  comemorativa  e  que  qualquer  parlamentar  pode
deflagrar  processo  legislativo  com  tal  fim.  Assim,  concluiu  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada.

A Lei  Federal  nº  12.468/2011,  que regulamenta a  profissão de taxista,  define a
utilização de veículo  automotor,  próprio ou de terceiros,  para  o transporte público
individual  remunerado de passageiros,  cuja capacidade seja de,  no  máximo,  sete
passageiros, como atividade privativa dos profissionais taxistas.

Dado o papel importante do transporte por táxi nos sistemas de transporte público,
o  elevado  número  de  profissionais  da  categoria  e  sua  representatividade,
consideramos relevante e oportuno instituir o Dia Estadual do Taxista.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  5.279/2014,  em turno único,  na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente e relator - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.329/2014
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 Associação Equestre Vale Verde de Curvelo, com sede
no Município de Curvelo.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.329/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Equestre Vale Verde de Curvelo, com sede no Município de Curvelo, pessoa jurídica
de direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como finalidade contribuir  para  o
desenvolvimento de seus associados e o exercício da cidadania.

Na consecução de seu propósito,  a instituição trabalha em prol  da comunidade;
presta serviços de promoção e proteção à família, à maternidade, à infância e aos
idosos, nas áreas de assistência social, educação, saúde, inclusão no mercado de
trabalho, entre outros.

Além  disso,  realiza  eventos  artísticos  e  culturais,  feiras  e  exposições  temáticas
relacionadas à criação de cavalos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
do Município de Curvelo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.329/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.377/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Catadores  de  Materiais
Recicláveis de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.377/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município
de  Ipatinga,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que tem como escopo desenvolver  programas e projetos  de  apoio  e
assistência aos catadores.

Com esse propósito,  a instituição realiza programas de treinamento,  atualização
profissional  e  capacitação  de  seus  associados;  desenvolve  novos  modelos  de
produção, comércio, emprego e crédito; organiza programas de geração de emprego
e renda familiar; entre outros.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ascari em prol dos catadores
de materiais recicláveis do Município de Ipatinga, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.377/2014 , em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.389/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede no Município de
Contagem.

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.389/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Por  Amor  de  Ti,  com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de  direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a
promoção dos direitos da pessoa com deficiência, o fomento da educação, da cultura
e da saúde, bem como a recuperação de dependentes químicos.

Com esse propósito,  a instituição oferece programas de qualificação profissional
para o trabalhador e de geração de emprego; promove os direitos da mulher e da
criança, por meio de assessoria jurídica gratuita;  combate a discriminação sexual,
racial e o trabalho infantil; realiza ações esportivas; entre outras.

Além disso, atua na preservação, na defesa e na conservação do meio ambiente e
na promoção do desenvolvimento sustentável.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol da
população  do  Município  de  Contagem,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.389/2014 , em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.390/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Grupo  Vida  Nova,  com  sede  no  Município  de
Uberlândia.

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.390/2014 pretende declarar de utilidade pública o Grupo Vida

Nova, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, que tem como escopo a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e
difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e
dos povos.

Na consecução de seu propósito, a instituição busca combater a fome e a pobreza;
prestar assistência aos dependentes químicos; promover ações de assistência social,
educacional e de saúde; entre outras.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
da população do Município de Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.390/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.391/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Brasileira  de  Desenvolvimento  e  Ação
Social de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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 5.391/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social de Uberlândia, com sede no Município
de Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como



921
____________________________________________________________________________

escopo promover obras ou atividades de filantropia, de assistência social, educativas,
esportivas, culturais, tecnológicas e recreativas.

Na consecução de seu propósito, a instituição busca estabelecer e manter escolas,
faculdades  e  cursos  profissionalizantes;  realizar  atividades  teatrais,  musicais  e
exposições; coordenar e executar projetos de preservação e recuperação do meio
ambiente; entre outras ações.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol da
população do Município  de  Uberlândia,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.391/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.458/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria  do deputado Bosco, o Projeto de Lei nº 5.458/2014 tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais de Araxá, com sede
no Município de Araxá.

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 5.458/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Protetora dos Animais de Araxá, com sede no Município de Araxá, pessoa jurídica de
direito privado, apolítica, sem fins lucrativos, voltada para a proteção dos animais.

A entidade tem como finalidade combater o comércio ilegal de animais e participar
de  ações  contrárias  a  essa  prática,  propor  e  fiscalizar  a  utilização  de  métodos
humanitários no manejo de animais e fazer cumprir,  com o apoio das autoridades
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competentes,  a legislação federal,  estadual  e municipal  referente  à sua proteção.
Além  disso,  a  associação  incentiva  o  emprego  de  técnicas  alternativas  que
substituam o uso de animais para fins didáticos ou experimentais e luta pelo respeito
a princípios éticos nas instituições que utilizam animais em suas atividades.

A  entidade  também  organiza  eventos  de  educação  ambiental,  visando  à
conscientização da população em relação à proteção dos animais e à defesa do meio
ambiente,  e  apoia  programas  de  conservação  e  preservação  de  espécies
ameaçadas,  apresentando-se  como importante  e  benéfico  ator  em  sua região  de
atuação.

No momento atual, em que a discussão sobre os direitos dos animais ganha espaço
na  sociedade  e  nesta  Casa,  cresce  em  importância  a  atuação  de  uma entidade
voltada para esse fim, merecendo o nosso apoio. Consideramos, então, meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.458/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 2014.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.993/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  o  projeto  em  tela  dispõe  sobre  a

desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município
de Jaboticatubas.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  13/3/2014,  a  proposição  foi  distribuída  à
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e
Obras  Públicas  e  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para
receber parecer.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao
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mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei nº 4.993/2014, em seu art. 1º, visa a desafetar o trecho da Rodovia

MG-020 compreendido entre a ponte sobre o quilômetro 61 e a entrada do município.
O seu art. 2º busca autorizar o Poder Executivo a doar o citado trecho ao Município
de  Jaboticatubas  e  a  qualificar,  em  seu  parágrafo  único,  que  a  área  integrará  o
perímetro urbano daquele município e se destinará à instalação de via urbana. O art.
3º estabelece que a área reverterá ao patrimônio do Estado caso, findo o prazo de
cinco anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Segundo a justificativa do
deputado  autor,  o  trecho  possui  características  urbanas,  com  empreendimentos
residenciais e comerciais, e se encontra inserido em área correspondente ao vetor de
crescimento do município.

O  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  -  DER-MG  -  se  manifestou
favoravelmente  à  matéria,  em  resposta  a  diligência  baixada  pela  Comissão  de
Constituição  e  Justiça,  fundamentando  que  se  trata  de  trecho  urbanizado  e  já
ocupado por comércio e residências.

Em sua análise, aquela comissão apontou que a rodovia em questão é bem de uso
comum  do  povo,  não  podendo  ser  alienada  enquanto  houver  afetação  pública.
Destacou, contudo, que a eventual transferência ao Município de Jaboticatubas não
implicará  mudança  de  sua  natureza  jurídica,  mas  apenas  de  sua  titularidade.
Lembrou que o art. 18 da Constituição do Estado exige avaliação prévia, autorização
legislativa e licitação para a alienação de imóveis, excepcionada quando se tratar de
doação e permuta, na forma da lei e que o inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666,
de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá
outras providências, define a necessidade de autorização legislativa, avaliação prévia
e licitação na modalidade de concorrência, dispensada no caso de doação.

Assim,  entendendo  estarem  supridos  os  requisitos  legais,  a  Comissão  de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto, em sua forma original.

No que é próprio desta comissão, cabe destacar que, segundo a nota técnica do
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DER-MG, e de forma consoante com a argumentação do deputado autor, o trecho
possui características urbanas, diferenciando-se, portanto, de rodovia. Sua doação ao
município  permitiria  melhor  integração  à  rede  viária  da  localidade,  com  a
correspondente  transferência  de  responsabilidade  pela  realização  de  obras  de
manutenção e conservação.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.993/2014, no 1º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Gustavo Valadares.



925
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014

Às  10h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Anselmo  José
Domingos,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Anselmo  José  Domingos,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos
termos do art. 120, inciso III, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelo membro da comissão presente. A presidência
informa que a reunião se destina a apresentação dos planos e projetos da concessão
das Rodovias BRs 060, 153 e 262 - DF-GO-MG -pela Concessionária das Rodovias
Centrais do Brasil S.A - Concebras. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Cláudio  Renê  Valadares  Lobato,  coordenador  de
Exploração  de  Infraestrutura  Rodoviária  da  Agência  Nacional  de  Transportes
Terrestres  -  Unidade  Regional  de  Minas  Gerais;  Odenir  José  Sanches,  diretor-
presidente da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A.- Triunfo-Concebra
- Goiânia (GO); e Vereador Antônio Linhares Villaça, do Município de Pará de Minas,
que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento
que deu origem ao debate, passa a tecer 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, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Valadares.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2014
Às 14h59min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e
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Maria Tereza Lara e o deputado Vanderlei Miranda (substituindo o deputado Leonídio
Bouças, 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 Vanderlei Miranda,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir  e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos
Srs. Rodrigo Fonseca dos Santos, solicitando celeridade na apreciação do Projeto de
Lei nº 5.422/2014, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que dá nova redação à
alínea  “a”  do  inciso  I  do  art.  2º  da  Lei  13.465,  de  12  de  janeiro  de  2000,  que
estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins e concessão de
benefício pelo Estado; Geraldo Ribeiro de Oliveira, que relata sua situação e solicita
auxílio  da  comissão;  e  Ademir  Gomes  de  Siqueira,  que  relata  o  aumento  das
dificuldades de acessibilidade na Estação do Move da Pampulha e solicita auxílio na
resolução  dos  problemas.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
das Sras. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação (4), (2 em
14/8/2014  e  os  demais  em  2  e  4/10/2014);  Macaé  Maria  Evaristo  dos  Santos,
secretária  de  Educação  Continuada,  Alfabetização,  Diversidade  e  Inclusão  do
Ministério da Educação (14/8/2014); Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado
de Casa Civil e Relações Institucionais (3), (21/8, 29/8 e 18/9/2014); Eliane Araque
dos Santos, vice-procuradora-geral do Trabalho (4/9/2014); Kátia Cilene Goulart dos
Santos, secretária municipal de Assistência Social (21/8/2014); Neide Alves de Lima,
secretária municipal de Educação (21/8/2014); e dos Srs. José Luiz de Lima, chefe de
gabinete da Secretaria de Estado de Fazenda (29/8/2014); Eduardo Bernis, secretário
de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (2), (11/9 e 18/10/2014); e Dirceu
Brás  Aparecido  Barbano,  diretor-presidente  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária (11/9/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
Projetos  de  Lei  nºs  5.223/2014,  em  turno  único  (deputado  Cássio  Soares)  e
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5.422/2014,  no  1º  turno  (deputada  Liza  Prado).  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados,  cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 1.875/2011 (relatora: deputada Liza Prado) na forma do
vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.872/2014
(relatora:  deputada  Liza  Prado)  na  forma  da  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  8.647/2014.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.802/2013 e 5.168/2014. 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 da deputada Liza Prado:

nº 10.684/2014, em que solicita sejam encaminhados à Associação de Cegos Louis
Braille de Belo Horizonte, à Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte -
Adevibel  -,  ao  Instituto  São  Rafael,  à  Associação  dos  Deficientes  Visuais  de
Uberlândia - Adeviudi -, à Apae de Uberlândia, à Universidade Federal de Uberlândia
e à Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro - Adevitrim - exemplares
em  braile  das  obras  Deficiente  visual:  guia  legal,  Lei  Maria  da  Penha,  O  navio
negreiro,  Vozes d'África, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - e
Como se fazem as leis;

nº  10.685/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Turismo e Esportes pedido de providências com vistas à aquisição de equipamentos
específicos  para  o  treinamento  de  atletas  com  deficiência  para  o  Centro  de
Treinamento Esportivo da UFMG;

nº  10.686/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Turismo e Esportes pedido de providências para a instalação de vasos sanitários sem
abertura  frontal  nos  sanitários  acessíveis  do  Centro  de  Treinamento  Esportivo  da
UFMG;
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nº  10.687/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Turismo  e  Esportes  pedido  de  informações  sobre  os  requisitos  de  acessibilidade
presentes no projeto do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG;

nº 10.688/2014, em que solicita seja encaminhado à Câmara dos Deputados pedido
de providências para a realização de estudos sobre a possibilidade de apresentação
de projeto  de  lei  determinando que o  gasto com academia  ou  de  profissional  de
educação física passe a ser dedutível do Imposto de Renda;

nº  10.689/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento  e  Gestão pedido  de  informações sobre o  montante  de  recursos do
Programa 008 - Avança Minas Olímpica - que foi efetivamente aplicado em ações de
incentivo ao paradesporto no ano de 2014;

nº 10.690/2014, em que solicita seja realizada visita à Clínica Especial, situada em
Belo  Horizonte  e  coordenada  pelo  Sr.  Pedro  Américo  de  Souza  Sobrinho,  para
conhecer o trabalho de reabilitação por meio da educação física lá desenvolvido;

nº  10.691/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  reitor  da  Universidade
Federal  de  Uberlândia  pedido  de  providências  solicitando  a  disponibilização  de
recursos e o apoio à ampliação do Núcleo de Habilitação e Reabilitação em Esportes
Paralímpicos,  conforme  projeto  apresentado  pelo  professor  Cleudmar  Amaral  de
Araújo  na  reunião  conjunta  desta  comissão  e  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e
Juventude  realizada  em  23/9/2014,  bem  como  lhe  sejam  enviadas  as  notas
taquigráficas da referida reunião;

nº  10.692/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Fundação  de  Amparo  à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - pedido de providências com vistas à
elaboração de edital específico para a liberação de recursos para pesquisas voltadas
ao desenvolvimento  de  tecnologias  assistidas  e  outros  equipamentos  na  área do
esporte para a pessoa com deficiência;

nº 10.693/2014, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde
e à Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora pedido de providências para que
sejam  disponibilizadas,  em  caráter  de  urgência,  bolsas  coletoras  para  pessoas
ostomizadas na Região da Zona da Mata, especialmente em Juiz de Fora.

É aprovado relatório da visita realizada ao Centro de Treinamento Esportivo - CTE -



929
____________________________________________________________________________

da  UFMG  no  dia  23/9/2014.  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, 20 de novembro de 2014.
Liza Prado, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Local visitado: Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, em Belo Horizonte
Apresentação

A requerimento da deputada Liza Prado, a Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência visitou, em 23/9/2014, o Centro de Treinamento Esportivo -
CTE - da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

Participaram da visita a deputada Liza Prado, o assessor de gabinete da deputada,
Camilo  Machado,  o  diretor  do  CTE  e  professor  da  Escola  de  Educação  Física,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, Bruno Pena Couto, a fisioterapeuta do
CTE e integrante do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andressa de Mello, o engenheiro
responsável  pelas  obras do  CTE,  Nelson Rodrigues  da Costa,  e o presidente do
Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Juiz de Fora, Harison Felipe
Nassar.

Relato
A comissão  efetuou  a  visita  com  o  objetivo  de  acompanhar  as  condições  de

acessibilidade  e  o  andamento  das  obras  do  CTE,  bem  como  para  conhecer  as
oportunidades oferecidas pelo centro para o treinamento de atletas com deficiência.

A visita  fez parte da  programação de eventos da comissão por  ocasião  do Dia
Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro.
Outro evento da programação foi a audiência pública no dia da visita, com o objetivo
de debater a situação do esporte paralímpico no Estado.

O  CTE  é  um  órgão  complementar  vinculado  à  Escola  de  Educação  Física,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e fruto de parceria entre essa instituição
e o Poder Executivo do Estado. O local tem por objetivo o estabelecimento de uma
política  integrada  de  desenvolvimento  técnico-científico  de  atletas,  treinadores  e
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graduandos  de  diversos  cursos,  com  a  finalidade  de  buscar  a  excelência  no
treinamento dos atletas mineiros, com ou sem deficiência, desde a base até o alto
rendimento.

Instalado em um terreno do Centro Esportivo Universitário, de aproximadamente 90
mil metros quadrados, na região da Pampulha, o CTE terá capacidade para receber
400  atletas  por  dia  após  sua  conclusão,  nas  seguintes  modalidades:  atletismo,
natação,  polo  aquático,  nado  sincronizado,  handebol,  vôlei,  basquete,  ginástica
artística, ginástica rítmica, judô e taekwondo. Atualmente, segundo informações do
diretor Bruno Pena, 323 atletas utilizam o CTE.

A obra foi planejada em quatro etapas. Na primeira fase, foi construída uma pista de
atletismo,  inaugurada  em  julho  de  2012.  Por  sua  qualidade,  a  pista  recebeu
certificação máxima pela  Associação Internacional  de  Federações do Atletismo.  A
segunda etapa prevê a construção de um parque aquático para entrega em setembro
de 2015. O custo das duas primeiras fases é de cerca de R$60 milhões e será arcado
pelo governo estadual.

Na terceira fase, será construído um pavilhão de esportes coletivos, com o custo de
R$ 26 milhões, financiado com recursos da UFMG e do Ministério do Esporte. Na
quarta etapa, ainda sem previsão de recursos ou de entrega, será construído um
alojamento com capacidade para 130 leitos (todos acessíveis).

De acordo com o engenheiro responsável, todas as instalações foram construídas
de  acordo  com  as  especificações  técnicas  de  acessibilidade.  Contudo,  para  a
utilização do espaço por pessoas com deficiência, o diretor informou que podem ser
necessários equipamentos específicos conforme a modalidade e o tipo de deficiência
do atleta. O diretor informou ainda que o local vai receber os para-atletas britânicos
que competirão nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Cabe lembrar que a comissão apresentou em 2013 o Requerimento nº 6.400, que
solicita informações ao Secretário de Turismo e Esportes acerca das condições de
acessibilidade e do andamento das obras do CTE. O requerimento está pronto para a
ordem do dia em Plenário.

Conclusão
A comissão  conheceu  as  instalações  já  concluídas  do  CTE,  como  a  pista  de
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atletismo,  e  as  obras  de  construção do parque aquático.  A comissão também foi
informada acerca do andamento das obras e verificou as condições de acessibilidade
do espaço para o recebimento de atletas com deficiência.

Durante  a  visita,  a  deputada  Liza  Prado  solicitou  a  elaboração  de  três
requerimentos, todos direcionados à Secretaria de Estado de Turismo e Esportes: o
primeiro solicitando informações sobre os requisitos de acessibilidade presentes no
projeto  do  CTE;  o  segundo  solicitando  providências  para  a  aquisição  de
equipamentos específicos para o treinamento dos atletas com deficiência; e o terceiro
solicitando providências para a instalação de vasos sanitários sem abertura frontal
nos banheiros acessíveis do CTE.

A construção de espaços como o CTE, voltados para o treinamento esportivo de
alto rendimento e concebidos para proporcionar acessibilidade aos para-atletas, é um
importante  passo  no  desenvolvimento  e  na  ampliação  das  oportunidades  das
pessoas com deficiência.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2014.
Liza Prado, presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/11/2014
Às 14h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette

de  Andrada,  Ulysses  Gomes,  Gustavo  Corrêa  e  Tiago  Ulisses,  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr.
Ricardo Felix Santana, da Coordenação de Parcerias Estaduais do CNPq, publicado
no Diário do Legislativo em 31/10/2014. 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, são aprovados, cada
um por sua vez, os seguintes pareceres: pela ratificação, por meio de projetos de
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resolução,  das  exposições  de  motivos  da  concessão  de  regimes  especiais  de
tributação em matéria de ICMS, encaminhadas pelas Mensagens nºs 690 a 692/2014;
e  dos  Convênios  ICMS  no  âmbito  do  Confaz  nºs  62,  73,  78,  84,  88  e  89,
encaminhados, respectivamente, pelas Mensagens nºs 689 e 696 a 700/2014; e pela
aprovação, por meio de projetos de resolução, dos Ofícios nºs 17/2012, 25/2013 e
35/2014,  do  Tribunal  de  Contas,  que encaminham as prestações  de contas  e  os
relatórios  de  atividades  anuais  referentes  aos  exercícios  de  2012,  2013  e  2014,
respectivamente;  e  pela  aprovação  do  parecer  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.493/2014, desta comissão, que aprova as contas do governador do Estado relativas
ao exercício de 2012 (relator: deputado Zé Maia), todos em turno único. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/11/2014

Às  9h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes, também, os deputados Agostinho Patrus Filho e Wander Borges. Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Registra-se a presença do deputado Cabo Júlio. A seguir, o presidente comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Ilton Santiago Resende,
agente penitenciário, solicitando ajuda desta Comissão, pois alega que vem sofrendo
perseguição por parte do diretor do Presídio Doutor Nelson Pires, no Município de
Oliveira,  após  presenciar  condutas  ilícitas  e  denunciá-las  ao  Ministério  Público;
Frederico Carneiro, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara
Municipal  de  Contagem,  convidando os  membros  desta  comissão para  audiência
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pública  no  dia  18/11/2014,  às  14  horas,  no  Plenário  da  Câmara  Municipal;  da
Prefeitura Municipal de Jequitibá, encaminhando denúncias de abuso de autoridade
supostamente praticado por policiais militares contra moradores; e e-mail do Sr. Regis
Neves Segantini, encaminhado por meio do “Fale com a Assembleia”, solicitando a
convocação dos 180 aprovados no concurso público para a carreira de perito criminal
da  Polícia  Civil,  tendo  em  vista  a  carência  de  efetivo.  Comunica  também  o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária
de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais (9/10/2014); da Sra. Maria Coeli
Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, e do Cel.
PM Marco Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  PMMG
(11/10/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e
Relações  Institucionais,  e  do  Cel.  PM Marco Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da
Assessoria Institucional da PMMG (4) (16/10/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires,
secretária de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais (2), e dos Srs. Marco
Antônio  Rebelo Romanelli,  secretário  de Estado de Defesa Social  (2),  e  Cel.  PM
Marco  Antônio  Badaró  Biachini,  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  PMMG  (2)
(18/10/2014); dos Srs. Paulo Henrique Barbosa, delegado regional de Investigação e
Combate ao Crime Organizado,  e Marco Antônio Rebelo Romanelli,  secretário  de
Estado de Defesa Social (30/10/2014); das Sras. Adriana Cacciari Zapaterra César,
diretora de Vigilância em Serviços de Saúde, e Maria Coeli Simões Pires, secretária
de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais; e dos Srs. Rogério de Melo Franco
Assis Araújo, delegado-geral de Polícia,  e Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior,
diretor executivo do Ministério da Saúde (1º/11/2014).  A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  agentes  penitenciários,  que  são
convidados a tomar assento à mesa, e passa-lhes a palavra, para que façam suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de proposições  que  dispensam a apreciação do Plenário.  Submetidos a  votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.314 a 8.318, 8.329 a
8.335, 8.339 a 8.367, 8.417 a 8.420, 8.425 a 8.429, 8.434 a 8.443, 8.450, 8.452 a
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8.457, 8.460, 8.461, 8.464 a 8.467, 8.473, 8.474, 8.493, 8.494, 8.496 a 8.500, 8.503,
8.548 a 8.569, 8.592 a 8.606, 8.610, 8.612 a 8.615, 8.618 a 8.630, 8.633 a 8.637,
8.642 a 8.646, 8.651 a 8.653, 8.741 a 8.746, 8.765, 8.770 a 8.776, 8.779 a 8.781,
8.792, 8.793, 8.801 a 8.817, 8.829 a 8.840, 8.861 a 8.869, 8.871 a 8.878, 8.880 a
8.896, 8.904 a 8.912 e 8.915/2014. 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 10.768/2014, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em
que solicitam sejam os agentes penitenciários ouvidos na 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança Pública;

nº  10.772/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral do Corpo do Bombeiros Militar do Estado pedido
de informações sobre as razões da não realização do pagamento da gratificação por
substituição temporária aos cabos e soldados que exercem efetivamente a função de
sargento no Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico do CBMMG, e pedido de
providências  para  o  pagamento  da  referida  gratificação,  nos  termos  da legislação
vigente;

nº  10.775/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  encaminhado ao
Comando-Geral da PMMG pedido da cópia completa da apuração de denúncia feita
por vereador do Município de Pará de Minas informando estar acontecendo escolta
irregular e ilegal feita por viaturas da polícia militar aos bancos Bradesco e Sicob, o
que resulta na falta de policiamento nas ruas do Município.

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

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
João Leite, presidente - Lafayette de Andrada - Cabo Júlio.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2014
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão. Havendo
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número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Doutor  Wilson Batista,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.396/2014, em
turno único, do qual designou como relator o deputado Carlos Pimenta. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação, é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º  turno, do Projeto de Lei  nº
4.429/2014 (relator: deputado Arlen Santiago) na forma original. 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 5.396/2014 (relator:
deputado Carlos Pimenta), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nºs 5.261 e 5.269/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do  deputado  Wander  Borges.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.680/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura Municipal e à Secretaria Municipal de Betim pedido de providências para
eliminar a infestação de pernilongos que tem atingido o município, colocando em risco
a saúde de toda a população;

nº 10.681/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita à
Santa Casa de Belo Horizonte para averiguar o funcionamento da instituição;

nº 10.682/2014, dos deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Carlos Mosconi e
Doutor  Wilson  Batista,  em que  solicitam seja  realizada reunião  para  debater,  em
audiência pública, os seguintes temas: funcionamento do Samu nas diversas regiões
do Estado; SUS Fácil; repasse de recursos para os hospitais que compõem o Pro-
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Hosp; programas e pagamentos dos serviços de urgência e emergência; pagamento
do Pro-Mama e aplicação dos recursos constitucionais e outros, com a presença da
Secretaria de Estado de Saúde;

nº  10.797/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -  pedido  de
providências para agilizar a autorização especial para importação do medicamento
Canabidiol pela família de Maria Clara de Oliveira, portadora da síndrome de Lennox.

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Arlen

Santiago.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2014
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Elismar  Prado  e  Carlos  Mosconi,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Mosconi,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício de diversos grupos culturais de
Minas Gerais, que questionam o anúncio do esgotamento da renúncia fiscal da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura, feito pela Secretaria de Estado de Cultura. Comunica
também o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo nas
datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais (11/7, 21/8, 4/9 e
20/9/14);  e  do  Sr.  Leonardo  Ananias  Leão,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Oliveira (12/9/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
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Projetos de Lei nºs 3.366/2012, no 1º turno (deputada Luzia Ferreira); 4.033/2013,
5.114, 5.254, 5.435 e 5.418/2014, todos em turno único (deputado Elismar Prado).
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, na forma do
vencido  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.033/2013  (relator:  deputado  Elismar
Prado).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 5.112, 5.114 e 5.254/2014 (relator: deputado
Elismar Prado); e 5.259/2014, sendo este com a Emenda nº 1, votada em separado
(relator: deputado Luiz Henrique). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados  os  Requerimentos  nºs  8.544,  8.570,  8.608,  8.622  e  8.769/2014.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.905,  4.953,  5.255  e
5.264/2014. 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  10.800/2014,  da  deputada  Luzia  Ferreira,  em  que
solicita seja encaminhado à Sra. Rosana de Mont'Alverne voto de congratulações por
sua eleição como presidente da Câmara Mineira do Livro, ocorrida em 14 de julho de
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, 19 de novembro de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Liza Prado.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/11/2014
Às 14h35min,  comparecem na Sala das Comissões as  deputadas Maria  Tereza

Lara  e  Luzia  Ferreira  (substituindo  o  deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da
liderança do BTR) e o deputado Duarte Bechir, membros da supracitada comissão.
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Está  presente,  também,  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado Duarte Bechir,  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
apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Sueli de
Oliveira  Pires,  secretária  de  Estado de Educação em exercício  (5/7/2014);  do  Sr.
Glêdston  Guetão,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares
(7/8/2014);  Sra. Ana Lúcia Almeida Gazola (3), secretária de Estado de Educação
(14/8/2014  e  4/10/2014);  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  Coronel  PM Chefe  da
Assessoria  Institucional  (16/10/2014);  e Webster  de Oliveira e  outros  diretores de
escola do Estado (4/10/2014).  Comunica,  também, o recebimento de ofício do Sr.
Sérgio  Sampaio  Bezerra,  presidente  da  Federação  das  Apaes-MG,  acusando  o
recebimento  do  relatório  elaborado pela  comissão  Apae em Foco:  Realizações  e
Desafios e  informando que o referido relatório  relata de forma clara e objetiva as
conquistas  obtidas  pelas  Apaes  no  decorrer  de  seus  60  anos  de  existência.  O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.417/2014, em turno único, do
qual designou como relatora a deputada Maria Tereza Lara. 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, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.096/2014 na forma
do  Substitutivo  nº  2  (relatora:  deputada  Maria  Tereza  Lara).  O  Projeto  de  Lei  nº
3.923/2013,  em  1º  turno,  é  convertido  em  diligência  ao  Conselho  Estadual  de
Educação,  atendendo-se a requerimento da relatora, deputada Maria Tereza Lara,
aprovado  pela  comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.006/2013 (relator:Deputado Duarte Bechir) e
5.226/2014 (relatora: deputada Maria Tereza Lara)), que receberam parecer por sua
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aprovação,  votando  “sim”  as  Deputadas  Maria  Tereza  Lara  e  Luzia  Ferreira  e  o
deputado Duarte Bechir,  não se registrando voto contrário.  Submetidos a votação,
cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  8.539,  8.828  e
8.879/2014. 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  10.818/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de
providências para entregar a folha de desenvolvimento da carreira - inclusa a ficha
financeira - a todos os servidores atingidos pela decisão de inconstitucionalidade da
Lei nº 100;

nº  10.823/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de
providências para a abertura de concurso público para preenchimento das vagas em
aberto na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

nº 10.824/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com a  Escola  Estadual  Mário  Casassanta,  na  pessoa da
diretora,  Sra.  Yara  Carvalho  Garcia  Ribeiro,  e  dos  alunos  Ana  Flávia  Vieira
Gonçalves,  Bruno  Valdir  de  Melo,  Isabela  Amarante  Correa  Carvalho,  Jussara
Aparecida  Faria  Correa,  Mariana  de  Melo  Antunes,  pela  conquista  de  menção
honrosa, do aluno Ramon Ramos Roque, pela conquista da Medalha de Bronze, e do
aluno Carlos Henrique Fernandes Pereira, pela conquista da Medalha de Prata na 9ª
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Estaduais - Obmep;

nº  10.826/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso a  Maria da  Conceição Mendonça Silva  pelos  relevantes
trabalhos prestados na área da educação especial  no Centro Pedagógico Capelo
Gaivota, em Montes Claros;

nº 10.828/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita sejam encaminhadas à
Apae  de  Manhuaçu  as  notas  taquigráficas  da  12ª  Reunião  Extraordinária  da
comissão, realizada em 22/5/2014;

nº 10.829/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
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Escola do Legislativo pedido de providências para que envide esforços para firmar
parcerias com a Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais para a oferta de
cursos de capacitação dos profissionais que atuam nas Apaes e em outras entidades
que atendem a pessoas com deficiência;

nº 10.830/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
bancada mineira da Câmara dos Deputados pedido de providências para a inclusão
de dispositivos  no Projeto de  Lei  Federal  nº  1.139/2007,  em tramitação,  que visa
alterar a Lei Rouanet para que os recursos das empresas incentivadoras de projetos
culturais sejam aplicados no município onde elas estão sediadas; apresentação de
projeto de lei para alterar a Lei nº 10.880, de 2004, com vistas a incluir, no âmbito do
Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  Escolar  -  Pnate  -  mecanismo  de
financiamento para aquisição de veículos para escolas privadas sem fins lucrativos,
conveniadas  com  o  poder  público,  que  atendem  exclusivamente  a  pessoas  com
deficiência;

nº 10.832/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que sejam oferecidos
cursos de capacitação aos professores que atuam nas Apaes e, ainda, que o órgão
estude a possibilidade de : aumento do número de professores cedidos em adjunção
às Apaes; adjunção de professores substitutos; cessão de servidores para os cargos
de assistente técnico da educação básica - ATB -- auxiliar de secretaria e auxiliar de
serviços  gerais  para  as  Apaes;  e  criação  de  programa específico  de  formação e
qualificação de mão de obra de pessoas com deficiência intelectual para o mercado
de trabalho, especialmente dirigido aos alunos matriculados na educação de jovens e
adultos;

nº 10.833/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Saúde para apresentação, em audiência pública, do Programa de
Intervenção Precoce Avançado - Pipa -, instituído pela Resolução SES nº 3.685, de
19/3/2013, em especial para esclarecer os critérios de conveniamento das entidades
como Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual - Serdi;

nº 10.835/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater,  em
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audiência  pública,  a  assistência  integral  à  pessoa  com  deficiência  intelectual  e
múltipla em processo de envelhecimento que não conte com tutela familiar;

nº 10.836/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater, em audiência pública, o
programa Segundo Tempo - Esportes Adaptados, do governo federal;

nº 10.838/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para: publicação de edital de
credenciamento das entidades para atendimento em equoterapia no SUS-MG, nos
termos da Resolução SES Nº 4.102, de 27/12/2013; aporte de recursos às Apaes (por
meio da Ação 4209 - Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência - constante no
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014) para construção, ampliação e reformas
visando  à  adequação  às  exigências  de  ambiência  do  Ministério  da  Saúde  e  da
Secretaria Estadual de Saúde, aquisição de tecnologias modernas para possibilitar o
acompanhamento  das  inovações  nos  processos  de  habilitação  e  reabilitação,
aquisição  dos  equipamentos  necessários  para  diagnóstico,  cuidado,  habilitação  e
reabilitação  das  pessoas  com  deficiência;  ampliação  das  ações  de  capacitação
permanente das equipes técnicas da atenção primária, do componente especializado
(serviços  isolados  e  centros  especializados  em  reabilitação)  e  do  componente
hospitalar dos pontos de atenção à saúde para o atendimento ao público das Apaes,
por  meio  de  recursos  da  Ação  2094  -  Capacitação,  Formação  Técnica  e
Especialização de Profissionais da Área de Saúde -, do Programa 191 - Gestão da
Escola de Saúde Pública (PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014); incorporação
de recursos estaduais no atendimento de média e alta complexidade para realização
de  exames  complementares,  tais  como  tomografia,  colonoscopia  e  ressonância;
garantia de acesso dos usuários aos pontos de atenção do componente de Atenção
Especializada  em  Reabilitação por  meio  do  Sistema Estadual  de  Transportes  em
Saúde - Sets-MG (com recursos da Ação 4281 - Sistema Estadual de Transportes em
Saúde - constante no PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014); inclusão da Ação
4209 -  Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência -  no Programa 044 -  Redes
Integradas de Serviços de Saúde -, de maneira a transformar a Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência no SUS-MG em um programa prioritário (assim como a Rede
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de Cuidados à Pessoa com Deficiência é programa prioritário no âmbito da União);
construção de um Centro de Referência em Transtornos do Espectro do Autismo,
para  realização  de  diagnósticos,  emissão  de  orientações  e  encaminhamento  de
pacientes ao tratamento especializado, com ações ou estruturas descentralizadas nas
regiões do Estado;

nº 10.840/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de providências
para: efetivar os serviços e programas de assistência às pessoas com deficiência na
idade adulta e aos idosos com deficiência cujos vínculos familiares estejam frágeis ou
rompidos,  com ênfase no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência Idosas e suas Famílias (média complexidade), Serviço de Acolhimento em
Repúblicas (para idosos independentes) e Serviço de Acolhimento Institucional para
Idosos  e  para  Jovens  e  Adultos  com  Deficiência  (alta  complexidade),  mediante
recursos  oriundos  principalmente  da  Ação  4640  -  Serviços  de  Proteção  Social
Especial de Alta Complexidade - e da Ação 4318 - Cofinanciamento de Serviços e
Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Especial, constantes no PPAG
2012-2015 (exercício de 2014); reconhecer as Apaes como Centros-Dia; criar o piso
mineiro  de  assistência  social  para  a  pessoa  com  deficiência,  com  o  objetivo  de
auxiliar  os municípios no desenvolvimento de ações socioassistenciais específicas
para esse público;

nº 10.841/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informações
sobre os motivos da extinção do Programa de Atendimento Especializado - UAE -,
criado pela Resolução nº 004, de 1996, e alterado pela Resolução nº 69, de 2003,
daquele órgão;

nº 10.842/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - pedido de providências para
que analise a possibilidade de executar tarifa diferenciada para as Apaes;

nº 10.844/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - pedido de providências para que
analise a possibilidade de incluir as Apaes como beneficiárias do programa Energia
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do Bem, de modo a instalar  sistema de energia  solar  em todas  as entidades  do
Estado;

nº 10.845/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
ministro da Justiça pedido de informações sobre os motivos que ocasionaram a perda
da declaração de utilidade pública da Apae de Virgínia;

nº 10.846/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
secretária  Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Aiuruoca,  pedido  de  informações
acerca do fim do repasse de recursos do SUS para a Apae daquele município;

nº 10.847/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  sejam  criadas
linhas de incentivo próprias para o trabalho de natureza cultural com a pessoa com
deficiência intelectual e múltipla nos fundos de cultura;

nº 10.849/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Governo pedido de providências para que sejam executadas
as emendas parlamentares que tenham como objeto o aporte de recursos para as
Apaes; sejam realizados estudos de viabilidade para revisão do Plano Decenal de
Educação do Estado, instituído pela Lei nº 19.481, de 12/1/2011, visando atualizar as
estratégias e metas concernentes à educação especial,  nos termos da Meta 4 do
Plano Nacional de Educação 2011-2020, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de
25/6/2014; sejam realizadas ações para promover a articulação intersetorial visando à
implementação,  por  via  legal,  de  mecanismos  de  incentivo  a  entidades  que
desenvolvam  projetos  sociais,  culturais  e  esportivos  voltados  à  pessoa  com
deficiência,  por  meio  da  criação de  fundo  específico,  de  incentivos  fiscais  ou  de
outras modalidades de programas e ações no planejamento orçamentário do Estado
com essa finalidade;

nº 10.851/2014, do deputado Duarte Bechir e da deputada Maria Tereza Lara, em
que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  ofício  da
comissão manifestando seu posicionamento  favorável  às  razões  apresentadas  na
Ação Civil Declaratória, c/c Anulatória de Ato Administrativo contra o Estado de Minas
Gerais,  em  face  dos  Pareceres  nºs  729/2013,  43/2014 e  474/2014,  do  Conselho
Estadual de Educação;
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nº 10.852/2014, do deputado Duarte Bechir e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicita seja encaminhado ao Ministério Público Estadual ofício desta comissão
manifestando seu posicionamento favorável  às razões apresentadas na Ação Civil
Declaratória, c/c Anulatória de Ato Administrativo contra o Estado de Minas Gerais,
em face dos Pareceres nºs 729/2013, 43/2014 e 474/2014, do Conselho Estadual de
Educação;

nº 10.853/2014, do deputado Duarte Bechir e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicita seja encaminhado ao Conselho Estadual de Educação ofício da comissão
manifestando seu posicionamento favorável  às razões apresentadas na Ação Civil
Declaratória, c/c Anulatória de Ato Administrativo contra o Estado de Minas Gerais,
em face dos Pareceres nºs 729/2013, 43/2014 e 474/2014, do Conselho Estadual de
Educação.

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 13/11/2014

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir  Paraca,
Pompílio Canavez, Duarte Bechir (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por
indicação da liderança do BTR) e João Leite (substituindo o deputado Zé Maia, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e  nos
termos do art.  120,  inciso III,  do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater acerca
da gestão e do cumprimento adequado do papel do Fundo de Recuperação, Proteção
e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais
- Fhidro - 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
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comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 10.854/2014, dos deputados Almir Paraca e Pompílio Canavez, em que solicitam
sejam encaminhadas as notas taquigráficas da reunião de audiência pública realizada
pelo Comitê de Defesa da Bacia do Rio Urucuia - Comdhru - no Município de Buritis,
em 12/11/2014, da qual a Comissão Extraordinária das Águas participou, à Agencia
Nacional de Águas - ANA -, aos Ministérios Públicos Federal e do Estado de Minas
Gerais, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
Semad -, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - e ao Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco a fim de que tomem as providências cabíveis ante
os problemas relatados, especialmente no tocante à construção de barramentos e a
intervenções em áreas de preservação permanente, muitas vezes, por liminar judicial,
medida essa que vem causando enormes impactos ambientais negativos nessa bacia
e gerando inúmeros conflitos para a população nela residente;

nº 10.855/2014, dos deputados Almir Paraca e Pompílio Canavez, em que solicitam
seja apresentada emenda, da Comissão Extraordinária das Águas, ao PPAG 2012-
2015 (Projeto de Lei nº 5.496/2014) para incluir a Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia,
em  caráter  prioritário,  no  planejamento  das  ações  de  revitalização  das  bacias
hidrográficas estaduais a ser enfrentado a partir  de 2015, bem como seja enviada
cópia  da  emenda  apresentada  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável  e de Planejamento e Gestão a fim de dar ciência e
solicitar apoio.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.
Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
Igam; Maria de Lourdes Amaral Nascimento, Coordenadora da Secretaria do Fhidro -
Igam;  Tania  Maria  Duarte,  presidente  da  Assemae  Regional  Minas  Gerais,
representando  o  presidente  da  Associação  Nacional  dos  Serviços  Municipais  de
Saneamento - Assemae - Brasília-DF; e Luciane Teixeira Martins, presidente do CBH
do  Rio  Suaçuí  -  Governador  Valadares;  e  os  Srs.  Elbert  Figueira  Araújo  Santos,
agente  de  fiscalização  dos  serviços,  representando  o  diretor-geral  da  Agência
Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  do
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Estado de Minas Gerais - Arsae-MG; Tales Heliodoro Viana, da Superintendência de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, representando o presidente da Companhia de
Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa  e  o  diretor-presidente  do  Serviços  de
Saneamento  Integrado  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor;  Marcus
Vinícius Polignano, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e
coordenador  do  Fórum dos Comitês de  Bacias  Hidrográficas do Estado de Minas
Gerais;  e  Breno  Carone,  vice-prefeito  de  Brumadinho  e  presidente  do  Consórcio
Intermunicipal  da  Bacia  Hidrográfica  do  rio  Paraopeba  -  Cibapar  -,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na qualidade de um dos autores
do requerimento que deu origem ao debate tece suas considerações e, em seguida,
concede  a  palavra  aos  deputados  Pompílio  Canavez  (também  autor  do
requerimento),  Duarte Bechir  e João Leite,  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  extraordinária,  em
20/11/2014,  com  a  finalidade  de  debater  a  outorga  de  recursos  hídricos:  seus
procedimentos,  prazos,  preferências,  controles,  órgãos  gestores  e  do  tratamento
dispensado aos agricultores  familiares,  bem como discutir  e  votar  proposições  da
comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2014.
Almir Paraca, presidente.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/11/2014

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite, Cabo
Júlio e Lafayette de Andrada, 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 Cabo Júlio, 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
questões referentes a política criminal e execução penal no Estado de Minas Gerais,
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tais como estatuto penitenciário e monitoração eletrônica. A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Jane  Ribeiro  Silva,
desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
conselheira  do  Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal  do  Estado de Minas
Gerais;  Anna Karoline Pacheco Teixeira de Araújo, assessora da Subsecretaria de
Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais;
Márcia Maria Milanez, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais e coordenadora do Programa Novos Rumos; Maria Luiza de Andrade Rangel
Pires,  juíza  da Central  de Flagrantes do Tribunal  de Justiça do  Estado de Minas
Gerais; e os Srs. Marcos Afonso de Souza, presidente do Conselho de Criminologia e
Política  Criminal  do  Estado  de Minas;  Leonardo Monteiro  Rodrigues,  advogado e
colaborador  do  projeto  do  Estatuto  Prisional  de  Minas  Gerais;  Nikolas  Stefany
Macedo  Katopodis,  defensor  público  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  o  Cap.  PM
Rodrigo Piassi do Nascimento, conselheiro do Instituto Nova-Limense de Estudos do
Sistema Penitenciário, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na
qualidade  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. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Cabo Júlio, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/11/2014
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Corrêa, Rogério Correia, Tenente Lúcio (substituindo o
deputado Duilio  de Castro, por indicação da liderança do BAM) e Wander Borges
(substituindo  o  deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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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.  Registra-se  a  saída  do  deputado  Tenente  Lúcio.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
5.592/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva);  5.596/2014 (deputado Luiz Henrique);
5.593 e 5.594/2014 (deputado Duilio de Castro); 5.595 e 5.597/2014 (deputado André
Quintão); 5.591/2014 (deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do deputado
Wander Borges solicitando que o Projeto de Lei  nº  4.797/2013 seja apreciado em
último lugar desta fase. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.435/2012 (relator: deputado Sebastião Costa) e
5.065/2014  na  forma do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Gustavo Corrêa,  em
virtude de redistribuição).  O Projeto de Lei  nº  4.461/2013 é retirado da pauta por
deliberação  da  comissão  a  requerimento  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  São
convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº
5.474/2014  (relator:  deputado  Wander  Borges,  em  virtude  de  redistribuição);  à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito municipal de Palma o
Projeto de Lei nº 5.481/2014 e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao
autor  o  Projeto  de  Lei  nº  5.551/2014  (relator:  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  em
virtude de redistribuição);  à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao
prefeito municipal de São Joaquim de Bicas o Projeto de Lei nº 5.540/2014 (relator:
deputado Rogério Correia, em virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 5.547/2014, à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e ao autor o Projeto de Lei nº 5.548/2014 e ao Departamento
de  Estradas  de  Rodagem  -  DER-MG  -  o  Projeto  de  Lei  nº  5.549/2014  (relator:
deputado Sebastião Costa, sendo o primeiro em virtude de redistribuição). Na fase de
discussão dos pareceres dos relatores, deputados Sebastião Costa e Dalmo Ribeiro
Silva,  respectivamente,  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade dos Projetos  de Lei  nºs  5.591 e 5.592/2014,  no 1º  turno,  o presidente



949
____________________________________________________________________________

defere os  pedidos de vista do deputado Rogério Correia. Durante a discussão do
parecer  do  deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  4.797/2013  na  forma  do
Substitutivo  nº  1,  no  1º  turno,  é  apresentado  requerimento  do  deputado  Rogério
Correia em que solicita seja adiada a discussão da matéria, aprovado pela comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
3.469/2012, 5.484, 5.492,  5.508, 5.544 e 5.573/2014 (relator:  Rogério Correia, em
virtude de redistribuição);  5.477, 5.486,  5.503 com a Emenda nº1,  5.507,  5.531 e
5.555/2014 (relator: deputado Gustavo Corrêa, em virtude de redistribuição); 5.478
com a Emenda nº1, 5.480, 5.517, 5.521 com a Emenda nº1, 5.527, 5.538, 5.482,
5.502,  5.506,  5.528,  5.533  e  5.552/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,
sendo  os  seis  últimos  em  virtude  de  redistribuição);  5.487,  5.539  e  5.545/2014
(relator:  deputado Wander  Borges,  em virtude de redistribuição)  e  5.529,  5.536 e
5.554/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa).  Os  Projetos  de  Lei  nºs  5.588  e
5.589/2014 são retirados da pauta por determinação do presidente da comissão por
não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos em que
se  solicita,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos
autores  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.479,  5.483,  5.488,  5.489,  5.500,  5.504,  5.505,
5.522, 5.530, 5.532, 5.535, 5.537, 5.546, 5.550, 5.553/2014, que instruam as referidas
proposições  com  a  documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo Corrêa  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Leonídio

Bouças.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.503/2014

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Relatório

De  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação União Esporte Clube, com sede no
Município de Medina.

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 análise pretende declarar  de utilidade pública  a Associação

União Esporte Clube, com sede no Município de  Medina, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo  a difusão de atividades sociais,
cívico-culturais e desportivas.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  prática  e  promove
competições  em  modalidades  esportivas  amadoras,  sobretudo  o  futebol;  mantém
divisão esportiva feminina com o intuito de incentivar a prática esportiva e atividades
físicas úteis à cultura física da mulher.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1,
com a qual concordamos, a fim de adequar o nome da entidade ao consubstanciado
em seu estatuto constitutivo.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida associação em prol
da qualidade de vida dos cidadãos do Município de Medina, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.503/2014, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão de  Constituição  e
Justiça.
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Sala das Comissões, 24 de novembro de 2014.
Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.539/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

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

denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Município
de Ninheira.

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

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

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

Professor Marcionilo Pereira Dutra à escola estadual de ensino fundamental e médio
situada na Comunidade Lagoa da Fazenda, no Município de Ninheira.

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

Marcionilo Pereira Dutra foi o primeiro professor da região e dedicou sua vida à
educação. Desse modo, entendemos justa e meritória a atribuição de seu nome para
designar a unidade escolar objeto da proposição em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.539/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2014.
Duarte Bechir, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.599/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse projeto
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ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  ao
contribuinte  mineiro  do  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de
distribuição, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo em  13/11/2014,  vem  a  esta  comissão  para
deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, combinada com
o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 5.599/2014, de autoria desta comissão, foi apresentado

no parecer sobre a Mensagem nº 692/2014, que encaminhou exposição de motivos
da  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  para  concessão  de  regime  especial  de
tributação  ao  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de  distribuição,
prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

Na mensagem,  o  Poder  Executivo  afirma que o  "Governo do Estado de Minas
Gerais,  com  o  apoio  da  Assembleia  Legislativa  e  das  entidades  de  classe  dos
diversos segmentos econômicos do Estado, vem envidando esforços para proteger a
economia mineira contra os benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras
unidades da Federação”. O parecer sobre a Mensagem nº 692/2014 relatou serem
concedidos,  frequentemente,  benefícios  fiscais  irregulares,  em  especial,  por
ignorarem a necessidade de aprovação de convênio próprio no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Por isso, o governo do Estado, com participação desta Assembleia, tem concedido
regime especial de tributação para modificar a carga tributária de setores afetados
adversamente  por  benefícios  irregulares  de  outros  estados.  No  caso do  setor  de
comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição, o benefício ofereceu aos
contribuintes que promovam operação subsequente com mercadorias destinadas a
estabelecimento de mesma titularidade ou de outros contribuintes, principalmente, os
seguintes tratamentos tributários:

Crédito presumido do ICMS de: 4% nas vendas internas de produtos acabados
importados  para  comercialização,  relacionados  no  Regime  Especial,  vedado  o
aproveitamento de quaisquer outros créditos relacionados a essas operações; 2,5%
nas vendas interestaduais de produtos acabados importados para comercialização,
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relacionados  no  Regime  Especial,  vedado  o  aproveitamento  de  quaisquer  outros
créditos  relacionados  com essas  operações;  em operações  internas  destinadas  a
contribuintes,  crédito  presumido  de:  5%  sobre  o  valor  da  operação,  para  as
mercadorias tributadas pela alíquota de 25%; e c.2) 4% sobre o valor da operação,
para as mercadorias tributadas com alíquotas inferiores a 25%.

Conforme o Poder Executivo, e conforme destacado por esta comissão no parecer
para a citada mensagem, as medidas são concedidas a todo o setor, mas de forma
individualizada,  analisadas  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  dar  origem a
cargas tributárias diferenciadas, conforme produto e segmento econômico.

A Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  principal  norma  a  disciplinar  a
concessão de regime especial de tributação no ordenamento jurídico mineiro, em seu
art.  225, atribui ao Poder Executivo a faculdade de adotar medidas necessárias à
proteção  da  economia  do  Estado  quando  houver  a  concessão  de  benefícios
irregulares por outros estados. No art. 225-A, determina que o regime especial deve
ser encaminhado para  esta Assembleia Legislativa,  para análise e ratificação,  em
condições que estabelece.

Devido a visar o regime especial de tributação em estudo a proteger a capacidade
produtiva do Estado, com repercussões benéficas para a produção e para o emprego,
e considerando a necessidade de ratificação por esta Assembleia por meio do projeto
de resolução em tela, somos por sua aprovação.

Conclusão
Somos favoráveis à aprovação do Projeto de Resolução nº 5.599/2014, em turno

único, na forma original.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2014.
Zé Maia, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.603/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse projeto
ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a
contribuinte mineiro do setor de artefatos de material plástico, nos termos do art. 225
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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Publicada no Diário do Legislativo em 13/11/2014, foi a proposição encaminhada a
esta comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18, de 2011, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta comissão examinou a matéria quando emitiu parecer sobre a Mensagem nº

691/2014, com a qual o governador do Estado submeteu à apreciação desta Casa
medida  fiscal  para  proteger  a  economia  mineira  contra  benefícios  fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação, a qual concede regime
especial  de  tributação  para  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação  - ICMS  -  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de
artefatos  de  material  plástico prejudicado em sua competitividade ou impedido de
instalar-se em Minas Gerais, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Na exposição de motivos, a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais -
SEF - justificou a concessão do regime especial ao setor beneficiado em razão de
concessão  irregular  de  benefícios  fiscais  pelo  Estado  da  Bahia,  que  instituiu  o
Programa Estadual  de Desenvolvimento da  Indústria  de  Transformação Plástica  -
Bahiaplast - e o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica
do Estado da Bahia - Desenvolve -, por meio das Leis nº 7.351, de 1998, e nº 7.980,
de 2001. Apesar de o programa Bahiaplast ter vigorado até 2007, seus efeitos fiscais
foram abarcados pelo programa Desenvolve,  por meio dos Decretos nº 8.205,  de
2002 e nº 14.176, de 2012, que o regulamentaram. As vantagens proporcionadas
pelas referidas legislações se fundamentam principalmente na concessão de crédito
presumido e diferimento do lançamento e pagamento do imposto.

O  regime  especial  de  tributação  adotado  pelo  Estado  de  Minas  Gerais  será
concedido  a  todo  o  setor,  de  forma  individualizada,  a  partir  de  requerimento  do
contribuinte, podendo implicar a aplicação de cargas tributárias diversas. A base legal
para a concessão do regime especial poderá ser alterada, seja pela publicação de
legislação de idêntico teor pelo mesmo estado, seja pela publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.603/2014 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2014.
Zé Maia, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 63ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/11/2014
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -
Palavras do Presidente - Entrega de Placa - Palavras do Sr. José Monteiro da Silva -
Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Luzia Ferreira - Sebastião Costa.

Abertura
O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - Às 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Distrito LC4 do Lions Clube em
Minas Gerais pelos 60 anos de sua criação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. e os Exmos. Srs.

José Monteiro da Silva, governador do Distrito LC4 do Lions Clube em Minas Gerais,
e sua esposa, Neuza Ribeiro Viana Monteiro; Linda Beatriz de Oliveira Carneiro Leão,
esposa  do  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão;  José  Alves  Viana,  conselheiro  do
Tribunal de Contas do Estado, ex-vice-presidente desta Casa e companheiro leão do



958
____________________________________________________________________________

Lions Clube de Curvelo e do Lions Clube Solidariedade; Cesar Vanucci, presidente da
Academia Mineira de Lionismo, e sua esposa, Addi de Freitas Vanucci.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença neste ato dos Exmos. Srs. José Leroy Silva e

Daniel Antunes, ex-governadores do Distrito LC-4, e da Exma. Sra. Maria Jorge Abrão
de Castro, 2ª-vice-governadora do Distrito LC-4, em cuja pessoa estendemos a nossa
saudação a todas as mulheres que nos honram com sua presença.

Registramos  também  mensagem  que  nos  foi  enviada  pelo  Exmo.  Sr.  Marcio
Lacerda,  prefeito  de  Belo  Horizonte,  por  meio  da  qual  S.  Exa.  cumprimenta  o
representante  do  distrito  homenageado  nesta  noite  e,  naturalmente,  o  deputado
Adelmo Carneiro Leão, pela iniciativa.

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

pela pianista Renata Ciccarini, acompanhada do saxofonista Fabiano Martins.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a acompanhar, neste instante, a exibição de

um vídeo institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Adelmo Carneiro

Leão, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Boa noite. Neste momento de celebração, quero cumprimentar aquela que é minha
companheira quase desde o tempo de meninos até agora, Linda Beatriz de Oliveira
Carneiro Leão; o governador do Distrito LC-4 do Lions Clube de Minas Gerais, Sr.
José  Monteiro  da  Silva;  a  sua  esposa,  Sra.  Neuza  Ribeiro  Viana  Monteiro;  e  o
excelentíssimo, meu amigo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, colega aqui da Assembleia de Minas, ex-deputado, Dr. José Alves Viana; o
meu  amigo,  que  faz  meu  mandato  mais  rico,  mais  próximo  e  presente  na
comunidade, Cesar Vanucci, e a minha amiga Addi de Freitas Vanucci, sua esposa. É
um  prazer  tê-los  aqui  conosco.  Quero  cumprimentar  também  todos  os  leões
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presentes,  suas  companheiras,  as  domadoras,  os  jovens  leos  e  os  que  nos
acompanham pela TV Assembleia.

Tenho com o Lions Clube uma ligação bastante fraterna, há muitos anos. Tenho
frequentado reuniões, debates, seminários e encontros. Quero assinalar que um de
meus  irmãos  e  minha  cunhada  integram,  com  atuação  destacada,  o  quadro
associativo de um dos mais antigos e operosos clubes do movimento: o Lions Clube
Uberaba  -  Centro.  Como muitos  dos  presentes  têm  conhecimento,  participo  com
regularidade de promoções levadas avante pela instituição.

Em recente encontro patrocinado pelo Lions a que compareci,  uma senhora fez
uma  observação  singela,  que  para  mim  soou  como  carinhosa  e  espontânea
manifestação de apreço. O que ela me disse foi mais ou menos e simplesmente o
seguinte: “Em meu modo de ver, você não é leão apenas no nome...”. Para alguém
que  teve  o  privilégio  de  acompanhar,  de  perto,  as  ações  do  Lions  e  conseguiu
acumular na travessia dos anos motivos fartos para admirar a estupenda obra social
nascida do esforço de seus abnegados voluntários, uma observação desse gênero há
que ser vista obviamente como elogio. Ser reconhecido também como leão, afora a
circunstância  de  carregar  o  Leão  no  sobrenome,  como herança  de meus  dignos
ancestrais, é título de honra que me proporciona natural envaidecimento.

Na solenidade desta noite, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
deseja  expressar  a  gratidão  da  sociedade  à  Associação  Internacional  de  Lions
Clubes,  representada pela  Governadoria  e  Clubes  do dinâmico  Distrito  LC-4,  por
reconhecer  em  seus  nobres  integrantes  verdadeiros  construtores  do  bem-estar
humano. É uma forma de dizer aos leões o quanto nos encantam e encorajam os
bons serviços por eles prestados pela sua inserção no processo de preservação do
sagrado  interesse  público,  pela  postura  altruísta  no  pensamento,  nas  palavras  e
ações, dessa imensa legião de homens e mulheres de boa vontade saudavelmente
contaminados pelo ideal e pelas práticas da confraternidade. Vamos repetir: o Lions
propaga, pelo ideário e pelos gestos assumidos, uma filosofia humanista e espiritual.
Essa grandiosa proposta de vida traça um roteiro impecável no enfrentamento das
adversidades da vida contemporânea.

Os  componentes do  Lions -  podemos proclamar  -  ocupam um lugar  no  mundo
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invejável dos corações fervorosos. Trata-se de um mundo de criaturas bem dotadas,
ética  e  espiritualmente,  que  acreditam  nos  valores  essenciais  que  asseguram  a
dignidade humana. Valores como a generosidade, a solidariedade, a justiça social, o
respeito à pluralidade das ideias, a liberdade plena de opiniões, a democracia com
toda sua efervescente diversidade.

O trabalho constante dos leões, das domadoras e dos leos comprova, para quem
tem olhos para enxergar, essa tão edificante convicção, essa bela lição de vida. É só
pôr atenção no que é habitualmente feito pela comunidade leonística nos ambientes
em que atua,  nos locais  onde implanta seu desinteressado labor,  nas campanhas
permanentes  que  empreende  e  nos  debates  da  temática  social  para  os  quais
transporta sempre contribuição valiosa em matéria de ideias propositivas. Ainda na
semana  passada,  comungamos,  satisfeitos,  na  condição  de  parceiros,  das
gratificantes  emoções  de  uma dessas  magníficas  empreitadas  sociais,  levadas  a
efeito pelo Lions.

A Semana Mundial do Serviço Leonístico, estruturada pela Governadoria e Clubes
do Distrito LC-4 e pela Academia Mineira de Leonismo, com o apoio da ALMG, foi
regida,  este  ano,  por  um  tema  classificado  por  um  dos  expositores  como
“gloriosamente  audacioso”.  O  tema  em  questão,  “Busca  de  um  mundo  melhor  -
travessia ecumênica e inter-religiosa”, criou espaço para uma salutar troca de ideias,
acompanhada  com  entusiasmo  por  vibrantes  plateias,  entre  representantes  de
diferentes culturas religiosas com lugar assegurado na devoção popular brasileira. As
manifestações registradas revelaram que, com boa vontade, uso das prerrogativas
democráticas,  tolerância  e  respeito  mútuo,  muitas  das  soluções  almejadas  pela
sociedade para questões com características difíceis poderão ser mais rapidamente
alcançadas.

A  jornada  empreendida  mostrou  exuberantemente  o  poder  da  conjugação  de
vontades onde prevaleça o propósito do diálogo respeitoso, harmonioso na busca de
caminhos  para  a  convivência  humana.  Na  sessão  solene  festiva  que  marcou  o
epílogo da celebração, o Lions reverenciou pessoas que trabalham pelo bem-estar
social, pertencentes às diferentes instituições religiosas. Isso ofereceu ao público uma
percepção  nítida  da  proposta  do  Lions  de  estimular  e  fortalecer  os  vínculos  do
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congraçamento  humano e  espiritual.  O  acontecimento  projetou,  mais  uma vez,  a
marca de uma organização resoluta em seu objetivo de batalhar o tempo todo por
uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais igualitária.

Os 60 anos de realizações fecundas do Lions em Minas compõem, assim, a saga
fantástica  desses  100  anos  de  história  que  a  Associação  Internacional  de  Lions
Clubes se prepara para celebrar dentro em breve nos países em que se ramificou e
com o concurso dos milhões de seguidores que aglutina.  Gente do bem ligada a
todas as etnias e crenças e que se expressa em tudo quanto é idioma. Sentimo-nos
envaidecidos, na Assembleia Legislativa de Minas, de poder contribuir para divulgar a
importância dessas celebrações dos 60 anos do Lions em Minas e do centenário da
organização no mundo. Com a manifestação, cumprimos o dever de exaltar a invulgar
capacidade humana presente na atuação leonística. Estamos convencidos de que o
Lions  transmite  um  encorajador  exemplo  de  como  encarar  os  desafios  da  vida
moderna e de se procurar transmutar, por meio do trabalho, talento, criatividade e
disposição, os incidentes de percurso da vida gerados pelas perversas condições de
um momento que clama por justiça social mais ampla e pela quebra de privilégio e de
posturas opressoras iníquas, abominadas pela grande maioria da sociedade humana
de  nossos  tempos.  Os  leões  conhecem  de  sobra  esses  problemas  e,  por  essa
respeitável  razão, são persistentes  no afã de transformar  o quadro de desacertos
sociais que ainda perdura.

Parabéns pelos 60 anos em Minas Gerais, parabéns pelo centenário, pela coragem,
pela luta, pela atitude voluntariosa de bem servir a nossa gente, principalmente aos
que mais precisam. Grande abraço a todos.  Muito obrigado pela oportunidade de
estar aqui celebrando com vocês este momento.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o

deputado Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega de
placa  alusiva  a  esta  homenagem  ao  Sr.  José  Monteiro  da  Silva,  governador  do
Distrito LC4 do Lions Clube em Minas Gerais.  A placa a ser  entregue contém os
seguintes  dizeres:  “Nas  últimas  seis  décadas,  nosso  estado  tem  contado  com  a
missão incansável  dos  integrantes  do  Lions  Clube  de  Minas  Gerais  de  ajuda ao
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próximo.  Unidos  por  esse  ideal  tão  grande  quanto  louvável,  seus  associados
desenvolvem trabalho voluntário permanente e emergencial em áreas como saúde,
cultura, meio ambiente e assistência comunitária. Com cerca de 1.500 membros e
abrangência na maior parte do território mineiro, a instituição ganhou reconhecimento,
em lei estadual, por seu relevante interesse coletivo, pela importância social de suas
obras e pela utilidade pública de suas ações. Ao celebrar os 60 anos de instalação do
Lions Clube de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta justa
homenagem ao Distrito LC4 da entidade”.

O presidente - Quero convidar a Neuza para nos acompanhar.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Monteiro da Silva
Boa noite a todos. É uma alegria, é uma satisfação estarmos aqui neste dia, nesta

noite,  junto  a  esta  gama  de  companheiros  que  nos  honram  com  a  presença.
Inicialmente, quero cumprimentar minha esposa, Neuza, que tanto nos tem ajudado e
apoiado. Cumprimento o excelentíssimo deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, representando o presidente da
Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro;  a  Sra.  Linda  Beatriz  de  Oliveira
Carneiro Leão; o Exmo. Sr. José Alves Viana, conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas, companheiro do Lions Clube de Curvelo; e os que nos brindam com
a presença, como o presidente e outros companheiros que vieram de longe. Muito
obrigado. Também cumprimento o Sr. Cesar Vanucci, presidente da Academia Mineira
de Leonismo, e sua companheira, Addi de Freitas Vanucci.

Trago aos senhores os cumprimentos do Distrito LC4 da Associação Internacional
do Lions Clube. Recebam também os ilustres representantes do povo mineiro neste
parlamento,  em  especial  o  eminente  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  autor  da
proposta  que  deu  origem  a  esta  reunião  especial,  a  nossa  gratidão  pela
extremamente honrosa homenagem. Fica aqui o nosso agradecimento pelo apoio que
os deputados Dinis Pinheiro, presidente desta Casa, e Adelmo Carneiro Leão, vice-
presidente  da  Casa,  nos  deram  nas  comemorações  do  Dia  Mundial  de  Serviço
Leonístico. Também quero agradecer com muita ênfase à Assembleia Legislativa de
Minas Gerais a participação: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
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Senhores, a Associação Internacional do Lions Clube foi fundada em 8/10/1917,
graças  à  clarividência,  ao  empreendedorismo  e  à  visão  social  de  Melvin  Jones,
advogado  e  corretor  de  seguros  americano,  que  projetou  e  conseguiu  convencer
empresários, clubes independentes e associações dos Estados Unidos a se unirem e
formar  uma  associação  que,  em  lugar  de  dedicar-se  exclusivamente  a  objetivos
comerciais,  dirigisse  seus  esforços  para  a  melhora  das  comunidades  onde  estão
inseridos.

O Lions chegou ao Brasil em 1952, e a Minas, no Distrito LC-4, há 50 anos, pelo
clube  mater  Lions  Clube  de  Belo  Horizonte  Centro.  Defendia  Melvin  Jones  que
ninguém, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, sobreviverá com dignidade nem
poderá  proclamar-se  legitimamente  vitorioso  em  qualquer  negócio  ou
empreendimento se não se dedicar  a ajudar os outros.  A boa semente encontrou
campo  fértil  na  sensibilidade  e  dedicação  de  sucessivas  gerações  de  homens  e
mulheres que, no Lions, ao longo de todos esses anos, souberam cultivá-la através
do desapego, da dedicação e efetiva atuação.

Estamos presentes em 209 países, organizados em mais de 46 mil clubes. Somos
mais  de  1.350.000 associados,  o que nos  confere  a  condição de maior  clube de
serviços do mundo. Fomos recentemente classificados pelo Financial Times como “a
maior  organização  não  governamental  do  mundo”,  critério  dado,  registre-se,  pela
amplitude da ação social que o Lions empreende em todo o mundo. Nosso lema é
“Nós servimos”.  Claro e sucinto. Servimos a quem precisa de nós, onde precisar.
Integramos  uma rede  mundial  de  serviços.  Nossa  missão,  bem  definida  e  clara,
consiste em “dar poder aos voluntários para que possam servir a suas comunidades e
atender  as  necessidades  humanas,  fomentar  a  paz  e  promover  a  compreensão
mundial através do Lions Clube”. Buscamos ser, pelas nossas ações e inter-relações,
um instrumento do direito, da cidadania e de utilidade pública.

O Lions atua junto à comunidade, em socorro a creches e asilos, em projetos e
serviços  práticos  que  ajudem  a  melhorar  escolas,  abrigos,  bancos  de  alimentos,
instalações comunitárias. E mais: atua fortemente na proteção à visão, através do
programa  Sightfirst,  Visão  em  Primeiro  Lugar,  que  tem  por  objetivo  erradicar  a
cegueira, restaurar a visão e aprimorar a saúde oftalmológica e o atendimento de
milhões de pessoas em todo o mundo.



964
____________________________________________________________________________

Atuamos na preservação do meio ambiente: os leões plantam milhares de árvores,
reciclam, limpam o meio ambiente e educam outras pessoas para proteger o planeta.
Além da visão, os leões dão suporte a programas de saúde, que focam na audição,
no  diabetes,  no  combate  às  drogas,  ao  câncer  de  mama  e  outros.  Servimos  a
crianças e escolas. Nosso programa Leo promove o crescimento pessoal por meio de
oportunidades de voluntariado para jovens. Há cerca de 144 mil jovens leos e 5.700
Lions Clubes em mais de 140 países.

Através da Fundação Internacional  de Lions Clubes,  fornecemos subsídios  para
apoiar  projetos  comunitários  ou  ajudar  vítimas  de  catástrofes  naturais,  suprindo
necessidades  imediatas  com  alimentos,  água,  roupas  e  medicamentos,  além  de
ajudar  também na reconstrução em longo prazo.  Nossa fundação internacional  já
doou mais de US$700.000.000,00 em subsídios para apoiar projetos comunitários e
humanitários do Lions no mundo todo, inclusive no Brasil e em Minas Gerais. Por
tudo isso, senhores, temos muito orgulho de ser leões para valer. Defendemos uma
visão ética da humanidade.

É de Leonardo Boff a seguinte afirmação: “Nenhuma sociedade, no passado ou no
presente, vive sem ética. Como seres sociais precisamos elaborar consensos, coibir
certas  ações e criar  projetos  coletivos  que deem sentido e  rumo à história.  Uma
permanente  fonte  de  ética  são  as  religiões:  elas  animam  valores,  ditam
comportamentos e dão significado à vida de grande parte da humanidade.

Uma segunda fonte é a razão: foi mérito dos filósofos gregos terem construído uma
arquitetônica  ética fundada em algo  universal,  exatamente  na  razão,  presente em
todos os seres humanos. Às normas que regem a vida pessoal chamaram de ética, e
às que presidem a vida social, de política. Por isso, para eles, política é sempre ética,
não pode existir política sem ética.”

Ao  reiterar  nosso  agradecimento  por  esta  homenagem,  colocamo-nos  à  inteira
disposição desta Casa, absolutamente modelar na postura ética e na grandeza com
que, na sua formulação legislativa, tantos e tão expressivos serviços são prestados
aos  mineiros.  Se eventualmente  precisarem  de  nós para  desenvolver  projetos  ou
parcerias que tenham por alvo a promoção humana, contem com o Distrito LC-4 do
Lions Clube. Estamos às ordens e inteiramente à disposição para somar esforços e
prestar serviços. Muito obrigado.
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Apresentação Musical
O locutor  -  Convidamos os presentes a ouvir  uma apresentação musical  com a

pianista Renata Ciccarini,  que,  acompanhada do saxofonista Fabiano Martins, nos
brindará  com  um  pot-pourri de  músicas  de  Dorival  Caymmi.  Eles  fecharão  sua
apresentação com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

O Sr. Fabiano Martins - Boa noite. Em homenagem aos 60 anos do Lions em Minas
Gerais, tocaremos um pot-pourri do saudoso músico Dorival Caymmi. Acredito eu que
muitos aqui devem conhecê-lo. Este ano ele completa seu centenário. Acho que o
Lions também está completando.  Então são duas comemorações que faremos de
uma vez. Espero que vocês gostem. Depois tocaremos Aquarela do Brasil,  de Ary
Barroso. A música é dedicada a todos os funcionários da Assembleia Legislativa e,
em  especial,  ao  seu  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  ao  vice-presidente,
deputado Adelmo Carneiro Leão, que foi agora eleito deputado federal. Espero que
vocês saiam daqui com o espírito  dessa música viva e alegre, da música popular
brasileira, que eu e a Renata vamos tocar.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Tem mais uma? Mais uma música para nós. É muito bom podermos

celebrar  um  momento  como  este  compartilhando  da  presença  do  Fabiano  e  da
Renata Ciccarini, com essa beleza de música. Parabéns para vocês.

O Sr. Fabiano Martins - Atendendo a pedidos, vamos apresentar mais uma música.
É um clichê da música brasileira, mas será muito bem-vinda, e acho que todos vão
gostar.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Muito obrigado, Fabiano Martins e Renata Ciccarini. Que bom!
A D. Neuza e o José Monteiro têm uma fita azul na lapela, que deve ter algum

significado muito importante para nossa saúde, não é isso? Não vamos nos esquecer
de que o  mês  de  novembro é  o  Mês  Internacional  de  Prevenção e  Combate  ao
Câncer de Próstata. Essa lembrança é para provocar a todos os homens, que têm o
dever de fazer a prevenção, de cuidar da saúde.

Também quero dizer a vocês que estive hoje na santa casa, onde nos reunimos
com  vários  deputados  federais  eleitos.  Tratamos  de  diversos  assuntos,  como  o
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financiamento da saúde. Uma das questões colocadas com muita ênfase e que a
santa casa trabalha com muito zelo são as chamadas doenças negligenciadas. Às
vezes, em função da ação da mídia, do poder de comunicação e da natureza de
determinadas  doenças,  a  falha  no  sistema  de  tratamento  de  algumas  delas  é
motivação de grande perplexidade. Mas existem muitas doenças que também judiam,
matam,  causam  enorme  sofrimento  às  pessoas  e  estão  no  rol  das  chamadas
negligenciadas. Uma delas é a cegueira.

Quero destacar o trabalho que vocês realizam e dizer que ouvi lá que há cerca de
35 mil  pessoas passíveis  de  ficarem  cegas  em função de glaucoma, um  doença
insidiosa, nem sempre perceptível e que causa muito sofrimento para as pessoas e
para as famílias.

Estava dizendo ao José Monteiro que, indo para Brasília,  quero ser parceiro de
vocês, do Lions - sei do trabalho grandioso que vocês fazem -, para não deixarmos
que essas doenças fiquem negligenciadas, para que essa situação não fique assim.
As pessoas podem, por meio de tratamento cuidadoso, não perder um dos grandes
sentidos da percepção do ser humano, a visão.

Coloco-me como parceiro de vocês.  Também quero ser  um leão nessa luta,  no
combate  à  cegueira  no  nosso  estado  e  no  nosso  país.  É  possível,  por  meio  de
campanhas benffeitas, avançarmos nesse tema e em relação a outras doenças, como
diabetes e várias outras ainda negligenciadas pela mídia e pelo sistema de saúde.
Precisamos ser mais rigorosos e ousados no cuidado com as pessoas, em todos os
sentidos. Contem comigo, somos parceiros.

Esta homenagem é de comprometimento desta Casa. Quem viveu praticamente 1/3
da sua vida aqui, como é o meu caso - foram seis mandatos sucessivos -, não pode
deixar esta Casa. Tenho aqui raízes muito profundas - não é, Júnior e Tomás? - em
relação a nossa presença e às nossas relações de fraternidade, de amizade e de
comprometimento. Vou levar esta Casa no meu coração, com vocês, sempre. O que
temos aqui de melhor são os valores humanos, os seus servidores. Nesta Assembleia
há  servidores  do  mais  alto  nível  de  competência  técnica,  profissional  e  de
comprometimento com o bem e a vida das pessoas. Quero deixar registrado que esta
Casa continuará a fazer parte da minha vida permanentemente.
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Meu agradecimento a todos que vieram aqui. O José Monteiro me pediu que, em
seu  nome,  no  da  sua  esposa  Neuza  e  no  de  todos  da  Mesa,  agradecesse  aos
senhores  e  às  senhoras  a  presença  e  o  carinho,  não  apenas  dos  leões,  das
domadoras,  mas  também  de  outros  e  de  outras  convidadas  que  aqui  estão  nos
engrandecendo, enriquecendo e nos alegrando muito com a presença, bem como o
acompanhamento  dos  que  nos  veem  pela  TV  Assembleia,  também  uma grande
conquista desta Casa. A nossa presença, o nosso trabalho também se faz presente
em milhares de lares mineiros por meio da TV Assembleia.

Mais uma vez quero reafirmar aqui a minha honra e alegria de compartilhar com
vocês esta Mesa. Falei com Addi - se eu chamá-la de dona, ela ficará brava - e com a
Linda  que às  vezes  compomos  as  nossas  Mesas  com predominância  do  gênero
masculino. Aqui o Lions é um exemplo de quem luta pela democracia e faz dela um
modus vivendi, uma maneira permanente de relacionar e construir suas ações, e isso
tem de se refletir  na presença das Mesas,  de maneira igualitária:  a conquista de
gênero, com a presença das mulheres que tanto fazem por este país e pelo mundo.
Tem de haver uma presença compartilhada.  Então,  ressalto meu prazer  de poder
compartilhar esta Mesa do jeito que está composta. É muito bom.

Agradeço o apoio de todos e todas da TV Assembleia que partilharam o momento
conosco e dessa moça generosa que está sempre presente nos nossos encontros,
nas atividades de recepção e atenção aos que vêm a esta Casa.

Encerramento
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição do dia 25/11/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA EM 25/11/2014
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio

Mourão - Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -
Durval Ângelo - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Jayro Lessa - João
Leite - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Pinduca Ferreira -
Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa - Tiago Ulisses -  Wander
Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h15min, 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 ordinária
de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2012

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Gilberto  Abramo,  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Lafayette de Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final  e
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
o deputado e a deputada citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 28/2012 e
Projetos  de  Lei  nºs  828,  941,  1.169,  2.344,  2.382,  2.401,  2.482/2011  e  2.783  e
2.996/2012  (deputado  Gilberto  Abramo);  Projeto  de  Resolução  nº  3.256/2012  e
Projetos  de  Lei  nºs  420/2011,  3.033,  3.056,  3.057,  3.058,  3.143,  3.158,  3.128  e
3.211/2012 (deputada Luzia Ferreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar
nº28/2012  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  828,  941,  1.169,  2.344,  2.382,  2.401  e
2.482/2011 e 2.783, 2.996, 3.033, 3.056, 3.057, 3.058, 3.128 e 3.211/2012. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados,  cada um por  sua vez,  os  Pareceres de  Redação Final  do  Projeto  de
Resolução nº 3.256/2012 e dos Projetos de Lei nºs 420/2011, 3.143 e 3.158/2012,
que receberam parecer por sua aprovação. Suspende-se a reunião. Reabertos os
trabalhos,  registra-se  a  presença  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Duarte
Bechir (substituindo o deputado Lafayette de Andrada por indicação da liderança do
BTR)  e  Dalmo  Ribeiro  (substituindo  o  deputado  Luiz  Henrique  por  indicação  da
liderança  do  BTR).  O  presidente  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  acusa  o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 367,  721,  832,  847, 1.799/2011 e
2.920 e 3.099/2012 (deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.843/2011, 2.795, 3.087, 3.150,
3.168, 3.298 e 3.329/2012 (deputado Duarte Bechir). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 367, 721, 832, 847, 1.799/2011 e 2.920, 3.099, 3.298 e 3.329/2012. Passa-se à 2ª
Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.843/2011, 2.795, 3.087, 3.150 e 3.168/2012, que receberam parecer por sua
aprovação. Suspende-se a reunião. Às 13h30min são reabertos os trabalhos com a
presença  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Duarte  Bechir  (substituindo  o
deputado Lafayette de Andrada por indicação da liderança do BTR) e Dalmo Ribeiro
Silva (substituindo o deputado Luiz Henrique por indicação da liderança do BTR). O
presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes prorroga a reunião por mais duas horas
e suspende os trabalhos. Às 14h29m são reabertos os trabalhos com a presença dos
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deputados Lafayette de Andrada, Duarte Bechir (substituindo o deputado Deiró Marra
por indicação da liderança do BTR) e deputado João Leite (substituindo o deputado
Luiz Henrique por indicação do BTR). O presidente, deputado Lafayette de Andrada,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião extraordinária de 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2012.
Lafayette de Andrada, presidente - Luiz Henrique - Duarte Bechir.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/11/2014
Às 11h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio Bouças, Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo Corrêa, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
deputado André Quintão, justificando sua ausência nas reuniões ordinárias realizadas
nos  dias  11  e  18/11/2014,  datas  em  que  participou  de  eventos  externos  como
presidente da Comissão de Participação Popular; e e-mail da Sra. Áurea Mendes de
Oliveira, servidora pública da 1ª instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
encaminhado  por  meio  do  Fale  com  a  Assembleia,  solicitando  a  realização  de
audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 4.797/2013. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.797/2013 na
forma  do  Substitutivo  nº  1  e  5.591/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa);  e
5.592/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião,
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a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Lafayette de

Andrada - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.695/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a entidade Comunidade Piedade de Maria, com sede no Município
de Itajubá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/11/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.695/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Comunidade Piedade de Maria, com sede no Município de Itajubá.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alteração registrada em
5/11/2014),  o  §  2º  do  art.  29  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade congênere,  registrada no Conselho
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Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e o art. 57 veda a remuneração
de seus diretores e conselheiros.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.695/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de Andrada -

André Quintão - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.347/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Clube dos 10, com sede no Município de Patos de
Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/7/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.347/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Clube dos 10, com sede no Município de Patos de Minas.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 54, que seus
dirigentes e conselheiros não serão remunerados; e, no art. 79, que, na hipótese de
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sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade beneficente,
sediada no Município de Patos de Minas.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.347/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Clube dos 10, com sede no

Município de Patos de Minas.”.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.416/2014

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar  de  utilidade pública  a  Associação Casa da Gente,  com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.416/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Casa da Gente, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo contribuir
para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de
vínculos de pessoas com sofrimento mental e suas famílias.
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Com esse propósito, a instituição promove a qualidade de vida familiar, contribui
para  a  autonomia,  a  habilitação  e  reabilitação  social  da  pessoa  com  sofrimento
mental, bem como colabora para assegurar-lhe o acesso à rede socioassistencial de
atendimento e aos órgãos do sistema de garantia de direitos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.416/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Liza Prado, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.420/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Perrella o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Clube Atlético Pompeano, com sede no Município de Pompéu.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.420/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Atlético Pompeano, com sede no Município de Pompéu.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alteração registrada em
4/8/2014), o parágrafo único do art. 64 determina que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, legalmente constituída e
portadora do título  de utilidade pública  estadual  ou municipal;  e  o art.  75 veda a
remuneração de seus dirigentes, conselheiros, associados e instituidores.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.420/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sargento Rodrigues -

Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.425/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº 5.425/2014 tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais
do Córrego do Fanado, Grota dos Ferreiras, Córrego do Engenho e Grota do Barulho,
com sede no Município de Angelândia.

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 5.425/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Córrego  do  Fanado,  Grota  dos  Ferreiras,
Córrego do Engenho e Grota do Barulho, com sede no Município de Angelândia.

A entidade sem fins lucrativos atua há mais de um ano cumprindo suas finalidades
estatutárias, que consistem em trabalhar  pelo desenvolvimento da agropecuária e
proteger o meio ambiente; participar de trabalhos comunitários; promover o bem-estar
da população; manter elos entre a comunidade rural  e a urbana para promover o
intercâmbio,  firmar  convênios  e  elaborar  projetos  com  órgãos  e  entidades
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possuidoras de recursos específicos para a manutenção das estruturas existentes na
comunidade.

Tendo em vista a relevância do trabalho da associação,  tanto no aspecto social
quanto no ambiental, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.425/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.427/2014
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Passos, com
sede no Município de Passos.

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 5.427/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Deficientes  Visuais  de  Passos,  com  sede  no  Município  de  Passos,  pessoa
jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo promover  a
inclusão social das pessoas com deficiência visual desse município.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  profissionais,  culturais,
recreativas  e  assistenciais,  promove  campanhas  educativas  para  combate  ao
preconceito e contribui  para a conscientização das pessoas com deficiência visual
acerca de suas possibilidades, direitos e deveres, além de estimular sua inserção no
mercado de trabalho.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação
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em defesa das pessoas com deficiência visual no Município de Passos, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.427/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Liza Prado, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.436/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De  autoria  do  Deputado  Deiró  Marra,  o  Projeto  de  Lei  nº  5.436/2014  tem  por

objetivo declarar  de  utilidade pública  a  Associação dos  Agricultores  e Agricultoras
Familiares da Fazenda Baixa Grande, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.436/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Fazenda Baixa Grande, com sede no
Município de Rio Pardo de Minas.

A entidade objetiva a prestação de serviços que possam contribuir para o acesso a
recursos e benefícios direcionados ao desenvolvimento das atividades agropecuárias,
à defesa das atividades econômicas,  a projetos  de assistência social,  artísticos e
culturais  de  seus  associados,  bem  como  de  toda  a  comunidade.  Está  em
funcionamento há mais de quatro anos e tem caráter beneficente, sem quaisquer fins
econômico-financeiros.

Considerando  o  suporte  que  uma  entidade  dessa  natureza  pode  trazer  aos
agricultores  familiares,  nem  sempre  devidamente  assistidos  pelo  poder  público,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.436/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.557/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de  lei  em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Maratonistas de Timóteo, com sede no
Município de Timóteo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.557/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Maratonistas de Timóteo, com sede no Município de Timóteo.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do
art. 19, que as atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 29,
que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a
pessoa jurídica sem fins lucrativos, que tenha preferencialmente o mesmo objetivo
social da associação dissolvida.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.557/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.558/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Amigos  Voluntários  de  Várzea  da
Palma - AAVVPMG -, com sede no Município de Várzea da Palma.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.558/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos Voluntários de Várzea da Palma - AAVVPMG -, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  4º  veda  a
remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o  art.  19  determina  que,  no  caso  de  sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem fins
econômicos.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.558/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.559/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Associação do Tamboril e Palmeiras - Artap -, com sede no Município de
Tapira.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.559/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Tamboril e Palmeiras - Artap -, com sede no Município de Tapira.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  39,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
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congênere, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica; e, no art. 41, que seus
diretores,  conselheiros,  associados,  voluntários  ou  equivalentes  não  serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, bonificações,
participações, vantagens ou benefícios, sob qualquer pretexto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.559/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.562/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública o Conselho Central de Pitangui da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Pitangui.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.562/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Central  de Pitangui  da  Sociedade São Vicente de Paulo,  com sede no
Município de Pitangui.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Note-se que o art. 40 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,
que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores  ou
equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título; e, no
inciso  III,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado  a  entidade  congênere,  preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  São
Vicente  de  Paulo,  com  personalidade  jurídica,  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, sede e atividades preponderantes no Estado.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.562/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.563/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Oficina do Ser, com sede no Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.563/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Oficina do Ser, com sede no Município de Varginha.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 2º, XI, e 29 vedam a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 36 determina que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.563/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Sargento Rodrigues -

André Quintão - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.564/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Comunidade  de  São
Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de Formoso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.564/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Comunidade  de  São  Joaquim  e  Entorno  -
Asprusjen -, com sede no Município de Formoso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  7º,  que  as
atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 27,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de
entidade  assistencial,  sediada  na  comunidade  de  São  Joaquim,  Município  de
Formoso.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.564/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.569/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública a entidade Praça de Esportes Castelo Branco - PECB -,
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.569/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Praça de Esportes Castelo Branco - PECB -, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  26
veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  57
determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado de acordo com a legislação vigente.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.569/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.570/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública  o Conselho Comunitário  de Segurança Pública do Setor  03  -
Consep-03 -, com sede no Município de Barbacena.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.570/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor 03 - Consep-03 -, com sede no
Município de Barbacena.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  30,  que,  na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de
entidade congênere legalmente constituída; e, no art. 34, que as atividades de seus
dirigentes e conselheiros não serão remuneradas.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.570/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública  do  3º  Setor  de  Policiamento  -  Consep-03  -,  com  sede  no  Município  de
Barbacena.”.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.571/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de
utilidade pública a Associação de Desenvolvimento do Bairro Fertiza - Asfer -, com
sede no Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/10/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.571/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento do Bairro Fertiza - Asfer -, com sede no Município de
Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que,  no estatuto constitutivo  da instituição,  o art.  39 determina que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere;  e  o  art.  42  veda  a  remuneração  de  seus  dirigentes,  associados,
voluntários ou equivalentes.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.571/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.580/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Bráulio  Braz,  o  projeto de lei  em tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Associação Atlética Banco do Brasil  com sede no Município de
Muriaé.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  31/10/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.580/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Banco do Brasil com sede no Município de Muriaé.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 8º, § 1º, que as
atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e, no parágrafo
único do art.  46,  que,  na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente
reverterá em favor da Federação Nacional das AABB - Fenabb.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.580/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de Andrada -

André Quintão - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.586/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  de  Conceição  de
Itaguá, com sede no Município de Brumadinho.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/11/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.586/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade de Conceição de Itaguá, com sede no
Município de Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.  3º,  §1º,  que
seus dirigentes não serão remunerados; e, no art. 52, inciso II, que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de entidade congênere
de fins não econômicos.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.586/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.588/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Fonseca -  Acodif  -, com
sede no Município de Alvinópolis.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/11/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.588/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Distrito de Fonseca - Acodif -, com sede no Município de
Alvinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 22 veda a
remuneração  de  seus  dirigentes,  conselheiros,  associados,  benfeitores  ou
equivalentes; e o art.  48 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,
registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  sede  e  atividades,
preferencialmente, no Município de Alvinópolis.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.588/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.589/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  visa
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declarar de utilidade pública a Associação Raiz de Davi, com sede no Município de
Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/11/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.589/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Raiz de Davi, com sede no Município de Montes Claros.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 4º, 16, § 4º, e 22, §
5º, vedam a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 25
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a  entidade  congênere,  que  tenha,  preferencialmente,  os  mesmos  objetivos  da
associação dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.589/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Lafayette de Andrada -

André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.590/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola Oeste do Mucuri - Aefaom -,
com sede no Município de Malacacheta.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/11/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.590/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Escola  Família  Agrícola  Oeste  do  Mucuri  -  Aefaom  -,  com  sede  no
Município de Malacacheta.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 16
veda a remuneração de seus dirigentes; e o § 6º do art. 34 determina que, no caso de
sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.590/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Lafayette de Andrada - Dalmo

Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.594/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública o Grupo Cultural Cachasamba, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/11/2014 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.594/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Cultural Cachasamba, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 14, que
as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas.

Ressalte-se que, no caso de dissolução da entidade, aplica-se o art. 61 do Código
Civil, que estabelece a destinação do remanescente de seu patrimônio a instituição
municipal,  estadual  ou  federal  de  fins  idênticos  ou  semelhantes  aos  da  entidade
dissolvida.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.594/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Sargento Rodrigues - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.597/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação Cultural e Estudantil Pontense, com sede no Município
de São João da Ponte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/11/2014 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.597/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e Estudantil Pontense, com sede no Município de São João da
Ponte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.597/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Lafayette de Andrada - Dalmo

Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.797/2013
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria  do presidente do Tribunal  de Justiça do Estado,  o projeto de lei  em

epígrafe “altera o art.  9º  da Lei  nº  16.645,  de 5 de  janeiro de  2007,  e dá outras
providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  19/12/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de mérito.

Fundamentação
A proposição em exame propõe alteração no art.  9º  da Lei  nº  16.645,  de 5 de

janeiro de 2007, que “dispõe sobre os quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal
de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências”,  para  acrescer
parágrafo ao referido dispositivo,  com a finalidade de fixar percentual  de vagas a
serem ofertadas no processo de promoção vertical dos servidores da Secretaria do
Tribunal de Justiça (art. 1º).

Estabelece-se  ainda  que  o  posicionamento  nas  classes  subsequentes  à  classe
inicial  das  carreiras  previstas  nos  quadros  de  pessoal  do  Poder  Judiciário  fica
condicionado  à  existência  de  créditos  orçamentários  consignados  ao  Tribunal  de
Justiça e à observância dos limites da lei de responsabilidade fiscal (art. 2º).

Conforme  consta  na  justificação  que  acompanha  o  projeto,  a  medida  se  faz
necessária para viabilizar o cumprimento de determinação do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ -, que determinou ao Tribunal de Justiça que promovesse, no prazo de
180  dias,  a  adequação  dos  critérios  de  promoção  das  carreiras  integrantes  dos
quadros de pessoal da justiça de primeiro e segundo graus, de modo a assegurar a
isonomia entre os dois quadros.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  o
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Substitutivo nº 1, que aprimorou o projeto, adequando-o à técnica legislativa.
Em relação aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar,

ressaltamos que a fixação de percentual de vagas a serem ofertadas no processo de
promoção vertical dos servidores da segunda instância, à semelhança do critério já
utilizado para a primeira instância, atende ao princípio da isonomia e busca corrigir
distorção  de  tratamento  existente  entre  os  servidores  da  primeira  e  segunda
instância.

A vinculação da promoção vertical à existência de disponibilidade orçamentária é
medida consoante com a probidade administrativa e os limites impostos pela lei de
responsabilidade fiscal.

Essas alterações nos critérios para a promoção vertical dos servidores do Poder
Judiciário encontram-se no âmbito da discricionariedade administrativa e financeira
do  Tribunal  de  Justiça  e  visam  uniformizar  o  tratamento  entre  as  instâncias,
garantindo, desse modo, a efetividade da prestação jurisdicional.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.797/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Sebastião Costa -  Gil  Pereira - Leonardo

Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.591/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 5.591/2014 visa alterar a
Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos Profissionais de
Educação Básica do Estado, e a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui
as  carreiras  do Grupo de Atividades  de Defesa Social  do Poder  Executivo,  e dar
outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/11/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, I, “a” e “c”, do Regimento Interno,
analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.591/2014 altera a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que

institui  as  carreiras  dos  Profissionais  de  Educação Básica  do  Estado,  e  a  Lei  nº
15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de
Defesa Social do Poder Executivo, e dá outras providências.

O projeto altera artigos nos planos de carreiras da área da educação básica com o
intuito de vedar o ingresso nos cargos de Auxiliar de Serviços de Educação Básica e
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar. De acordo com a mensagem encaminhada
pelo  governador  do  Estado,  a  perspectiva  de  terceirização dos  referidos  serviços
reduzirá o custeio da administração pública estadual, liberando mais recursos para as
atividades finalísticas da educação.

A proposta é coerente com a diretriz já adotada nos demais planos de carreira do
Estado  que,  desde  2004,  não  permitem  novos  ingressos  em  cargos  de  nível
fundamental.  Isso ocorre porque os cargos  em questão não abrangem atividades
finalísticas dos seus órgãos de lotação,  mas sim atividades meio, atribuições que
envolvem  apoio  logístico  e  operacional.  Cargos  que  desempenham  atividade
finalística de Estado demandam maior especialização, e o tempo de permanência do
servidor na função é maior. Já os cargos que envolvem atividades meio também são
aqueles  nos  quais  se  verifica  maior  transitoriedade  na  ocupação  de  postos  de
trabalho,  aspecto  que  não  recomenda  a  continuidade  de  adoção  do  vínculo
estatutário para novos ingressos. Sobre a terceirização, assim se pronuncia Amelia
Midori Yamane Sekido:

“Observa-se  que  o  emprego  da  terceirização  pelo  setor  privado  e  pela
Administração Pública não irá retroceder, pois apesar das dificuldades enfrentadas,
ela ainda se mostra uma ferramenta vantajosa. (…) Escolhendo a melhor forma de
terceirizar e observando as diretrizes para uma contratação plena e eficaz, ela se
torna uma ferramenta de gestão que proporciona diversas vantagens.”
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(disponível  em:  <http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/  2055866.PDF>;
acesso em 18/11/2014)

A Comissão de Constituição e Justiça já abordou adequadamente os demais temas
do projeto de lei. A introdução de competências inerentes à função de bibliotecário
para  o  cargo  de  Analista  Educacional  é  providência  ajustada  ao  que  dispõe  a
legislação federal sobre o tema. Ademais, o próprio plano de carreiras vigente, Lei
Estadual nº 15.293, de 2004, ao dispor sobre os requisitos de ingresso no cargo de
Analista Educacional, já estipula a necessidade de formação superior específica e
registro profissional para o desempenho da função de bibliotecário.

Do mesmo modo, a modificação da redação do art. 8º da Lei nº 3.227, de 1964, ao
conceder  autonomia  à  Assembleia-Geral  da  Fundação  Universidade  do  Vale  do
Sapucaí  para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Diretor  é
coerente  com  o  término  do  processo  de  absorção  das  fundações  educacionais
associadas  à  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  disciplinado  pela  Lei  nº
20.807, de 2013. Verificamos, portanto, que o projeto de lei está de acordo com os
princípios da administração pública.

Entretanto, entendemos que algumas cautelas devem ser adotadas para impedir
sobreposição  de  competências  entre  os  ocupantes  dos  cargos  das  carreiras  em
extinção  e  os  trabalhadores  empregados  das  empresas  prestadoras  de  serviço.
Visando  ajustar  o  texto  no  tocante  às  competências  dos  cargos  de  Auxiliar  de
Serviços  de  Educação  Básica  e  Auxiliar  Administrativo  da  Polícia  Militar,  esta
comissão propõe o Subtstitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.591/2014 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  15.293,  de  5  de  agosto  de  2004,  que  institui  as  carreiras  dos
Profissionais de Educação Básica do Estado, a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de
2004, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder
Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, o
seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 10 - (...)
§ 2º - O ocupante de cargo da carreira de Analista Educacional no exercício da

função  de  Bibliotecário  será  lotado  no  órgão  Central  ou  nas  Superintendências
Regionais  de  Ensino  e  atuará  nas  escolas  da  rede  estadual,  coordenando  as
atividades das bibliotecas e salas de leitura.”.

Art.  2º  -  Fica  acrescentado  ao  art.  12  da  Lei  nº  15.293,  de  2004,  o  seguinte
parágrafo único:

“Art. 12 - (...)
Parágrafo único - A partir  de 1° de dezembro de 2014, não haverá ingresso em

cargo da carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, e os cargos ocupados
serão extintos na medida de sua vacância.”.

Art. 3º - O § 1º do art. 41 da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41 - (...)
§ 1º  - A partir  de 1° de dezembro de 2014, não haverá ingresso em cargo das

carreiras de que tratam os incisos I, IV, VII, XIII e XIV do art. 1º desta lei.”.
Art. 4º - O Anexo II da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma constante

do anexo desta lei.
Art. 5º - A designação para o exercício de função pública de Auxiliar de Serviços de

Educação Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, nos termos do art. 10 da
Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, será permitida até que as atribuições previstas
no item 8  do  Anexo II  da  Lei  nº  15.293,  de 2004,  e na  primeira  linha da tabela
constante no item III.3 do Anexo III da Lei nº 15.301, de 2004, sejam integralmente
desempenhadas mediante contratos de terceirização de serviços.

Art. 6º - O caput do art. 8º da Lei nº 3.227, de 25 de novembro de 1964, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - A Fundação será administrada por um Conselho Diretor, composto por três
membros efetivos e três suplentes escolhidos pela Assembleia-Geral da Fundação.”.

Art. 7º - Ficam revogados os seguintes dispositivos:
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I - o inciso VIII do art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004;
II - o inciso I do § 1º do art. 9º da Lei nº 15.301, de 2004;
III - o § 1º do art. 8º da Lei nº 3.227, de 1964.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO
“ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei nº 15.293, de 5 de Agosto de 2004)
Atribuições dos Cargos Efetivos que Compõem as Carreiras dos Profissionais de

Educação Básica
(...)
6 - Carreira de Analista Educacional:
(...)
6.15 -  exercer  a coordenação das  bibliotecas escolares e  salas  de  leitura,  que

compreende:
a)  desenvolvimento  de  projetos  técnicos  e  pedagógicos  de  educação  e  de

preparação de material para as bibliotecas escolares e salas de leitura;
b)  orientação  técnica  quanto  à  organização  e  utilização  dos  equipamentos  da

biblioteca, do acervo de livros e de material especial e de acervo digital, de acordo
com o projeto político-pedagógico das unidades de ensino sob sua responsabilidade;

c)  coordenação  técnica  da  política  de  seleção  e  aquisição  de  livros,  material
especial e outros acervos;

d) coordenação das atividades desenvolvidas nas bibliotecas e salas de leitura sob
sua responsabilidade, buscando formas de integração entre elas e projetos político-
pedagógicos das respectivas escolas;

e) promoção de intercâmbio entre bibliotecas e salas de leitura;
6.16 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, previstas na

regulamentação aplicável e de acordo com a política pública educacional.
(...)
8. Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (em extinção):
Desempenhar atividades meio nos órgãos de lotação, entre as quais:
8.1. (...)”.
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Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Sebastião Costa -

Leonardo Moreira - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.592/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
aplicação do  caput do art. 7º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011, para
implementação da política remuneratória referente ao ano de 2014”.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao
mérito da proposição, conforme dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe, nos termos de seu art. 1º, que ficam majorados,

a partir  de 1º de outubro de 2014, em 4,62% (quatro vírgula sessenta e dois por
cento) os valores dos vencimentos básicos e dos subsídios dos servidores públicos
civis  ativos  e  inativos  com direito  à  paridade,  no  âmbito  da  administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo, em decorrência do disposto no caput do
art. 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no  caput do art. 7º da Lei nº
19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Conforme justificativa que acompanha o projeto, o índice proposto corresponde à
inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - apurada no
período de janeiro a setembro de 2014.

A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbice de natureza jurídica
capaz de impedir a tramitação do projeto de lei em análise.

O reajuste previsto no projeto aplica-se também aos vencimentos e subsídios dos
cargos de provimento em comissão e às funções gratificadas da administração direta,
autárquica  e fundacional  do Poder  Executivo;  aos valores da Bolsa  de  Atividades
Especiais,  assegurada aos bolsistas  da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -, nos termos do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005
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e às vantagens pessoais a que se referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 29 de
junho de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012.

Por outro lado, a revisão não se aplica às carreiras das polícias civil e militar, de
agente  penitenciário  e  socioeducativo  e  defensores  públicos,  uma  vez  que  tais
servidores já foram contemplados por reajustes específicos.

Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição
remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento do disposto no art.
37, X, da Constituição da República, que determina: “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”.

O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e
sem  distinção  de  índices,  constitui  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos
estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

Também  é  importante  lembrar  que  o  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal
estabelece  os  princípios  norteadores  da  administração  pública,  entre  os  quais  a
eficiência.

Verificamos, portanto, que a proposição, além de conferir efetividade aos comandos
constitucionais,  valoriza  os  servidores  do  Poder  Executivo,  ao  aperfeiçoar  o  seu
regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.

No ofício que acompanha a proposta é destacado, além do impacto do reajuste,
que as medidas previstas no projeto de lei têm adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e com os limites de despesas determinados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Informamos  que  esse  ponto  será  analisado  oportunamente  pela  Comissão  de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Lembramos também que o inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que
qualquer agente público, 180 dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na
circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a
recomposição  da  perda  de  seu  poder  aquisitivo  ao  longo  do  ano  da  eleição.  A
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proposição em análise, contudo, trata somente da mera recomposição remuneratória
da perda do poder aquisitivo, calculada com base em índice oficial.

Por todas as razões anteriormente aduzidas, somos pela aprovação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.592/2014.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Sebastião Costa - Leonardo Moreira - Gil

Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/11/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio e Wander Borges

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas;
discursos  dos  deputados  Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia;  aprovação  -
Correspondência: Mensagens nºs 723 e 724/2014 (encaminhando os Projetos de Lei
nºs 5.625 e 5.626/2014, respectivamente), do governador do Estado - Propostas de
Ação  Legislativa  nºs  2.039  a  2.176/2014,  de  autoria  popular  -  Ofícios  -  2ª  Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.627  a
5.633/2014 - Requerimentos nºs 9.031 a 9.053/2014 - Requerimentos Ordinários nºs
34  a  45/2014  -  Proposições  Não  Recebidas:  Requerimento  da  Comissão  de
Transporte - Questão de Ordem - Oradores Inscritos: Discurso do deputado Ulysses
Gomes; Questão de Ordem; discursos dos deputados Sargento Rodrigues e Rogério
Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência  -  Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  do  número
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes -

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos
Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
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Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -
Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h9min, 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 duas reuniões anteriores.
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Em discussão, as atas. Com a palavra,

para discutir, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo - Esta ata precisa ser discutida, presidente, porque ela

tem uma conotação histórica  que ficará  registrada nesta  Casa.  Há  uma frase  de
Bertolt Brecht que diz o seguinte: “Do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento. Mas
ninguém chama violentas às margens que o comprimem”.

A situação  que  vemos  hoje  aqui  e  que  a  ata  tem  de  traduzir  é  a  situação  de
violência em que vivem os agentes penitenciários e socioeducativos de Minas Gerais.
Isso tem de ser registrado em ata. Depois de um longo e difícil entendimento, o atual
governo  firmou  um  termo  de  ajustamento  de  conduta  -  TAC  -  com  o  Ministério
Público, que previa a realização de concurso público e prazos para a nomeação dos
concursados.  Contudo,  os  prazos vêm sendo protelados desde abril,  o  que é  um
verdadeiro absurdo. Sob o pseudo-argumento da defesa dos agentes penitenciários,
estão querendo dar um golpe no apagar das luzes, ao desconhecer e desprezar o
concurso e prorrogar os atuais e precários contratos administrativos. Acho que o olhar
que  nós,  deputados,  temos  de  ter  hoje  é  para  as  margens  que  estão  sendo
comprimidas; é para a situação de aluguéis atrasados, de dívidas e de fome por que
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passam muitos dos aprovados no concurso público que não foram nomeados. Assim,
presidente, para que os agentes penitenciários possam sair do Plenário,  proponho
que se forme uma comissão de deputados - e o presidente da Comissão de Direitos
Humanos já se coloca à disposição - para ir ao atual governador e pedir a nomeação
imediata dos concursados. Dessa forma, o Plenário seria esvaziado: sob a condição
de se formar uma comissão de parlamentares que se dirija ao Palácio e peça ao
governador  que  cumpra  o  acordado  com  o  Ministério  Público.  Ora,  quando  um
prefeito  ou  a Assembleia  deixam de cumprir  um TAC, são processados e há até
prisões. Então, por que nada acontece com o governo do Estado? Por quê? É bom
que se diga aos que defendem a prorrogação ilegal dos atuais contratos que um terço
dos aprovados no concurso é gente que está na função a título precário; gente que já
foi exonerada, que tinha contrato e foi aprovada no concurso público. Então, minha
gente, faço um apelo ao deputado Sargento Rodrigues e a outros que assinaram a
matéria: que retirem o projeto de tramitação. Por outro lado, presidente, vamos formar
uma comissão  para  conversar  com  o  atual  governador.  Enquanto  essa  comissão
estiver  em  conversa  com  o  governador,  os  companheiros  agentes  penitenciários
sairão do Plenário, e a reunião prosseguirá normalmente.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Como V. Exa. tomou a atitude de fazer abertura da

reunião mesmo com a ocupação do Plenário pelos servidores que nos visitam hoje na
Assembleia Legislativa, como agentes penitenciários, vou pedir a V. Exa. Para discutir
o problema aqui  criado.  Afinal  de  contas,  nós não podemos fingir  que nada está
acontecendo.  Estamos com alguns companheiros  em Plenário.  O Plenário é local
para os deputados, mas o presidente resolveu, assim mesmo, abrir a reunião. Como
o presidente abriu a reunião, eu vou também falar sobre a questão apresentada e
também  dos  trabalhadores  agentes  penitenciários  que  se  encontram  aqui  nas
galerias. Tenho feito esforço, já não é de hoje, em conjunto com o Ministério Público,
para  pautar  a  chamada  dos  servidores  que  foram  aprovados  em  concurso,  cujo
processo  não  está  seguindo  a  sequência  prometida  pelo  atual  governo.  Pelo
contrário, durante o período eleitoral o governo suspendeu todo o procedimento para,
eleitoralmente, tentar conseguir votos dos agentes que não eram concursados. Com
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isso,  paralisou a  chamada dos agentes  penitenciários.  Então,  o governo atual  do
Estado agiu errado, agiu demagogicamente, assim como demagogicamente agiu em
relação  às  professoras,  prometendo  também  efetivá-las  sem  concurso  público.
Denunciei isso como um processo demagógico no caso da PEC nº 69, que trata da
questão das professoras. E, em relação aos agentes penitenciários, reivindiquei do
Ministério Público, que visitei com lideranças dos agentes penitenciários, que exigisse
do  governo  do  Estado  que  realmente  fizesse  com  que  fossem  convocados  e
chamados os atuais concursados. O governo está enrolando os concursados e, ao
enrolar,  não faz  a  chamada dos que foram aprovados  em concurso.  O resultado
acaba  sendo  um  processo  de  radicalização  da  luta,  porque  muitos  estão  sem  o
emprego e sem oportunidade de ter  outro emprego. Ao mesmo tempo,  o governo
demitiu agentes penitenciários e, pelo que sei, não os readmitiu. Então, eles estão
demitidos, e muitos concursados que poderiam ser chamados não estão sendo. Falei
isso no primeiro dia: o que estava acontecendo era o enxugamento da máquina. Ou
seja,  o governo está demitindo para ver  se termina o ano.  porque o Estado está
endividado. Quando nós dissemos, durante todo o período do governo passado ou
desse governo que está acabando, que Aécio Neves quebrou Minas, houve gente
que não gostou de ouvir. Mas Aécio quebrou Minas e hoje não tem dinheiro nem para
manter  agentes  penitenciários  nem  para  admitir  os  agentes  que  passaram  no
concurso. Então, Sr. Presidente, acaba sendo um quadro de radicalização. Concordo
com o deputado Durval Ângelo que precisamos de uma solução. O governo deve
readmitir  quem foi demitido, mas também chamar os concursados, pois existe um
cronograma que não está sendo respeitado. O Ministério Público exige o cronograma,
e o governo não cumpre o cronograma. Estamos solicitando a constituição de uma
comissão  de  deputados  e  deputadas  para  ir  ao  governador  do  Estado  e  tentar
estabelecer  um  cronograma  a  ser  respeitado  pelo  governo,  com  a  imediata
convocação  daqueles  que  estão  aptos  a  serem  nomeados.  É  a  única  forma  de
resolver esse problema. É claro que, no caso da ocupação aqui, conversaremos com
os companheiros, com a companheira, com todos que querem uma solução - eu sei -
pacífica  para esse caso.  A pressão é uma forma também de resolver  problemas.
Espero  que  tenhamos  maturidade  para  resolver  esse  problema  chamando  os
concursados que passaram no concurso e têm esse direito, o de serem chamados.
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Muito obrigado, presidente. Vamos resolver essa questão.
O presidente - Não havendo retificação a ser feita nas atas, dou-as por aprovadas.

Correspondência
- O deputado Rômulo Viegas, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 723/2014*
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Divinópolis o imóvel que especifica.

Tal  proposta visa a doar  ao Município de Divinópolis,  em atendimento a pedido
formulado pela Prefeitura Municipal,  o imóvel que será destinado à construção de
unidade escolar  municipal,  tendo em vista  que a  região  sudeste  desse Município
demanda grande quantidade de vagas na rede municipal.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, órgão ao
qual o imóvel encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à doação, considerando
a destinação pública que será atribuída ao bem e a inexistência de projetos do Estado
para a utilização do imóvel.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.625/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Divinópolis  o  imóvel  que

especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel com área de 5.218,00m², situado no Bairro Cidade Jardim, lote 293, quadra
32,  zona 35,  registrado sob o nº  R-2-46.647,  Livro 2,  no Cartório  do  Registro de
Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
unidade escolar municipal.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Divinópolis não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Divinópolis  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 724/2014*
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica.

Informo a  essa Casa Legislativa  que o imóvel  em questão passou a integrar  o
patrimônio do Estado a título de doação por parte do Município de Santo Antônio do
Monte.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  o
desenvolvimento  de  ações  de  saúde  e  de  atividades  ligadas  ao  bem-estar  da
população.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel é sede da Fundação Municipal Dr. José
Maria dos Mares Guia e que inexiste, por parte do Estado, interesse em sua utilização
direta, o que enseja a sua disponibilidade para os objetivos citados.

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

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
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Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.626/2014

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Monte  o
imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do
Monte imóvel constituído de terreno com área de 19.131,00 m² e benfeitorias com
área  de  2.335,50m²,  situado  à  Rua  Coronel  Fraga,  nº  486,  Bairro  Bela  Vista,
Município de Santo Antônio do Monte, registrado sob o nº R-1-4.461, Livro 2-L, Fls.
95, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Monte.

Parágrafo único -  O imóvel descrito  no  caput destina-se ao desenvolvimento de
ações de saúde e de atividades ligadas ao bem-estar da população.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Santo Antônio do Monte não houver procedido
ao registro do imóvel.

Art.  4º  -  O Município  de  Santo  Antônio  do  Monte  encaminhará  à  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.039/2014
Proponente: Junior José da Silva
Proposta: Monitorar a distribuição de medicamentos no Município de Sabará.
Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Programa: 2 - Saúde Integrada
Ação: 4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4299  -  Aquisição,
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Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos -, da proposta de revisão
do  PPAG 2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  monitorar  a  distribuição  de
medicamentos no Município de Sabará.

Justificação:  Apesar  dos  investimentos  financeiros  em  ações  de  produção,
armazenamento e distribuição de medicamentos em todo o Estado, constata-se que
muitos  medicamentos  não  estão  sendo  adequadamente  distribuídos  para  a
população, como no caso da região de Ravena, no Município de Sabará.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.040/2014

Proponente: Agmar Pereira Lima, do Conselho Municipal de Assistência Social de
Pedras de Maria da Cruz

Proposta:  Realização,  pelos  profissionais  de  saúde  das  equipes  de  saúde  da
família,  de  visitas  domiciliares  nas  comunidades  quilombolas,  desenvolvendo  as
ações de saúde pertinentes, incluindo a aferição da pressão arterial.

Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Programa: 49 - Saúde em Casa
Ação: 1116 - Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária à Saúde
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1116 - Cofinanciamento das

Equipes de Atenção Primária à Saúde -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, para que os profissionais de saúde das equipes de saúde
da família realizem visitas domiciliares nas comunidades quilombolas, desenvolvendo
as ações de saúde pertinentes, incluindo a aferição da pressão arterial.

Justificação: Moradores de comunidades quilombolas, em virtude da distância entre
seus  domicílios  e  as  unidades  básicas  de  saúde,  bem  como da  insuficiência  de
profissionais  capacitados  para  aferir  pressão  arterial,  não  estão  sendo
adequadamente atendidos em suas necessidades de saúde.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.041/2014

Proponente: Bruno Alves Chaves, do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual
de Minas Gerais - Cellos-MG

Proposta: criação de ação nova
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Nome da  ação:  Elaboração  e  Implementação  do  Plano  Estadual  de  Atenção  à
Saúde Integral da População LGBT

Finalidade:  Elaboração do plano estadual a partir  de diagnósticos regionalizados
para priorização das demandas e desenvolvimento das ações, com contratação de
consultoria especializada.

Meta física: 1 - Plano - Meta financeira: R$400.000,00
Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da proposta de revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2015, para criar a ação Elaboração e Implementação do
Plano Estadual de Atenção à Saúde Integral da População LGBT.

Justificação:  A elaboração  do  plano  e  sua  implementação  vai  ao  encontro  das
normativas legais que preconizam a saúde como direito universal, integral e equitativo
a ser operacionalizado pelo Estado, garantido no texto constitucional e nos tratados
internacionais dos quais o Brasil é signatário.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.042/2014

Proponente: Rômulo Luiz Campos, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Minas Gerais - Fetaemg

Proposta: Criar o Índice de Chamada e Atendimento da Saúde - Icas -, para medir a
eficiência e a eficácia das ações de atenção e resolutividade e fornecer dados para
acompanhamento e monitoramento, bem como melhorar a gestão da saúde. Esse
índice, a ser implantado no âmbito do SUS e do Samu, pode ser criado com código
por áreas de atendimento.

Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Programa: 239 - Gestão do Sistema Único de Saúde
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 239 - Gestão do Sistema

Único de Saúde -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, com vistas a criar o Índice de Chamada e Atendimento da Saúde - Icas -, para
medir a eficiência e a eficácia das ações de atenção e resolutividade e aprimorar o
monitoramento dessas ações, melhorando a gestão da saúde.

Justificação: Vários países estabelecem entre si  uma disputa pela diminuição no
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tempo entre chamada e atendimento. A maior competitividade para superar o recorde
médio tem sido positiva e tem gerado maior resolutividade na gestão. O Brasil, como
um líder na América Latina, e Minas Gerais podem dar sua contribuição.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.043/2014

Proponente: Junior José da Silva
Proposta: Destinação de recursos, no valor de R$10.000,00, para concluir a reforma

da Matriz de Ravena, igreja de 1720 que possui elevado valor histórico, artístico e
cultural para a população de Ravena, assim como para o Estado de Minas Gerais.

Tema: Recursos para a reforma da Matriz de N. Sra. da Assunção, no Distrito de
Ravena, em Sabará.

A Matriz de Ravena, de 1720, está fechada há cerca de 10 anos. Há 4 anos estava
em  reforma,  mas em  setembro  foi  anunciada a  paralisação da  obra  por  falta  de
recursos. A igreja apresenta uma série de problemas na estrutura, na fundação, nos
elementos artísticos, no telhado, na parte pluvial, entre outros. Caso as obras não
sejam  retomadas,  corre  o  risco  de  desabar,  segundo  avaliação  do  Iepha.  São
necessários, segundo o instituto, mais R$10.000,00 para reformar toda a igreja.

Ações relacionadas à sugestão: 1259, 4221, 4230 e 4212
Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 9 - Circuitos Culturais de Minas Gerais
Ação: 1259 - Minas Patrimônio Vivo - Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1259 - Minas Patrimônio Vivo:

Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural -, da proposta de revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, para que sejam destinados recursos para conclusão
da reforma da Matriz de Ravena.

Justificação: A Matriz de N. Sra. da Assunção, tombada pelo patrimônio histórico e
artístico de Minas Gerais, possui elevado valor cultural e religioso. É a principal igreja
da região, que é frequentada por várias gerações de famílias. A disponibilização de
recursos  é  fundamental,  pois  a  obra  tem  que  continuar.  Para  2015,  o  recurso
disponibilizado  para  a  região  central  é  insuficiente;  são  necessários  pelo  menos
R$5.000.000,00.
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Valorizar e recuperar o patrimônio histórico do Estado é função deste programa.
Assim,  a  Matriz  de  N.  Sra.  da  Assunção,  de  1720,  precisa  receber  os  recursos
necessários a sua recuperação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.044/2014

Proponente: Luciana Sepúlveda Viana, da Federação Mineira de Xadrez
Proposta: Restauração da Ação 4068 - Xadrez na Escola
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 271 - Melhoria da Educação Básica
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  271  -  Melhoria  da

Educação Básica -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, com vistas à restauração da Ação 4068 - Xadrez na Escola.

Justificação:  O  objetivo  desta  proposta  é  desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o
autocontrole psicofísico, a criatividade e a capacidade de pensar de maneira lógica e
ágil,  estimulando-se  a  tomada  de  decisões  com  autonomia  e  melhorando  a
capacidade de aprendizado e de integração social.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.045/2014

Proponentes: João Baptista Santiago Neto, da Prefeitura Municipal de Nova Lima,
Fábio Guimarães da Silva, Samuel Gazolla Lima Proposta e Diego Rossi

Proposta: Proposta 9: Alteração da Ação 4605 - PEP
Finalidade: Dobrar o número de alunos atendidos no PEP mediante convênio com o

Pronatec, com vistas a ampliar  os cursos técnicos como escola integral no ensino
médio.

Proposta 76: Contribuição Virtual: Criação de escolas técnicas rurais a fim qualificar
os  jovens  residentes  no  interior  para  realização  das  atividades  agrícolas  e
consequentemente combater o êxodo rural.

Proposta 88:  Contribuição Virtual:  construção de unidade de ensino profissional,
através do programa Brasil Profissionalizado, do governo federal, em parceria com o
Estado, com financiamento do governo federal e custeio do governo estadual. O valor
da construção seria de R$14.000.000,00, com projeto padrão do governo federal.
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Proposta 95: Contribuição Virtual: Ação: 4605 - Programa de Desenvolvimento da
Educação Profissional - PEP

A finalidade deve ser alterada para “promover a articulação, com os demais entes
públicos, das políticas públicas de trabalho e emprego de Minas Gerais, visando à
oferta  de  serviços  integrados,  à  excelência  no  atendimento  ao  cidadão,
potencializando a  geração de renda,  e  à  garantia  do acesso gratuito  à  educação
profissional”.

Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 3 - Melhor Emprego
Ação: 4605 - Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional - PEP
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4605  -  Programa  de

Desenvolvimento da Educação Profissional (PEP) -, da proposta de revisão do PPAG
2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para:  a)  aumentar  o  número  de  alunos
atendidos  no  PEP,  mediante  convênio  com  o  Pronatec;  b)  criar  escolas  técnicas
rurais; c) construir unidade de ensino profissional em parceria com o governo federal,
por meio do programa Brasil Profissionalizado; e d) alterar a finalidade da ação.

Justificação:  Proposta  9:  É  necessário  identificar  a  demanda  empresarial  por
técnicos  nas  diversas  áreas  e  incluir  os  cursos  técnicos  nas  escolas  estaduais,
abrindo o mercado de trabalho aos jovens.

Proposta 76: São muitos os jovens que deixam a casa de seus pais para estudar
fora, pois não têm condições de estudar em suas comunidades, sendo que muitos
acabam não voltando para o interior, o que aumenta o êxodo rural.

Proposta  88:  A  qualificação  da  mão  de  obra  é  um  item  importante  para  o
desenvolvimento das regiões do Estado. A cidade de Ubá possui um importante polo
moveleiro  e  de  confecções,  em  segmentos  que  geram  um  grande  número  de
empregos e que demandam, cada vez mais, qualificação da mão de obra.

Proposta 95: O Estado criou a rede mineira sem observar que a participação dos
entes públicos perde diante dos parceiros privados, o que tem provocado a elevação
do valor gasto por aluno do PEP e a redução de vagas. A rede federal gratuita poderia
suprir essas vagas.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.046/2014
Proponente: Gilmar de Souza Oliveira, da Associação Mineira das Escolas Famílias

Agrícolas - Amefa
Proposta: Proposta 10: Alteração da Ação 4587 - Atendimento às EFAs
Ampliar a meta financeira da Ação 4587 para R$6.836.000,00, do seguinte modo:
- 2015:
Mata - 8: R$1.801.800,00
Sul - 1: R$189.000,00
Noroeste - 1: R$346.500,00
Norte - 2: R$1.055.250,00
Jequitinhonha-Mucuri - 8: R$3.471.300,00
Total - 20: R$6.863.850,00
- 2016:
Mata - 9: R$2.048.760,00
Sul - 1: R$226.800,00
Noroeste - 1: R$415.800,00
Norte - 3: R$1.530.900,00
Jequitinhonha-Mucuri - 9: R$4.430.160,00
TOTAL - 23: R$8.652.420,00
Proposta  6:  Implantação dos laboratórios  virtuais  para  todas  as EFAs  de Minas

Gerais.
Proposta 11: Restauração da Ação 4364 - Melhoria da Infraestrutura das EFAs
Meta física: 20 - Meta financeira: R$600.000,00
Proposta 12: Reforma e ampliação das unidades produtivas na rede-propriedade

das EFAs de Minas Gerais,  orçadas em valor de R$50.000,00 por EFA em 2015,
aumentando-se em 20% o valor do repasse por EFA nos anos subsequentes.

Proposta 13: Programa 232 - EFA
Apoio financeiro à Amefa para prestação de assessoria técnica e pedagógica às

EFAs e de assessoria gerencial às suas mantenedoras.
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 232 - Escola Família Agrícola
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Ação: 4587 - Atendimento às Escolas Família Agrícola
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  232  -  Escola  Família

Agrícola -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, com
vistas  a  ampliar  a  meta  financeira  e  a  alterar  a  regionalização  da  Ação  4587  -
Atendimento  às  Escolas  Família  Agrícola  (EFAs)  -  e  a  restaurar  a  Ação  4364  -
Melhoria da Infraestrutura das EFAs.

Justificação: Proposta 10: Em 2014 foi recebido pelas 20 EFAs de Minas Gerais o
valor de R$4.995.000,00. Levando em consideração a criação de mais 3 novas EFAs,
há  previsão  natural  de  aumento  do  número  de  estudantes,  com  previsão  de
atendimento de mais de dois mil jovens em 2015.

Proposta 6: Além de atender a mais de dois mil jovens camponeses de diferentes
regiões  do  Estado,  as  EFAs  atendem  também  suas  famílias,  educadores  e
comunidades de mais de 180 municípios mineiros,. Essas unidades escolares muitas
vezes  estão  em  regiões  sem  sinal  de  celular  e  internet,  que  são  instrumentos
fundamentais para a realização de pesquisas e a construção do conhecimento.

Proposta 11: Se dividirmos R$300.000,00 por 20 EFAs, cada uma teria direito a
apenas R$15.000,00. Esse montante seria suficiente apenas para pagar a mão de
obra qualificada exigida por lei, que é cara. Nossa proposta é aumentar o repasse
para pelo menos R$30.000,00 por EFA, a fim de permitir e compensar minimamente a
contratação de serviços arquitetônicos qualificados e garantir o mínimo de reforma na
rede, que é muito precária.

Proposta 12: Sabe-se que a formação em alternância na EFA parte das vivências
na prática produtiva para o campo teórico, integrando-se, assim, família, comunidade
e  escolas.  Nesse  sentido,  reformar  e  ampliar  as  EFAs  e  apoiar  a  incentivar  o
aprendizado  nessas  escolas  são  ações  essenciais  para  o  crescimento  e  a
manutenção das práticas educacionais no campo.

Proposta 13: A Amefa tem o papel de assessorar, motivar e representar as EFAs,
suas  equipes  e  mantenedoras  a  fim  de garantir  os  princípios  da  metodologia  de
ensino  em  alternância  e  seus  quatro  pilares  de  sustentação  -  a  pedagogia  da
alternância, a associação, a formação integral e o desenvolvimento do meio - e a
formação integral e contextualizada do jovem e de seus familiares.



1019
____________________________________________________________________________

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.047/2014

Proponente: Dalcira Pereira Ferrão Fiori, da Prefeitura Municipal de Contagem
Proposta: Proposta 14: Ações 1086 e 1087 - Magistra EF e EM
Contemplar  temas  relativos  às  políticas  transversais  -  gênero,  raça,  etnia,

diversidade sexual - nas formações continuadas para professores da rede de ensino
do Estado.

Produto: professores capacitados nas temáticas
É importante que essa ação esteja explícita
Proposta 15: Contemplar temas relativos às políticas transversais - gênero, raça,

etnia, diversidade sexual - nas formações continuadas para professores da rede de
ensino do Estado.

Produto: professores capacitados nas temáticas
É importante que esta ação esteja explícita
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
contemplar temas das políticas transversais (gênero, raça, etnia, diversidade sexual)
nos cursos de formação e capacitação profissional dos professores da rede de ensino
do Estado.

Justificação: Proposta 14:
Gostaria de saber sobre o Peas Juventude - Programa de Atenção ao Jovem
Proposta 15:
Gostaria de saber sobre o Peas Juventude - Programa de Atenção ao Jovem
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.048/2014
Proponentes:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  da  23ª  Promotoria  de

Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  Cível,  em  Belo  Horizonte,  e  Celso  Penna
Fernandes Júnior, da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Cível, em
Belo Horizonte
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Proposta: Desmembrar a Ação 4191 - Atendimento aos Municípios -, criando uma
área exclusiva para a educação infantil.

- Ação: Apoio aos municípios para universalização da educação infantil
- Finalidade: disponibilizar recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros aos

municípios de forma a garantir a universalização da educação infantil
- Produto: município atendido
- Meta física: 853
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município na Área Educacional
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 233 - Cooperação Estado

e Município na Área Educacional -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, para desmembrar a Ação 4191 - Atendimento aos Municípios -,
criando  uma  ação  exclusiva  para  a  educação  infantil,  com  a  finalidade  de
“disponibilizar recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros aos municípios de
forma a garantir a universalização da educação infantil”.

Justificação:  Os  municípios  carecem  de  apoio  e  colaboração do Estado para  o
cumprimento das metas dos Planos Nacional e Estadual de Educação.

Ressalte-se  a  importância  da  referida  ação,  considerando  a  obrigatoriedade
constitucional da universalização do atendimento, até 2016, às crianças a partir de 4
anos de idade, conforme a Emenda à Constituição nº 59/2009, que alterou o art. 208,
I, de modo a estabelecer “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos
de idade,  assegurando inclusive  sua oferta  gratuita  para  todos  os que  a ela  não
tiveram acesso na idade própria”, e considerando também o art. 4ª, I, da Lei Federal
nº 12.796, de 2013, que estabelece “a educação básica obrigatória  e gratuita dos
quatro aos dezessete anos de idade”.

É importante levar em conta ainda o Plano Decenal de Educação de Minas Gerais
para  o  período  2011-2020,  que  estabelece  como  meta  o  aumento  da  taxa  de
atendimento escolar para 30%, em até cinco anos de vigência do plano, para crianças
de até 3 anos.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.049/2014
Proponentes: Francislei Henrique dos Santos, da Central Única de Favelas de Belo

Horizonte - Cufa-BH -, Angela Fonseca Pego, da Prefeitura Municipal de Poté, e Ana
Flávia Araújo

Proposta:  Proposta 17: Comemoração do Dia das favelas (4/11/2014), nos termos
de lei sancionada pelo Estado. Através desta proposta, visamos garantir o recurso de
R$800.000,00  para  essa  comemoração,  que  consistirá  em  evento  realizado  na
capital.

Proposta 21: Alteração da Ação 4409 - Estímulo à Produção e Circulação Cultural -
do Programa 123:

- Acrescentar região Jequitinhonha-Mucuri
- Valor: R$200.000,00
- Meta física: 1 Festivale
Apoiar  o  festival  é  fundamental,  visto  que  é  realizado  há  mais  de  30  anos  e

congrega  todas  as  manifestações  culturais  da  região,  como  teatro,  artesanato  e
cultura popular.

Proposta 24: Alteração da Ação 4409 - Estímulo à Produção e Circulação Cultural -
do Programa 123

Meta física: realização do Festival de Cultura Mucuriart
Meta financeira: R$150.000,00
Região: Jequitinhonha-Mucuri
Proposta  70:  Contribuição  Virtual:  O  Estado  de  Minas  Gerais  possui  um  forte

potencial turístico e cultural. Sendo assim, seguindo o exemplo de algumas cidades
do  Estado  que  já  contam  com  festivais  gastronômicos  e  de  inverno,  deveria  ser
implementado no Estado um festival integrado, em que cada cidade contribuiria com
o que tem de melhor, como, por exemplo, dança, música, gastronomia, teatro e arte.
Através desse festival, a cultura e o turismo no Estado cresceriam e receberiam ainda
mais incentivos.

Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 123 - Democratização do Acesso à Cultura e aos seus Mecanismos de

Produção
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Ação: 4409 - Estímulo à Produção e Circulação Cultural
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4409 - Estímulo à Produção e

Circulação Cultural -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, para: a) promover a comemoração do dia das favelas (4/11/2014), previsto por
lei estadual; b) acrescentar a Região Jequitinhonha-Mucuri, com metas que permitam
realizar o Festivale e o Festival de Cultura Mucuriart; e c) implementar um festival
integrado, em que os municípios mineiros possam expor suas atividades artísticas

Justificação:  Proposta 17: Em 2008 a Central Única das Favelas apresentou ao
Brasil a proposta de criação de um dia de reflexão e comemoração, como forma de
reconhecimento dos governos e da sociedade civil desse setor que representa mais
de 12 milhões de pessoas em todo o País. Minas se tornou o primeiro estado da
Federação a sancionar uma lei com esse objetivo, reconhecendo a importância da
proposta.  Como  segundo  passo,  propomos  garantir  recursos  para  que  a  ação
concreta  da  comemoração  do  Dia  das  Favelas  seja  garantida  pelo  Estado  à
sociedade.

Proposta 21: O Festivale é realizado há mais de 30 anos na região, e nos últimos 4
anos contou com recursos diretos do governo do Estado, assegurados por meio de
emenda ao PPAG. Dessa forma, achamos fundamental o governo continuar apoiando
o evento, visto que ele é fundamental para a divulgação da cultura regional.

Proposta 24: O festival é resultado de um esforço coletivo de agentes, produtores,
entidades culturais e artistas da região, materializado na fundação do Instituto Válido
Mucuri. Ambos têm por missão atuar na valorização da cultura e na construção da
identidade  do  Vale  do  Mucuri.  O  Mucuriart  pretende  estimular  a  parceria  e  a
articulação com os diversos segmentos e agentes culturais da região e do Estado,
bem como a parceria com a Secretaria de Estado de Educação, dando visibilidade à
música e a outras expressões da cultura popular, especialmente a produzida no Vale
do  Mucuri,  e  possibilitando  fruição  cultural  à  população  por  meio  de  uma
programação democrática e diversificada.

Proposta  70:  Contribuição  para  o  desenvolvimento  da  cultura  e  do  turismo  no
Estado e promoção da integração das cidades.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.050/2014
Proponente: Leila Borges da Silva, da Prefeitura Municipal de Carmésia
Proposta:  Alteração  da  Ação  4617  do  Programa  131,  com  meta  financeira  de

R$180.000,00 e meta física de 4 (Central - 3 e Rio Doce - 1)
(A proposta requer recursos para elaboração de projeto de restauração do Casarão,

situado na aldeia sede Pataxó em Carmésia, antiga prisão indígena no período da
ditadura militar.

Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 131 - Preservação do Patrimônio Cultural
Ação: 4617 - Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural/ Bens Imóveis
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4617  -  Conservação  e

Restauração do Patrimônio Cultural/ Bens Imóveis -, da proposta de revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a ampliar  a meta financeira e a
alterar a regionalização.

Justificação:  O Casarão,  como é  conhecido,  está  localizado  na  aldeia  sede,  no
Município de Carmésia. Possui valor histórico e cultural, pois à época da ditadura foi
usado com cadeia para indígenas.

Além  do  valor  cultural  decorrente  da  arquitetura  rústica,  o  Casarão  possui
importante  significado  para  o  povo  Pataxó,  residente  da  aldeia.  O  projeto  de
restauração é importante para preservar esse bem cultural, que conta a história local,
e  manter  viva  a  memória  cultural  local,  o  que  contribui  para  a  manutenção  e  a
preservação da cultura Pataxó.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.051/2014

Proponentes:  Vilmar Oliveira de Jesus / Bruno Dias Bento (Associação Histórico
Cultural,  de  Teófilo  Otôni)  /  Guilardo  Veloso  de  Andrade  Filho,  do  Instituto
Sociocultural do Jequitinhonha - Valemais (Belo Horizonte)

Proposta: Nova ação - proponentes não especificaram programa
Criar programa de microprojetos culturais que beneficiem as regiões do Mucuri e do

Jequitinhonha com aporte financeiro de até R$20.000,00 como forma de permitir  a
descentralização cultural.
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Valor: R$1.600.000,00 - 80 projetos
Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 123 - Democratização do Acesso à Cultura e aos seus Mecanismos de

Produção
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 123 - Democratização do

Acesso à Cultura e aos Seus Mecanismos de Produção -, da proposta de revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para financiar microprojetos culturais na
região Jequitinhonha-Mucuri.

Justificação: 1. Estimular as diversas cadeias produtivas da cultura
2. Descentralizar os recursos para a cultura
3. Descentralizar as atividades culturais
4. Fortalecer culturalmente as regiões
5. Permitir que grupos de cultura popular tenham acesso a recursos
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.052/2014
Proponentes:  Comissões  Regionais  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional

Sustentável  da  Zona  da  Mata  1,  do  Baixo  Jequitinhonha,  do  Alto  e  Médio  São
Francisco e do Vale do aço.

Proposta: Proposta 20: Aumentar a meta financeira da Ação 2046 para R$800.00,00
para  que  o  Consea-MG  possa  realizar  a  Conferência  Estadual  de  Segurança
Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  e  as  25  pré-conferências  regionais  sobre  o
mesmo tema.

Proposta 26:  Alterar a meta financeira da Ação 1140 para R$150.000,00 com o
objetivo de capacitar os conselheiros estaduais e municipais de segurança alimentar
e  nutricional  sustentável,  bem  como  os  gestores  públicos,  a  fim  de  qualificar  a
participação  popular  no  controle  social  da  política  de  segurança  alimentar  e
nutricional sustentável e fortalecer a organização do Sistema de Segurança Alimentar
e Nutricional - Sisan - no Estado.

Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Programa: 246 - Segurança Alimentar
Ação: 2046 - Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais (Consea-MG)
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Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 246 - Segurança Alimentar
-,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para
aumentar  a  meta  financeira  das  Ações  2046  -  Manutenção  das  Atividades  do
Conselho  de  Segurança  Alimentar  de  Minas  Gerais  (Consea-MG)  -  e  1140  -
Manutenção  das  atividades  do  Centro  de  Referência  em  Segurança  Alimentar  e
Nutricional Sustentável (Cresans) -, com vistas a realizar a Conferência Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e as pré-conferências regionais sobre
o mesmo tema e a capacitar os conselheiros e gestores públicos para o exercício do
controle social e o fortalecimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional -
Sisan - no Estado.

Justificação:  Proposta  20:  O  Consea-MG  é  órgão  de  deliberação  da  Política
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, além de ser mecanismo
de proposição das diretrizes, programas, ações e prioridades, conforme o art. 5º da
Lei nº 15.982, de 2006, e o Decreto nº 44.355, de 2006.

No ano  de 2015 haverá formulação do PPAG 2016-2019,  que instituirá  o  novo
modelo de gestão de políticas Públicas do Estado. Diante disso, faz-se necessária a
realização da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
e das 25 pré-conferências regionais para definir orientações para a formulação de
propostas para a política a ser implementada conforme os arts. 5º, 6º 8º e 16 da Lei
nº 15.982, de 2006.

Proposta  26:  O  Sisan  é  o  sistema  de  implementação  da  Política  Estadual  de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que se organiza por meio do pacto
federativo. Para que se efetive, é fundamental que a sociedade civil e os gestores
públicos  estejam  capacitados  sobre  o  funcionamento  de  seus  instrumentos  de
realização. Diante disso, a capacitação desses atores sociais é condição necessária
para a efetivação do Sisan, conforme os arts. 11 a 25 da Lei nº 15.982, de 2006, e em
consonância com o Decreto nº 44.355, de 2006.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.053/2014

Proponente: Cleonice Maria da Silva Braz, da Aefaaraçuai, de Araçuaí
Proposta: Alteração da Ação 4357 - Promoção do Esporte Indígena - do Programa

149
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Aumento da meta financeira de R$1.000,00 para R$250.000,00
Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 149 - Incentivo ao Esporte
Ação: 4357 - Promoção do Esporte Indígena
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4357 - Promoção do Esporte

Indígena -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
com vistas a ampliar suas metas financeiras.

Justificação: A população indígena está dispersa por todo o Estado, com 11 etnias e
53 aldeias. Os jovens indígenas precisam valorizar o esporte tradicional, como fonte
de lazer, meio de fortalecimento da identidade indígena e ferramenta de construção
da cidadania.

Tendo  em  vista  que  o  recurso  destinado  para  a  ação  nos  últimos  anos  foi  de
R$200.000,00, solicitamos o aumento do repasse para R$250.000,00. O aumento, no
total de R$50.000,00, se dá em função do custo dos impostos, que reduzem muito o
valor repassado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.054/2014

Proponente: Cleonice Maria da Silva Braz, da Aefaaraçuai, de Araçuaí
Proposta:  Alteração  da  Ação  4514  -  Apoio  à  Cultura  Popular  e  Imaterial  -,  do

Programa 131
Finalidade: Abranger as regiões com presença indígena: Jequitinhonha-Mucuri, Rio

Doce, Vale do Aço, Sul de Minas e Norte de Minas
Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 131 - Preservação do Patrimônio Cultural
Ação: 4514 - Apoio à Cultura Popular e Imaterial
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4514 - Apoio à Cultura Popular

e Imaterial, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para incluir as regiões Jequitinhonha-Mucuri, Rio Doce, Central, Sul de Minas e Norte
de Minas.

Justificação: É fundamental dar apoio à cultura imaterial dos povos indígenas, por
meio de eventos como Festa das Águas, Festa do Imbu e Encontro dos Pajés, cada
qual no valor de R$25.000,00.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.055/2014

Proponente: João Baptista Santiago Neto, da Prefeitura Municipal de Nova Lima
Proposta: Alteração da Ação 4254 - Formação Técnica Profissional para Inserção

no Mercado de Trabalho -, do Programa 143
Criar cursos técnicos para alunos nos cursos do ensino médio por meio de convênio

com  o  Ministério  da  Educação  para  ampliar  os  cursos  técnicos  de  formação
continuada,  multiplicando  o  orçamento  de  R$5  milhões  para  R$25  milhões  e
atendendo 5.600 alunos em todo o Estado.

Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 143 - Formação Profissional para o Mercado de Trabalho
Ação: 4254 - Formação Técnica Profissional para Inserção no Mercado de Trabalho
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4254  -  Formação  Técnica

Profissional  para  Inserção no Mercado de Trabalho  -,  da  proposta  de  revisão  do
PPAG 2012-2015 para o  exercício  de  2015,  para incremento das metas físicas e
financeiras de modo a ampliar  os cursos técnicos e de formação continuada para
estudantes do ensino médio.

Justificação: É urgente a capacitação técnica da juventude com vistas a melhorar
sua empregabilidade.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.056/2014

Proponente: Jaime Luiz Rodrigues Jr., do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental - Codema - de Governador Valadares

Proposta: Restauração do valor da meta financeira da Ação 4301 - Piso Mineiro de
Assistência Social, mantendo os valores de 2014 (R$53.160.515,00)

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4301 - Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social
Ementa:  Encaminha sugestão de alteração da Ação 4301 -  Cofinanciamento do

Piso Mineiro de Assistência Social -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, para que seus recursos sejam equiparados aos de 2014.
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Justificação: Pretende-se assegurar o cumprimento da Resolução nº 459, de 2010,
da  Sedese,  que  estabelece  a  base  de  calculo  para  o  repasse  de  recursos  aos
municípios.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.057/2014

Proponente: Jaime Luiz Rodrigues Jr., do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental - Codema - de Governador Valadares

Proposta: Restauração da Ação 4318 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios
para Municípios na Execução da Proteção Especial -, excluída da proposta de revisão
do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2015, com os mesmos atributos de 2014.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 11- Assistência Social e

Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, para restaurar a Ação 4318 - Cofinanciamento para Municípios na Execução de
Proteção Especial -, com os mesmos atributos de 2014.

Justificação: A ação foi excluída da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015. É necessário manter a previsão orçamentária para a implantação
de serviços regionalizados de proteção social especial de alta complexidade.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.058/2014

Proponente: Eleonora Schettini Martins Cunha, da Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG -, em Belo Horizonte

Proposta: Retirar da finalidade da ação a expressão “da série histórica”
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4234 - Cofinanciamento para Municípios na Execução de Proteção Básica
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4234 - Cofinanciamento para

Municípios  na  Execução  de  Proteção  Básica  -,  da  proposta  de  revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015, para retirar da sua finalidade a expressão “da
série histórica”.
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Justificação: O cofinanciamento deve ser realizado com base em critérios do Suas.
Desde as alterações da Loas e do SUAS, não faz sentido tratar de “séries históricas”.
Qualquer cofinanciamento deve ser baseado em critérios pactuados.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.059/2014

Proponentes: Thiago Alves da Silva Costa, do Centro de Luta pela Livre Orientação
Sexual de Minas Gerais - Cellos-MG -, e Dalcira Pereira Ferrão Fiori, da Prefeitura
Municipal de Contagem

Proposta: Proposta 30: Acréscimo da ação Travessia Trans ao programa Travessia,
com a finalidade de promover a inclusão social e econômica da população travesti e
transgênero  por  meio  da  articulação  de políticas  públicas  com vistas  a  minimizar
privações sociais.

Proposta  54:  Inclusão  de  nova  ação,  consistente  na  promoção  de  campanha
publicitária  na  TV e  no  rádio  e  por  meio  de  material  gráfico  e  outdoor contra  a
violência praticada contra a população LGBT no Estado.

Proposta 56: Inclusão de nova ação, com o seguinte nome: “Apoio Financeiro e
Material a Eventos e Atividades de Afirmação LGBT”

Finalidade:  Fomentar  a política  de assistência  social,  de direitos  humanos e de
trabalho e emprego, apoiando entidades governamentais e não governamentais por
meio  de  apoio  financeiro  e  material  na  execução  de  eventos  e  atividades  de
afirmação da cultura LGBT.

Produto: evento apoiado
Unidade de medida: evento
Região: estadual
Metas físicas para 2015: 15
Metas financeiras para 2015: R$500.000,00
Proposta 59: Incluir  nova ação, com o seguinte nome: “Elaboração do Plano de

Combate à Discriminação contra LGBT - Minas sem Homofobia”
Finalidade: Elaborar plano de ação do governo do Estado com o objetivo de garantir

e promover a cidadania de  gays,  lésbicas,  travestis,  transgêneros e bissexuais,  a
partir  da  equiparação  de  direitos  e  do  combate  à  violência  e  à  discriminação
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homofóbica, lesbofóbica e transfóbica, respeitando-se a especificidade de cada um
desses grupos populacionais.

Produto: programa de governo
Unidade de medida: programa
Região: estadual
Metas físicas para 2015: 1
Metas financeiras para 2015: R$300.000,00
Proposta 161: Inclusão de nova ação: Criar e implementar plano de segurança com

ações  específicas  voltadas para a população LGBT, especialmente  para  travestis,
homens e mulheres transexuais,  com o intuito de diminuir  os crimes e a violência
praticados contra esse grupo vulnerável.

Proposta 189: Incluir nova ação para garantir o uso do nome social e o respeito à
identidade de gênero para adolescentes em conflito com a lei  em cumprimento de
medidas  socioeducativas  em  meio  fechado  que  se  reconhecem  como  travestis,
homens e mulheres transexuais.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Rede de Desenvolvimento Social e

Proteção, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
incluir ações que assegurem e promovam os direitos do segmento LGBT, nas áreas
de  direitos  humanos,  assistência  social,  inclusão  produtiva,  enfrentamento  da
violência homofóbica e acesso à justiça.

Justificação: Proposta 30:
A  população  LGBT  é  historicamente  discriminada  e  privada  de  direitos

fundamentais.  Porém, entre o grupo LGBT as travestis  e transgêneros sofrem, de
modo geral,  maior dificuldade de acesso às políticas públicas e privações de seus
direitos. Um travesti possui expectativa de vida significativamente menor do que a
média da população brasileira e isso se dá devido às situações de violência a que é
submetido, além de privação de acesso a saúde, educação, trabalho, moradia, entre
outros direitos.

Proposta 54:



1031
____________________________________________________________________________

- Minas Gerais ocupa o 3º lugar de crimes homofóbicos no Brasil.
- A população LGBT tem tido direitos violados pelo Estado.
- A expectativa de vida de travestis é de 36 anos.
Proposta 56: Para garantir o intuito do PMDI de “promover os direitos humanos dos

grupos historicamente discriminados”, é necessário que, entre tantos outros direitos, a
dignidade  da  pessoa  humana  seja  promovida,  pois  ela  fundamenta  a  nossa
República, e os direitos fundamentais devem ser respeitados e garantidos pelos três
Poderes.  Para  tanto,  entre  outras  estratégias,  são  prática  comum  eventos  de
afirmação cultural, assim como debates culturais e educativos.

É fundamental que o Estado promova ou apoie as instituições que promovem os
eventos de afirmação e visibilidade da cultura LGBT para que a esse grupo sejam
garantidos o sentimento de dignidade e a afirmação individual.

Proposta 59: O PMDI elenca como um de seus objetivos estratégicos “promover os
direitos  humanos  dos  grupos  historicamente  discriminados”.  Entre  esses  grupos,
pode ser identificada a população LGBT. Para promover os direitos desse grupo, o
Estado conta hoje com a Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual
- Cods - em sua estrutura, porém não possui plano de trabalho específico para a
garantia  e  a  promoção  dos  direitos  da  população LGBT e  nem mesmo plano de
enfrentamento da violência contra esse grupo. Assim, é importante que o Estado se
debruce  sobre  o  tema e  elabore  seu  plano  de  ação  para  enfrentar  a  questão  e
construa um programa de governo que trate de maneira específica o grupo LGBT,
historicamente  discriminado  e  frequentemente  carente  da  efetivação  de  direitos
básicos.

Proposta 161:
- Expectativa de vida de travestis: 35 anos;
- a cada 28 horas morre uma pessoa do grupo LGBT no Brasil por homofobia como

motivação;
- alto grau de crueldade e violência cometidos contra a população LGBT;
- índices e casos de assassinatos contra a população LGBT no Estado: 3º Estado

mais homofóbico.
Proposta  189:  O  Estado  tem  sido  grande  violador  dos  direitos  da  população
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transgênera, pois não respeita sua identidade de gênero e o uso do nome social, que
é o nome pelo qual a pessoa se reconhece.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.060/2014

Proponente: Ana Carolina Gusmão da Costa
Proposta:  Alteração  da  meta  física  para  três  unidades  implantadas  e  da  meta

financeira para R$1.900.000,00 para o ano de 2015, com a finalidade de implementar
o Acolhimento Inicial da Casa de Direitos Humanos - CDH -, que seria realizado por
equipe de profissionais técnicos qualificados, a fim de fornecer orientações e realizar
encaminhamentos adequados aos serviços da casa.

A proposta pretende, ainda, promover a articulação dos setores da CDH, por meio
de programa informatizado criado para mapear o fluxo de atendimento e mensurar o
tempo de espera desse atendimento, além de possibilitar o encaminhamento seguro
dos dados entre os setores da casa.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos
Ação: 4052 - Operacionalização da Casa de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4052 - Operacionalização da

Casa de Direitos Humanos -,  da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício  de  2015,  para  implementar  o  acolhimento  inicial  na  Casa  de  Direitos
Humanos -  CDH -,  e criar  programa informatizado para avaliação do atendimento
prestado na casa.

Justificação:  Atualmente,  o  usuário  da  Casa  de  Direitos  Humanos  -  CDH  -  é
recebido  por  recepcionistas  sem  conhecimento  técnico  para  escuta  e  para  os
encaminhamentos necessários. Essa escuta é feita em local aberto, sem privacidade,
o que pode levar à revitimização dos usuários.

A proposta,  portanto,  objetiva  que  o  acolhimento  inicial  de  todos  os  casos  de
violações  de  direitos  humanos  seja  feito  por  equipe  de  profissionais  técnicos
qualificados  para  realizar  a  escuta,  tornando-o  mais  humanizado,  e  que  as
orientações e os encaminhamentos sejam adequados aos serviços da Casa.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.061/2014
Proponente: Kátia Ferraz Ferreira, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência
Proposta: A proposta pretende acrescentar à finalidade da Ação 4203 a capacitação

em direitos humanos também para os conselheiros de direitos, uma vez que a ação já
prevê o valor de R$500.000,00 para o atendimento de 5.000 pessoas. Em caso de
vagas  remanescentes,  se  não  forem  preenchidas  pelos  conselheiros,  propõe-se
capacitar os funcionários dos conselhos cedidos pela Sedese.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4203 - Educação em Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4203 - Educação em Direitos

Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
com vistas a promover a capacitação em direitos humanos para os conselheiros de
direitos.

Justificação:  A  proposta  visa  à  garantia  de  capacitação  contínua  em  direitos
humanos para os conselheiros de direitos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.062/2014

Proponentes: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema e Celso Penna Fernandes
Júnior, ambos da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Cível, em
Belo Horizonte

Proposta:  Manutenção  da  Ação  4034  -  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas
Escolas - e mudança do produto e da meta financeira, conforme apresentado abaixo:

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa Educar para Crescer
Ação: 4034 - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas
Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, de forma integrada

aos centros de referência de assistência social - Cras - e ao Programa Saúde da
Família - PSF

Produto: programa implantado
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Regionalização: Estadual
Meta financeira para 2015: R$1.000.000,00
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, com
vistas a restaurar a Ação 4034 - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas -, com
alteração do produto e da meta financeira.

Justificação: A ação foi excluída para o ano de 2015, com a justificativa de que o
acompanhamento social dos alunos é feito por meio da Ação 1025 - Professor da
Família. Entretanto, observa-se no PPAG 2012-2015 que a Ação Professor da Família
tem por finalidade o trabalho com os alunos do ensino médio, visando a melhoria de
seu desempenho escolar e a diminuição da evasão.

Já a Ação 4034 - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas -, que foi excluída,
tem  por  finalidade  “promover  o  acompanhamento  social  nas  escolas,  de  forma
integrada ao Cras e ao PSF”.

Portanto, trata-se de ações diferenciadas, que devem permanecer no PPAG, pois
se complementam no propósito  de  contribuir  para o  desenvolvimento  escolar  dos
alunos. Ademais, ressalte-se que a Ação 4034 - Rede de Acompanhamento Social
nas Escolas - tem como referência a Lei Estadual nº 16.683, de 10 de janeiro de
2007,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  desenvolver  ações  de  acompanhamento
social nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Essa lei estabelece que as
ações  a  serem  desenvolvidas  poderão  ser  implantadas  no  âmbito  de  programa
governamental que tenha por objetivo o atendimento de alunos com necessidades
especiais, ou o desenvolvimento social de jovens pertencentes a comunidades que
apresentem baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano -  IDH -  ou  vulnerabilidade
social intensa. Ressalte-se, também, a recente Lei Estadual nº 21.457, de 2014, que
acrescentou o inciso V ao art. 2º da Lei nº 16.683, de 2007, compreendendo mais
uma ação do acompanhamento social na escola, ou seja, a identificação de alunos
cujo  desempenho  escolar  abaixo  do  esperado  justifique  o  encaminhamento  aos
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órgãos  de  saúde  para  o  diagnóstico  de  possíveis  disfunções  relacionadas  com
distúrbio de aprendizagem ou com deficit auditivos ou visuais.

Pelo exposto,  é imprescindível  a manutenção da Ação 4034, com o objetivo de
fomentar a interlocução entre gestores da educação, da saúde, da assistência social,
entre  outros,  visando  ao  desenvolvimento  de  ações  integradas  e  à  agilização do
atendimento a demandas que afetam a situação escolar de crianças e adolescentes.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.063/2014

Proponentes: Antônio Ribeiro Romanelli /  Maria Ceres Pimenta Spíndola Castro /
Alberto Carlos Dias Duarte - Betinho Duarte (Comissão da Verdade em Minas Gerais
- Belo Horizonte) / Helena Maria Penna Amorim Pereira (Comissão da Verdade em
Minas Gerais - Belo Horizonte) /  Emely Vieira Salazar (Comissão da Verdade em
Minas Gerais - Belo Horizonte) / Vanuza Nunes Pereira (Comissão da Verdade em
Minas  Gerais  -  Belo  Horizonte)  /  Thelma  Yanagisawa  Shimomura  (Comissão  da
Verdade em Minas Gerais - Belo Horizonte) / Cleber Consolatrix Maia (Associação
dos  Amigos  do  Memorial  da  Anistia  Política  do  Brasil  -  Belo  Horizonte)  /  Maria
Christina Rodrigues (Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil
- Belo Horizonte) / Ronald de Oliveira Rocha

Proposta: Proposta 34: Nova ação: Apoio à estruturação da Comissão da Verdade
em Minas Gerais - Covemg.

Finalidade:  Adequação  da infraestrutura  física  e  da equipe  técnica  da  Covemg,
possibilitando a consecução de seus objetivos legais.

Produto: Covemg com sede equipada, assessoria técnica e recursos materiais.
Unidade  Orçamentária:  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais - Seccri
Previsão orçamentária: R$915.000,00
Proposta 35: Ação nova: Elaboração de projeto conceitual, básico e executivo de

recuperação  e  revitalização  do  prédio  do  Dops,  transformando-o  em  centro  de
memória relativa à resistência democrática.

Previsão orçamentária: R$250.000,00
Proposta 36: Ação nova: Revitalização do monumento aos mortos e desaparecidos
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mineiros no processo de redemocratização do País (1964-1988). Valor orçamentário:
R$60.000,00

Proposta  37:  Ação  nova:  Identificação  dos  locais  simbólicos  de  resistência  à
ditadura, implantada por meio do golpe militar de 1964, e transformação desses locais
em pontos de preservação da memória e em acervo histórico da luta democrática.
Custo: R$300.000,00

Proposta 38: Ação nova: Conhecendo nossa História
Finalidade: Levar às escolas a história dos oprimidos no golpe militar de 1964, por

meio de filmes, peças de teatro, debates etc.
Unidade orçamentária: Secretaria de Estado de Educação. Custo: R$30.000,00
Proposta 39: Ação nova: Rua Viva
Objetivo: denominar ruas de Belo Horizonte com nomes de mineiros que dedicaram

sua vida à luta pelas  liberdades democráticas e pela  justiça social,  à  defesa dos
oprimidos e à busca de um país melhor.

Custos: 1) Confecção e colocação de 250 placas especiais de metal alusivas aos
nomes dos logradouros públicos contemplados no Rua Viva. Essas placas devem ter
o nome e a fotografia do homenageado, uma frase de sua autoria, data e local de
nascimento e circunstâncias da morte (assassinato ou desaparecimento) - R$70,00
cada placa, totalizando R$17.500,00;

2) Produção, impressão e distribuição de folhetos com informações sobre cada um
dos logradouros que receberam nomes indicados pelo Rua Viva - R$25.000,00;

3) Produção de um vídeo-documentário com duração aproximada de 20 minutos
sobre o Rua Viva e seus personagens - R$120.000,00;

4)  Aquisição  de  passagens  e  hospedagem  para  parentes  dos  homenageados
visando seu comparecimento à inauguração das placas - R$50.000,00.

Valor total: R$212.500,00
Proposta 40: Ação nova: Clínicas de Testemunhos
Finalidade: atender pessoas afetadas pela violência de Estado durante a ditadura

militar (1964-1985).
Custo: R$500.000,00 para contratação de equipe, infraestrutura e outras ações.
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 1621 - Desenvolvimento

das Políticas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para
o exercício de 2015, para incluir um conjunto de ações com vistas a garantir o direito
à memória, à verdade e à justiça, inerentes aos fatos ocorridos no período da ditadura
militar no Brasil.

Justificação: Proposta 34: A Covemg, por iniciativa de deputados desta Assembleia
Legislativa, foi instituída pela Lei nº 20.765, de 2013. Sua finalidade é apurar eventos
relacionados  com  graves  violações  de  direitos  humanos  ocorridas  no  Estado  ou
envolvendo seus cidadãos e praticadas entre 1946 e 1988, por motivação política,
subsidiando, no que couber, a Comissão Nacional da Verdade. Para tanto, a Covemg
procura  identificar  locais,  instituições,  pessoas,  circunstâncias  e  estruturas
relacionadas com as referidas violações,  promovendo averiguações e examinando
documentos para esclarecer os fatos, reconstruir a história e recomendar a adoção de
medidas.  Esse  conjunto  de  atividades  requer  uma  equipe  de  assessoria  técnica
experiente, apoio de estagiários, infraestrutura para filmagens, gravações, transcrição
de vídeos e áudios, serviços de impressão, serviços de consultoria técnica, recursos
para viagens dentro e fora do Estado, bem como uma sede devidamente equipada e
recursos logísticos adequados.

Proposta 35: A história de um povo se faz ouvindo e contando o lado do opressor e
do oprimido. A história dos oprimidos neste país nunca foi revelada, assim como a
história  da  repressão nunca foi  exposta.  Para  que a  população conheça um dos
centros  de  tortura  do  regime  militar,  o  prédio  do  Dops  deve  ser  reconstituído  e
transformado em sítio de memória aberto à visitação, com atividades de integração
como exposições, debates, palestras e filmes. Conhecer para não repetir!

Proposta 36: O monumento localizado na Av. Afonso Pena é uma homenagem aos
nossos heróis na luta contra o regime militar. Neste monumento estão inscritos todos
aqueles que deram sua vida, por meio de diferentes ações, em nome de um país
mais justo, democrático e inclusivo. O grande movimento à noite no local justifica um
projeto de iluminação que proporcione maior visibilidade do monumento e segurança
no local.
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Proposta 37: A resistência ao golpe militar estava nas ruas, nas faculdades, nas
escolas,  nas  agremiações  estudantis,  nos  sindicatos,  nas  igrejas.  Percorrer  essa
“trilha da democracia” será uma revisita a locais onde houve resistência democrática,
tortura e prisões. Identificar esses locais e visitá-los é conhecer e viver a história da
redemocratização.

Proposta 38: É fundamental despertar os jovens para o exercício da democracia e a
necessidade  de  avanços,  de  forma  a  construir  uma  sociedade  mais  justa,  com
oportunidades iguais  para todos  e desenvolver,  junto com a  direção das escolas,
atividades vivas e de interação, contribuindo para uma cultura ética e de respeito.

Proposta  39:  Em  1993,  esse  projeto  foi  implantado  em  Belo  Horizonte  e
considerado  pioneiro,  inédito  e  exemplar.  Mais  de  200  mineiros  foram
homenageados.  É  indispensável  agora  que  essa  homenagem  seja  plenamente
reconhecida e amplamente divulgada. A intenção é sinalizar as respectivas ruas com
placas alusivas ao  motivo da homenagem, além de dar  conhecimento da história
desses heróis aos moradores das comunidades que acolheram a nova denominação,
por meio de informativo específico e registro em vídeo-documentário.

Proposta 40: Milhares de democratas foram atingidos física e psicologicamente pela
ditadura militar, sendo vítimas de torturas, desaparecimentos forçados, perseguições,
cassações, assassinatos, o que gerou traumas que permanecem até os dias de hoje,
especialmente em crianças e adolescentes à época, além das vítimas diretas e seus
familiares.

O  modelo  das  clínicas  está  em  execução  em  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,
Pernambuco e Rio Grande do Sul,  como parte de uma política de reparação das
violações cometidas pelo Estado e de construção da memória coletiva. Em Minas
Gerais, as discussões encontram-se avançadas. A demanda é justamente trazer essa
experiência de outros estados para Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.064/2014

Proponente: Karina Vieira Alves
Proposta: Ação nova: Cofinanciamento do Centro Nacional de Defesa dos Direitos

Humanos da População em Situação de Rua e de Catadores de Materiais Reciclados
- CNDDH/PSR/CMR.
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Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social e

Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, para criar a ação “Cofinanciamento do Centro Nacional de Defesa dos Direitos
Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Reciclados -
CNDDH/PSR/CMR”.

Justificação: O acompanhamento de um centro estadual é necessário devido às
inúmeras violações de direitos humanos sofridas pela população em situação de rua
e pelos catadores de materiais recicláveis, chegando a mais de 140 homicídios.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.065/2014

Proponentes:  Fábio  Candido  Borges  (Instituto  Jurídico  para  Efetivação  da
Cidadania  -  Ijuci  -  Belo  Horizonte)  /  Alberto  Carlos  Dias  Duarte  -  Betinho Duarte
(Comissão da Verdade em Minas Gerais - Belo Horizonte) / Bruno Martins Soares
(Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - Ijuci - Belo Horizonte) / Fernanda
Macedo Menezes da Silva / Daniel Dias e Sarmento (Instituto Jurídico para Efetivação
da Cidadania - Ijuci - Belo Horizonte)

Proposta:  Proposta  42:  Sugestão  de  alteração  do  nome  da  Ação  4253  para
Programa  Estadual  de  Proteção,  Auxílio  e  Assistência  a  Vítimas  e  Testemunhas
Ameaçadas - Provita-MG -, de forma a adequá-lo ao disposto no Decreto nº 41.140,
de 2000, o qual instituiu o programa.

Proposta 43:  Ação nova:  15 anos do Programa Estadual  de Proteção, Auxílio  e
Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita-MG

Finalidade:  recuperar registros históricos do Provita-MG visando à publicação de
um livro comemorativo dos 15 anos do programa, bem como à realização de um
seminário  para  divulgação do livro  e  capacitação dos profissionais  que atuam no
sistema de justiça e na proteção e promoção dos direitos humanos.

Produtos: Livro com relatos históricos do Provita-MG e seminário.
Metas físicas: 200 exemplares do livro e 500 pessoas mobilizadas para o seminário.
Metas  financeiras:  R$130.000,00  para  o  livro  e  R$50.000,00  para  o  seminário,

totalizando R$180.000,00.
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Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4253 - Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social e

Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício de
2015,  para  alterar  o  nome da Ação 4253  para  “Programa Estadual  de  Proteção,
Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita/MG” e para que
sejam  privilegiadas,  entre  as  atividades  voltadas  para  promoção  e  educação  em
direitos humanos, a publicação e a divulgação do livro sobre os 15 anos do Provita-
MG.

Justificação: Proposta 42:
Adequar o nome do Provita-MG ao disposto no Decreto nº 41.140, de 2000, que

instituiu o referido programa.
Proposta  43:  No  dia  5  de  abril  de  2015,  o  Programa  de  Proteção,  Auxílio  e

Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita-MG -, instituído pela Lei nº
13.495, de 2000, completará 15 anos.

Contudo,  apesar  do  extenso  caminho  percorrido  por  instituições  e  pessoas
envolvidas na execução desse programa ao longo de 15 anos, o sigilo necessário ao
cumprimento do objeto da política implicou um desconhecimento de suas ações por
parte de órgãos ligados ao sistema de justiça e principalmente da sociedade como
um todo.

Ademais, ao longo dos quase 15 anos de existência do programa, sua execução
não foi registrada de maneira adequada, o que dificulta que a história de sucesso do
Provita-MG esteja acessível. Dessa maneira, a proposta visa à contratação de um
profissional especializado para recuperar os registros históricos do programa mineiro
e assim produzir, ao final, um livro contando os 15 anos de história do Provita-MG.

Levando  em  conta  a  necessidade  de  divulgação  das  ações  do  Provita-MG,  a
proposta contempla ainda a realização de um seminário para lançamento do livro,
que  possui  o  condão  de  dar  visibilidade  ao  programa,  que  é  de  fundamental
importância  na  busca  pela  garantia  do  direito  de  acesso  à  justiça  da  população
mineira.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.066/2014

Proponente: Elisa M. Campos Cordeiro
Proposta: Aumento das metas físicas e financeiras da Ação 4120, com acréscimo

de uma ação realizada, na meta física, e de R$1.000.000,00, na meta financeira, para
a  interiorização  do  programa  Escritório  de  Direitos  Humanos,  que  atua  em  três
frentes: educação em direitos humanos, por meio de oficinas, cursos, atividades de
capacitação;  pesquisa  em  direitos  humanos,  por  meio  de  grupos  de  estudos,
elaboração  de  pareceres,  amicus  curiae;  e  assistência  jurídica  especializada  nos
casos de violações de direitos humanos de quaisquer segmentos da sociedade civil.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: 4120 - Promoção de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4120 - Promoção de Direitos

Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
com  vistas  a  promover  a  interiorização  do  Escritório  de  Direitos  Humanos,  com
acréscimo de metas física e financeira.

Justificação: A interiorização do Escritório de Direitos Humanos é necessária, uma
vez que as demandas feitas ao programa não se restringem à Região Metropolitana
de Belo Horizonte, como apoio jurídico e associativismo a comunidades tradicionais
que são de difícil acesso, acompanhamento dos casos de remoção e reintegração de
posse em todo o Estado, bem como o serviço de assistência jurídica especializada.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.067/2014

Proponentes: Elenir de Fátima Braga / Karina Vieira Alves / Bruno Martins Soares
(Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - Ijuci - Belo Horizonte)

Proposta:  Ampliação do recurso  destinado à  execução das atividades-metas  do
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos no Estado de Minas
Gerais para as seguintes atividades: ampliação dos recursos destinados à formação e
à capacitação dos defensores de direitos humanos e à rede de proteção; ampliação
da equipe de atuação; elaboração e implementação de um plano de comunicação;
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realização de um diagnóstico sobre os defensores de direitos humanos no Estado.
Meta financeira:
2015 - 1.000.000,00
2016 - 1.300.000,00
2017 - 1.300.000,00
2018 - 1.300.000,00
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4645 - Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4645 - Programa de Proteção

aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH -, da proposta de revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015, ampliando recursos para promover a formação e
a  capacitação  dos  defensores  de  direitos  humanos  e  dos  agentes  da  rede  de
proteção, ampliar a equipe de atuação, produzir diagnóstico quantitativo e qualitativo
dos defensores de direitos humanos e implementar plano de comunicação, visando
ampliar a mobilização social e fortalecer a rede de proteção.

Justificação: O PPDDH, em atendimento das metas estabelecidas, alcançadas e
ampliadas,  ao  longo  da  execução,  percebe  a  necessidade  de  ampliação  dos
recursos,  considerando  a  realidade  encontrada  no  cotidiano  do  programa.
Considerando a diversidade,  a complexidade e a dimensão territorial,  o  programa
demanda maiores  recursos  no  intuito  de  ampliar  a  equipe,  para  viabilizar  melhor
atendimento  aos  defensores  atendidos,  principalmente  em  locais  que  demandam
maior assessoria.

A realização do diagnóstico sobre os defensores irá viabilizar melhores condições
para que sejam apontadas as regiões nas quais eles estão situados, assim como
suas  principais  demandas,  considerando  também  as  temáticas  que  deverão  ser
abordadas nos cursos. Vislumbra-se, assim, maior autonomia e empoderamento dos
defensores para continuarem suas lutas na defesa da vida, das terras, das culturas,
do meio ambiente, motivações das ameaças por eles sofridas.

Nesse sentido, o plano de comunicação torna-se extremamente relevante para a
criação de subsídios informativos e formativos para fortalecer a rede de proteção dos
defensores, sensibilizar e mobilizar a rede de articulação.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.068/2014

Proponente: Dhiancesar Pinto Lopes
Proposta: Alterar a meta física de 54 para 200 e a meta financeira de R$669.999,00

para R$6.000.000,00.
Assim será possível concluir os pagamentos aguardados há anos.
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: 4314 - Indenizações a Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4314 - Indenizações a Vítimas

de Violação de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, ampliando as metas física e financeira.

Justificação: Esse pedido se justifica pelo fato de que o valor previsto na ação é
insuficiente para cumprir, inclusive, a meta física proposta. Isso se deve a fato de que
cada indenização é prevista pela Lei nº 13.187, de 1999, e o valor é de R$30.000,00
por vítima.

Atualmente  o  Conselho  Estadual  de  Defesa  de  Direitos  Humanos  possui  200
processos  votados  e  concluídos,  há  mais  de  oito  anos,  sem  que  houvesse
possibilidade  de  pagamento.  Portanto,  há  uma revitimização  dessas  vítimas,  que
aguardam o pagamento dessas indenizações até hoje, algumas, inclusive, já tendo
falecido.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.069/2014

Proponentes:  Bruno  Martins  Soares,  do  Instituto  Jurídico  para  Efetivação  da
Cidadania - Ijuci -, Karina Vieira Alves e Elenir de Fátima Braga

Proposta:  Realização  de  mapeamento  georreferenciado  das  entidades  da
sociedade civil de defesa dos direitos humanos nas diversas áreas, como crianças e
adolescentes,  idosos,  pessoas  com  deficiência,  mulheres,  meio  ambiente,  direitos
humanos, sistema prisional, diversidade sexual e questões étnicas sociais.

Solicitação de recursos-despesas correntes:
2015 - R$500.000,00
2016 - R$500.000,00
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Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: 4120 - Promoção de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4120 - Promoção de Direitos

Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para realizar o mapeamento georreferenciado das entidades da sociedade civil  de
defesa dos direitos humanos no Estado.

Justificação: Um dos eixos de atuação do Instituto DH (Instituto DH: Promoção,
Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania), que possui prioridade, é
a articulação e o fortalecimento da rede de proteção e defesa dos direitos humanos
no  Estado  de  Minas  Gerais,  no  intuito  de  promover  melhor  articulação  e
potencialização  das  ações  e  recursos  destinados  às  ações  executadas  pelas
instituições.

Deve-se considerar, assim, a complexidade e a diversidade territorial, que dificulta
as ações articuladas entre as instituições, situação que se reflete na fragilidade da
eficácia dos objetivos desenvolvidos.

O  mapeamento  será  georreferenciado  no  intuito  de  viabilizar  uma  melhor
visibilidade das entidades e de oferecer a possibilidade de acréscimo de entidades ao
próprio sistema, gerenciado pelo Instituto DH.

Haverá  diversas  fases  até  o  georreferenciamento,  como  contatos  telefônicos,
seminário de informação para articulação e sensibilização das entidades regionais, no
intuito de atender todas as macrorregiões, a partir das cidades-polo. O mapeamento
possui como objetivo fundamental promover a articulação entre as entidades a fim de
potencializar as ações e os recursos disponibilizados para a execução das atividades
desenvolvidas.

As metas serão ampliadas, por meio dos recursos disponibilizados.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.070/2014
Proponente: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça

da Infância e da Juventude Cível (Belo Horizonte)
Proposta:  Restauração  da  Ação  4079  -  Implantação  do  Plano  Estadual  de
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Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Finalidade: Prosseguir com o processo de revisão e implantação do plano estadual;

expandir  e  acompanhar  a  implantação  do  Programa  de  Ações  Integradas  e
Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual no Estado - Pair -, por meio de
processos de monitoramento e avaliação de suas ações; e desenvolver ações de
protagonismo juvenil no Estado.

Produto-Unidade-Medida: 1 Plano implantado;
Regionalização: Estadual;
Meta financeira: R$250.000,00
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 162 -  Desenvolvimento

das Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o  exercício  de  2015,  para  restaurar  a  Ação  4079  -  Implantação  do  Plano  de
Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil -, com alteração da finalidade com
vistas  a  prosseguir  com o  processo de revisão e  implantação do plano estadual;
expandir  e  acompanhar  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  de
Enfrentamento da Violência Sexual - Pair - no Estado e desenvolver o protagonismo
juvenil.

Justificação:  A violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes  constitui-se  em
fenômeno complexo e de difícil enfrentamento e, por isso, requer o planejamento de
políticas públicas intersetoriais que consigam abranger suas especificidades. O Pair
tem  como  objetivos  a  articulação  e  o  fortalecimento  de  redes  locais  para  o
enfrentamento da violência sexual infantojuvenil, em consonância com os eixos do
Plano  Nacional  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infantojuvenil.  O  Pair  foi
expandido para 145 municípios mineiros, sendo 80 ativos, 12 desativados e 33 em
reestruturação. Isso demonstra a necessidade do investimento de recurso financeiro
para  o  fortalecimento  do  programa e  para  sua expansão,  tendo  em vista os  853
municípios mineiros. Essa ação foi incluída no exercício de 2014 por emenda popular
no  valor  de  R$100.000,00,  mas  foi  excluída  para  o  exercício  de  2015,  com  a
justificativa de falta de projetos e disponibilidade orçamentária. Além do Pair, a ação
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4079 objetiva revisar o plano estadual e desenvolver o protagonismo juvenil. Dessa
forma,  é  de  fundamental  importância  a  manutenção dessa ação e  o  aumento  de
recursos,  o  que  justifica  a  sugestão  do  valor  de  R$250.000,00  para  o
desenvolvimento do Pair,  a  divulgação do plano estadual  e o desenvolvimento do
protagonismo juvenil,  três eixos imprescindíveis para o enfrentamento da violência
sexual infantojuvenil.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.071/2014

Proponentes: Dhiancesar Pinto Lopes / Thiago Alves da Silva Costa (Centro de Luta
pela  Livre  Orientação  Sexual  de  Minas  Gerais  -  Cellos-MG  -  Belo  Horizonte)  /
Elizabeth Rodrigues (Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares -
Belo Horizonte) / Marta Maria Castro Vieira da Silva (Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente - Cedca - Belo Horizonte)

Proposta: Proposta 49: Alteração da meta financeira visando de fato estruturar os
conselhos, uma vez que o valor de R$208.000,00, previsto na ação, não atende na
íntegra nem as necessidades de um conselho, tendo que atender a seis conselhos.
Alguns levantamentos apontam que seriam necessários R$1.500.000,00 para atingir
os objetivos da ação.

Proposta 50: Pede-se um aporte de R$130.000,00 com destinação específica para
aquisição de veículo (van) para o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos
- Conedh.

Proposta 51: Alterar metas físicas e financeiras na Ação 4475
Região: Estadual.
Metas físicas: 7
Metas financeiras: R$250.000,00.
(Ampliação, para 2015, das metas físicas de 6 para 7 e das metas financeiras de

R$208.000,00 para R$250.000,00)
Proposta 52: Alterar metas físicas e financeiras na Ação 4035
Região: Estadual
Metas físicas: 2
Metas financeiras: R$11.000,00
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(Ampliação, para 2015, das metas físicas de 1 para 2 e das metas financeiras de
R$1.000,00 para R$11.000,00).

Proposta 66: Restaurar a Ação 4054 - Capacitação Continuada de Conselheiros -
Escola de Conselhos

Proposta 68: Ação nova: Operacionalização do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Finalidade: Garantir a manutenção e o financiamento das atividades do Cedca-MG,
de forma a fortalecer sua atuação e a possibilitar a descentralização de iniciativas de
participação e controle social.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: 4475 - Operacionalização dos Conselhos de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 162 -  Desenvolvimento

das Políticas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para
o exercício de 2015, para alterar ações existentes e incluir novas ações, direcionadas
à estruturação e ao apoio à operacionalização dos conselhos setoriais vinculados à
Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  bem  como  à  capacitação  continuada  de
conselheiros.

Justificação: Proposta 49: Atualmente essa ação visa estruturar seis conselhos de
direitos  humanos.  São  R$208.000,00,  que,  se  divididos  igualmente  entre  os  seis
conselhos, não rendem mais de R$34.000,00 anuais para cada um. Esse valor não é
suficiente nem sequer para a manutenção da estrutura já existente, tampouco para
melhorar essa estrutura.

Em contrapartida, por exemplo, na Ação 4219, há previsão de R$1.147.505,00 para
operacionalizar apenas um conselho, o de assistência social.

Proposta 50: Essa sugestão se justifica pelo fato de o Conselho Estadual de Defesa
de  Direitos  Humanos  ter  competência  legal  para  fiscalizar  e  apurar  violações  de
direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Atualmente, o conselho não conta com
veículo ou outros meios para atender as diversas regiões do Estado. Em 2013, o
Conedh foi contemplado com uma emenda parlamentar para a compra desse veículo,
todavia  a  emenda  não  foi  executada,  prejudicando  os  trabalhos  do  conselho  e,
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consequentemente, prejudicando a defesa dos direitos humanos em todo o Estado.
Proposta  51:  O  Projeto  de  Lei  3.769/2013,  de  autoria  do  governador  Antônio

Augusto Junho Anastasia, está em tramitação na ALMG e “cria o Conselho Estadual
de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - Cec LGBT - e
altera a Lei Delegada 180, de 20 de janeiro de 2011”.

Precisamos  garantir  que  sejam  previstos  recursos  para  a  implementação  e  a
posterior  operacionalização do referido  conselho,  que será  uma grande conquista
para a população LGBT em Minas Gerais.

Proposta  52:  O  Projeto  de  Lei  3.769/2013,  de  autoria  do  governador  Antônio
Augusto Junho Anastasia, está em tramitação na ALMG e “Cria o Conselho Estadual
de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - Cec LGBT - e
altera a Lei Delegada 180, de 20 de janeiro de 2011”.

Precisamos garantir que sejam previstos recursos para a implementação e posterior
operacionalização  do  referido  Conselho,  que  será  uma  grande  conquista  para  a
população LGBT em Minas Gerais.

Proposta 66: A Escola de Conselhos é objeto de luta dos conselheiros tutelares
desde 2000. Um dos objetivos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República - SDH-PR -, junto com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente  -  SNPDCA -  e  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da
Criança  e  do  Adolescente  -  Conanda  -,  é  implantar  ao  menos  uma  escola  de
conselhos em cada estado para promover a formação de conselheiros de direitos e
conselheiros  tutelares  em todo o Brasil.  Por isso é de fundamental  importância a
manutenção dessa ação no Estado, em consonância com a Lei nº 12.969, de 2012,
que dispõe sobre os conselhos tutelares.

Proposta 68: O Cedca-MG não dispõe de autonomia para propor a realização de
eventos regionais no Estado, de modo a assegurar ampla participação da sociedade
na avaliação e na formulação de políticas de proteção e promoção dos direitos da
criança e do adolescente, nem para custear o deslocamento dos conselheiros para
atividades que envolvem a representação do conselho. Além disso, para o ano de
2015, estão previstas as conferências dos direitos da criança e do adolescente, com
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estimativa de gasto três vezes maior que o valor previsto na Ação 4475. Por isso, é
necessária a inclusão de uma ação específica desvinculada da Ação 4475.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.072/2014

Proponente: Thiago Alves da Silva Costa, do Centro de Luta pela Livre Orientação
Sexual de Minas Gerais - Cellos-MG

Proposta: Alterar o texto original para acrescentar o seguinte:
“Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
[...]
Objetivos Estratégicos (PMDI)
- Ampliar e efetivar o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente;
-  Garantir  e  promover  os  direitos  humanos  dos  grupos  historicamente

discriminados;
- Romper o ciclo da pobreza e reduzir a desigualdade social.”.
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos”
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 162 -  Desenvolvimento

das Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o  exercício  de  2015,  para  alterar  seus  objetivos  estratégicos  para:  a)  ampliar  e
efetivar o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente; b) garantir e
promover os direitos humanos dos grupos historicamente discriminados; e c) romper
o ciclo da pobreza e reduzir a desigualdade social.

Justificação:  Segundo  a  Constituição da República,  em  seu  art.  3º,  "constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] III - erradicar a pobreza
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação". Esses objetivos são reforçados na Constituição do Estado
de Minas Gerais, que, em seu art. 2º, diz que “são objetivos prioritários do Estado: I -
garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos”.

Diante  do  exposto,  faz-se  mister  ressaltar  no  Plano  Plurianual  de  Ações
Governamentais que seu planejamento deve visar não apenas promover os direitos
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humanos dos grupos historicamente discriminados, mas, antes  disso,  garantir  sua
efetividade.

Sabemos  que  se  trata  de  alteração  do  PMDI,  porém  essa  alteração  é  de
fundamental importância para a real obrigação do Estado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.073/2014

Proponentes:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  da  23ª  Promotoria  de
Justiça da Infância e da Juventude Cível (Belo Horizonte), Angela Fonseca Pego, da
Prefeitura  Municipal  de  Poté,  e  Elizabeth  Rodrigues,  do  Fórum  Mineiro  de
Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares (Belo Horizonte)

Proposta: Proposta 55: Alterar a Ação 4035 - Apoiar a estruturação dos Conselhos
Tutelares, possibilitando melhor desempenho de suas atribuições

Produto: Conselho Tutelar apoiado
Unidade de Medida: Conselho Tutelar
Regiões:  Alto  Paranaíba,  Central,  Centro-Oeste,  Jequitinhonha-Mucuri,  Mata,

Noroeste, Norte de Minas, Rio Doce; Sul de Minas e Triângulo
Meta física: 880
Meta financeira: R$2.673.000,00
Proposta  61:  Restaurar  a  Ação  4035  -  Apoio  à  Estruturação  dos  Conselhos

Tutelares  e  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  com  meta
financeira de R$700.000,00, para os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018

Proposta 64: Garantir recursos para aquisição de veículo para o Conselho Tutelar
do Município de Poté

Proposta  65:  Restaurar  a  Ação  4035  -  Apoio  à  Estruturação  dos  Conselhos
Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: 4035 - Estruturação da Rede de Proteção de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4035 - Estruturação da Rede

de Proteção de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para
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o exercício  de 2015,  para direcionar  suas atividades  para o  apoio  aos  conselhos
tutelares e de direitos da criança e do adolescente.

Justificação:  Proposta  55:  De  acordo  com  o  Cadastro  Nacional  dos  Conselhos
Tutelares, elaborado em 2013 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República,  há  880  Conselhos  Tutelares  no  Estado  e  4  municípios  mineiros  sem
conselho. Considerando que o conselho tutelar é órgão permanente encarregado de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sugere-se alteração
na ação para que ela seja especificamente voltada ao apoio aos conselhos tutelares e
a  sua estruturação.  Registre-se,  ainda,  que,  além da estruturação dos  conselhos
tutelares, é de suma importância também a capacitação de seus conselheiros, tendo
em vista a necessidade de utilização do Sistema de Informação para a Infância e
Adolescência  -  Sipia.  Destaca-se  que a  sugestão de valor  da  meta  financeira  foi
calculada proporcionalmente ao valor das metas físicas e financeiras previstas para o
exercício de 2014.

Proposta 61: Restaurar a Ação 4035 da forma como ela está sendo executada em
2014, ou seja, voltada para o apoio e a estruturação especificamente dos conselhos
tutelares.  Essa  medida  é  de  fundamental  importância  para  o  desempenho  pelos
conselhos de suas atribuições, de forma a contribuir para a proteção e a garantia dos
direitos da criança e do adolescente.

Proposta 64: Existe apenas um veículo para atender as demandas do conselho
tutelar  e dos demais setores da assistência social do Município de Poté, inclusive
para a zona rural, o que compromete o atendimento aos usuários dos serviços de
assistência social.

Proposta  65:  A presidenta  da  República  tem  trabalhado  pela  valorização  dos
conselhos tutelares, com a eleição unificada e apoio a sua estruturação. No Estado, é
necessária a manutenção dessa ação, tendo em vista que a maioria dos conselhos
tutelares atende de forma precária.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.074/2014

Proponente: Junior José da Silva
Proposta:  Aumentar  a  meta  financeira  da  região  Central,  na  Ação  4638  -



1052
____________________________________________________________________________

Atendimento às Urgências e Emergências no Estado -, com o intuito de construir uma
unidade  de  pronto  atendimento  -  UPA -  no  Distrito  de  Ravena,  no  Município  de
Sabará.

Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Programa: 44 - Redes Integradas de Serviços de Saúde
Ação: 1175 - Rede de Urgência e Emergência
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4638  -  Atendimento  às

Urgências e Emergências no Estado -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, ampliando recursos para construir uma unidade de pronto
atendimento - UPA - no Distrito de Ravena, no Município de Sabará.

Justificação: O proponente justifica a proposta alegando que o Distrito de Ravena é
distante  do  centro  de  Sabará,  o  que  dificulta  o  atendimento  das  urgências  e
emergências da população dessa região.

Além disso, a região conta apenas com uma Unidade Básica de Saúde - UBS -,
que, segundo o proponente, não está sendo suficiente para atender a demanda local.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.075/2014

Proponentes: Maria Geralda de Souza Lopes e Ramon da Silva Teixeira
Proposta:  Proposta  58:  Alteração  do  nome  da  ação  para  “Fomento,  formação,

capacitação continuada e apoio aos empreendimentos, gestores públicos e técnicos
da economia solidária”, excluindo-se, assim, a expressão “outros empreendimentos
individuais e coletivos”.

Alterar  a  meta  financeira  da  ação  para  R$6.200.000,00  (acréscimo  de
R$2.000.000,00).

Proposta 78: Contribuição Virtual: Programa 267 - Ação 4584
(1)  Mudança do nome da ação de “Fomento e apoio  aos empreendimentos da

economia solidária e outros empreendimentos individuais e coletivos” para “Fomento,
formação, capacitação continuada e apoio aos empreendimentos, gestores públicos e
técnicos  da  economia  solidária”;  (2)  Com  relação  à  meta  financeira,  dos
R$4.019.632,00 já direcionados a essa ação, R$2.200.000,00 se referem ao recurso
do  projeto  Sincov  759450/2011,  da  Secretaria  Nacional  de  Economia  Solidária  -
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Senaes  -,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  Neste  sentido,  propomos  a
ampliação do recurso destinado a essa ação para que se tenham R$4.000.000,00
independentes do recurso da Senaes, ou seja, um valor total de R$6.200.000,000.

Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 267 - Programa de Geração de Renda
Ação:  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia  Popular

Solidária e Outros Empreendimentos Individuais e Coletivos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4584 - Fomento e Apoio aos

Empreendimentos  da  Economia  Popular  Solidária  e  Outros  Empreendimentos
Individuais e Coletivos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015, para modificar seu nome e ampliar sua meta financeira.

Justificação: Proposta 58: O emprego de termos e expressões como “formação” e
“capacitação continuada” fortalece a intenção de que essa ação não seja pontual e
isolada.  É  fundamental  a  continuidade  dessa  ação.  As  alterações  propostas  se
justificam pela necessidade da construção do Sistema Mineiro de Economia Solidária,
em conjunto com o Conselho Estadual de Economia Solidária, visando ao fomento
para formação de conselhos municipais. Para tanto, faz-se necessária a capacitação
continuada de gestores públicos municipais, técnicos e empreendimentos solidários
para atuarem na área da economia solidária.

A ampliação da meta financeira se justifica porque metade do recurso previsto se
refere ao projeto Sincov 759450/2011, da Senaes.

Proposta  78:  Os  Empreendimentos  de  Economia  Solidária  -  EES  -  possuem
peculiaridades  muito  importantes  que  os  diferenciam  de  outros  empreendimentos
individuais e coletivos, como expresso no Decreto Presidencial nº 7.358, de 17 de
novembro de 2010, e na Portaria nº 374, do Cadsol: Art. 6º da Portaria Ministerial nº
374,  de 21 de  março de 2014,  MTE e  a inserção de termos e expressões como
“formação” e “capacitação continuada”, fortalece a intenção de que essa ação não
seja pontual ou isolada. É importantíssimo que as ações sejam realizadas de maneira
sequencial  e  com  aprofundamento  qualitativo,  por  meio  de  atividades  como
seminários modulares regionais e estaduais. (2) O recurso deve ser aumentado para
R$6.000.000,00,  porque  a  proposta  é  que  se  mantenham  R$4.000.000,00  para
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Ecosol, mais o recurso do projeto Sincov 759450/2011, da Senaes (R$2.000.000,00).
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.076/2014
Proponente: Ramon da Silva Teixeira
Proposta: Proposta 60: Alterar o nome da ação para “Apoio à comercialização dos

empreendimentos  de  economia  popular  solidária”,  excluindo-se  outros
empreendimentos

Alterar objetivo da ação, excluindo a expressão “e outros individuais e coletivos”.
Alterar a meta física para 12 e o produto para “feira realizada”
Alterar meta financeira da ação para R$1.500.000,00
Proposta 77: Contribuição Virtual: Programa 267 - Ação 4173
(1) Mudança no nome da Ação 4173 de “Apoio à comercialização da economia

popular  solidária  e  outros  empreendimentos”  para  “Apoio  à  comercialização  dos
empreendimentos da economia popular solidária”. (2) Propomos como Metas Físicas
a realização de 11 feiras regionais e de 1 feira estadual.  (3) Com relação à meta
financeira, proponho o valor de R$1.500.000,00.

Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 267 - Programa de Geração de Renda
Ação:  4173 -  Apoio  à Comercialização da Economia Popular  Solidária  e Outros

Empreendimentos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4173 - Apoio à Comercialização

da Economia Popular Solidária e Outros Empreendimentos -, da proposta de revisão
do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para modificar seu nome e suas metas
física e financeira.

Justificação:  Proposta  60:  A  exclusão  da  expressão  “outros  empreendimentos
individuais e coletivos” se justifica para que a ação não beneficie grupos que não
carreguem os princípios da economia popular e solidária.

Sugere-se que o foco desta ação se mantenha nas feiras regionais e estadual, pois
estas têm se consolidado como importante espaço de comercialização e articulação
dos empreendimentos envolvidos. A meta física se refere à realização de 11 feiras
regionais e de 1 feira estadual.
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Proposta 77: (1)  Os Empreendimentos de Economia Solidária - EES -  possuem
peculiaridades  muito  importantes  que  os  diferenciam  de  “outros  tipos  de
empreendimentos”,  como  expresso  no  Decreto  Presidencial  nº  7.358,  de  17  de
novembro de 2010, e na Portaria nº 374, do CADSOL: Art. 6º da Portaria Ministerial nº
374, de 21 de março de 2014 - MTE; (2) a realização de feiras têm se consolidado
como um importante espaço de comercialização e articulação dos empreendimentos
de economia popular solidária; (3) devido aos custos com hospedagem, alimentação,
deslocamento,  materiais  de  divulgação,  atrações  culturais,  aluguéis  de  barracas,
mesas, cadeiras, palcos, equipamentos de som, entre outras coisas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.077/2014

Proponentes: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (23ª Promotoria de Justiça
da Infância e da Juventude Cível - Belo Horizonte) /  Alberto Carlos Dias Duarte -
Betinho Duarte (Comissão da Verdade em Minas Gerais - Belo Horizonte) / Dalcira
Pereira Ferrão Fiori  (Prefeitura Municipal de Contagem) / Elenir de Fátima Braga /
Fábio Candido Borges (Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - Ijuci - Belo
Horizonte) / Daniel Dias e Sarmento (Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania -
Ijuci - Belo Horizonte) / Fernanda Macedo Menezes da Silva / Thiago Pedro Monteiro
(Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV - Belo Horizonte) /
Vanessa do Carmo (Jovens  com uma Missão  -  Belo  Horizonte)  /  Viviane Coelho
Moreira (Instituto Elo -  Belo Horizonte) /  Adriana Ferreira Pinto Alberto,  (Prefeitura
Municipal  de  Belo  Horizonte)  /  Bruno  Martins  Soares,  Instituto  Jurídico  para
Efetivação da Cidadania - Ijuci - Belo Horizonte)

Proposta: Alterar a Ação 4200
Finalidade:  Possibilitar  a ressignificação da violência,  por  meio de  atendimentos

psicossociais, articulações de rede e acesso à justiça, a pessoas afetadas direta ou
indiretamente por crimes violentos, sendo eles o homicídio, tentado ou consumado, o
latrocínio,  o  estupro,  o  estupro  de  vulnerável,  o  tráfico  de  pessoas  e  a  violência
estatal  ou  institucional  (tortura,  execução extrajudicial  e  desaparecimento  forçado,
todos os crimes cometidos por agentes estatais, ou que estejam agindo em nome do
Estado), nas regiões Central, Norte, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Zona
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da Mata e Triângulo Mineiro, sem prejuízo de se instituir atendimento a outras regiões
do Estado.

Produto: pessoa atendida
Unidade de Medida: pessoa
Regionalização:
Metas Físicas
Central: 195 pessoas atendidas
Norte: 60 pessoas atendidas
Jequitinhonha: 40 pessoas atendidas
Rio Doce: 60 pessoas
Mata: 40 pessoas
Triângulo: 40 pessoas
Estadual (soma de todas as regiões): 435 pessoas atendidas
Metas Financeiras
Sugere-se  alterar  a  meta  financeira  mantendo-se  apenas  seu  total  vinculado  à

região “Estadual”, da seguinte forma: Estadual - R$4.828.705,44. Esse total seria a
soma do orçamento já previsto, de R$2.491.456,00, acrescido de:

-  R$910.284,35  para  aumento  de  equipe  das  regionais  já  em  execução  de
atividades  de  divulgação,  capacitação,  realização  de  eventos  e  atividades  com
usuários, transporte e deslocamento, de modo a viabilizar articulações de rede, bem
como logística de manutenção da execução do programa;

-  R$1.426.965,09  para  a  implantação  de  mais  três  regionais  do  NAVCV-MG:
Triângulo Mineiro, Vale do Jequitinhonha e Zona da Mata.

Observação: É importante dizer que o custo médio de uma regional do NAVCV-MG
no  interior  do  Estado,  considerando-se  as  despesas  operacionais,  de  serviço  de
terceiros, de material de consumo e permanente e de folha de pessoal, fica em torno
de R$475.655,03.

Prioridades:
- Caso a comissão de avaliação das propostas entenda que a implementação de

R$2.337.249,44  ao  valor  previsto  para  2015  é  muito  alta,  sugere-se  que  seja
acrescido  o  valor  de  R$870.000,00  para  ampliação  da  equipe  e  o  valor  de
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R$475.655,03 para instalação de mais uma regional do NAVCV em região do Estado
com alto índice de criminalidade violenta. Valor total a ser acrescido: R$1.345.655,03.

- Se, ainda assim, esse valor for considerado excessivo, solicita-se que se garanta,
ao menos, o acréscimo do valor de R$870.000,00 para ampliação da equipe técnica
dos núcleos já existentes, de forma a garantir  a qualidade do serviço já prestado.
Assim,  as  demais  regionais  propostas  do  NAVCV  seriam  instaladas  nos  anos
seguintes, se realmente não for possível a instalação já no ano de 2015.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4200 - Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV
Ementa: Encaminha sugestão de alteração dos atributos da Ação 4200 - Núcleo de

Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV -, da proposta de revisão do
PPAG 2012/2015 para o exercício de 2015.

Justificação: Justifica-se a alteração da finalidade para adequá-la à finalidade do
Programa  Núcleo  de  Atendimento  a  Vítimas  de  Crimes  Violentos,  que  não  se
restringe à prestação de atendimento psicossocial.

Atualmente,  o  programa  possui  núcleos  responsáveis  por  atender  as  regiões
Central, em Belo Horizonte; RMBH, em Ribeirão das Neves; Vale do Rio Doce, em
Governador Valadares, e Norte, em Montes Claros. A sugestão de destinar recursos
para  a  instalação  de  novos  núcleos  de  atendimento  regional  no  Vale  do
Jequitinhonha, Zona da Mata e Triângulo Mineiro se dá pelo fato de essas regiões
apresentarem alta incidência de crimes violentos.

Sugere-se  a  alteração  da  unidade  de  medida  e  do  produto  para  que  se  dê
visibilidade à capacidade de atendimento do programa em cada uma das regiões do
Estado.

A  regionalização  na  distribuição  das  metas  físicas  e  financeiras  possibilita  a
transparência  no  que  se  refere  aos  atendimentos  realizados  em  cada  uma  das
regiões.

Além disso, há necessidade de urgente ampliação das equipes das atuais regionais
dos  NAVCV,  que  se  encontram  sobrecarregadas  de  atividades;  ampliação  das
atividades  de  divulgação,  capacitação,  realização  de  eventos  e  atividades  com
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usuários, transporte e deslocamento de equipe, de modo a viabilizar articulações de
rede; e ampliação da quantidade de regionais do NAVCV.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.078/2014

Proponente: Diego Severino Rossi de Oliveira, do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese

Proposta:  Nome:  Nutricionista  nas  escolas.  Programa  25.  Finalidade:  contratar
nutricionistas  para  atuarem  em  cada  superintendência  regional  de  ensino  da
Secretaria  de Estado de Educação,  como responsáveis técnicos pela alimentação
escolar de cada superintendência. Produto: profissional contratado. Meta física 2015:
47.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 25 - Cultivar, Nutrir e Educar
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa 25  -  Cultivar,  Nutrir  e

Educar -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, com
vistas  a  garantir  a  contratação  de  nutricionistas  para  atuarem  em  cada
superintendência regional de ensino da Secretaria de Estado de Educação.

Justificação: A Lei nº 11.947, de 2009, determina que a responsabilidade técnica
pela  alimentação  escolar  cabe  ao  nutricionista.  Hoje,  no  Estado,  há  seis
nutricionistas, sendo cinco delas contratadas via MGS, número insuficiente para o
atendimento dos alunos e a elaboração do cardápio regionalizado para as mais de
3.600 escolas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.079/2014

Proponente: Elenir de Fátima Braga
Proposta: Assegurar recursos financeiros da ordem de R$500.000,00 para suporte

ao projeto Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de
Minas Gerais.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 266 - Gestão da Política da Criança e do Adolescente
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 266 - Gestão da Política



1059
____________________________________________________________________________

da Criança e do Adolescente -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015, para assegurar recursos financeiros para o “Plano Decenal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais”.

Justificação:  Trata-se  de  um  projeto  aprovado  pelo  Conanda  referente  ao
chamamento público via Edital nº 12/2014, do Conanda-SNDH-PR.

A  execução  do  projeto  está  sob  a  responsabilidade  do  Instituto  de  Direitos
Humanos,  em  articulação  com  o  Cedca.  Considerando  a  complexidade  e  a
importância  das  ações  propostas,  e  a  conformidade  com  o  Cedca,  percebe-se  a
importância  da  ampliação  dos  recursos  destinados  à  execução  das  ações  de
articulação e  fortalecimento da  rede de proteção da criança e  do adolescente no
Estado e ainda a realização do diagnóstico das instituições que compõem essa rede.
Os  recursos  lá  aprovados  não  são  suficientes  para  a  realização  de  diagnóstico,
instrumento  importante  para  a  execução  do  projeto  como  um  todo  e  para  o
atendimento efetivo de todos os conselhos tutelares e de direitos, bem como de toda
a rede de proteção do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente do
Estado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.080/2014

Proponentes: Denis e Fábio Henrique de Azevedo
Proposta: Proposta 69: Contribuição Virtual: convocação de mais Peritos Criminais
Proposta 75: Contribuição Virtual: Nós, candidatos excedentes do concurso público

para perito  criminal  regido pelo Edital  nº  2013/1,  vimos,  por  meio desta proposta,
solicitar a previsão de dotação orçamentária para o ingresso de 180 novos peritos
criminais na PCMG.

Proposta 192: Convocação dos 180 excedentes do concurso de perito criminal do
ano de 2013, uma vez que, no início de 2015, haverá 226 vagas no primeiro nível da
carreira.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 189 - Exercício da Polícia Judiciária e Investigação Criminal
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 189 - Exercício da Polícia

Judiciária e Investigação Criminal -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para
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o  exercício  de  2015,  para  garantir  a  convocação  dos  candidatos  excedentes  do
concurso para perito criminal do ano de 2013.

Justificação: Proposta 69: O Estado de Minas  Gerais necessita de uma rede de
segurança mais arrojada. A sensação de impunidade da sociedade é muito alta. Mas,
para que haja a condenação dos criminosos, é preciso que as provas do crime sejam
devidamente periciadas e incluídas nos laudos para envio à Justiça. O juiz formará
sua  convicção  baseado  nessas  provas.  Portanto,  a  convocação  de  mais  peritos
criminais  é  fundamental  para  aumentar  a  confiança  da  população  na  segurança
pública e na Justiça. E o Estado é muito grande e precisa se fazer presente em todas
as  regiões.  O  atual  efetivo  não  consegue  proporcionar  isso  para  todas  as
comunidades atendidas. E é preciso fazer cumprir o que está nos códigos penais e
processuais penais que dizem que em todo crime que deixa vestígios deverá haver
perícia dos materiais encontrados, constituindo-se em provas para a elucidação do
crime e culminando na condenação do criminoso.

Proposta 75: Destacamos que o perito criminal é responsável pela criação da prova
material  que norteia  as  investigações e  cria  subsídios  técnicos para  condenar  ou
absolver os acusados. Mas, em que pese a importância e a imprescindibilidade desse
profissional  para  nortear  as  investigações policiais  e  pautar  as  decisões judiciais,
atualmente, Minas Gerais sofre com uma grande defasagem no número de peritos
criminais,  o  que  interfere  diretamente  nas  investigações  e  resulta  em  atraso  na
conclusão dos inquéritos. Segundo a ONU, cada estado deve ter um perito criminal
para cada 5 mil habitantes; porém em Minas Gerais o número é de um profissional
para cada 34 mil habitantes, dado alarmante em se tratando de segurança pública.
Menciona-se  que,  no  último  concurso  público,  ocorrido  no  ano  de  2013,  foram
aprovados 290 candidatos em todas as etapas, sendo que 95 já concluíram o Curso
de  Formação  Policial,  restando  apenas  180  excedentes  para  a  realização  desse
curso. A Lei Orgânica da PCMG (135/2013) aumentou o número de vagas da carreira
de perito criminal, passando a prever um total de 903 peritos criminais, porém existem
apenas  608  em  situação ativa,  sendo  que destes  mais  de  40  estão  aguardando
aposentadoria. Esses dados revelam o quadro deficitário de servidores dessa carreira
e  o  motivo  das  demoras  nos  atendimentos  periciais.  Enfatizamos  que,  para  um
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combate eficiente à crescente violência que se instala em Minas Gerais, é necessário
aumentar  o  efetivo  de  peritos  criminais,  sem  os  quais  as  investigações  ficam
prejudicadas  ou paralisadas,  o que resulta na  impunidade dos  criminosos.  Diante
disso,  e  certos  do  papel  da  Assembleia  Legislativa,  solicitamos  a  dotação
orçamentária  para  convocação  e  ingresso dos  180  excedentes  do  concurso  para
perito criminal.

Proposta 192: Há no Estado de Minas Gerais atualmente 608 peritos criminais e a
nova Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais prevê o quadro de 903 peritos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.081/2014

Proponentes: Bruno Rodrigo Silva Diogo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra  -  MST (Campo do Meio)  /  Marcio  Adulano  Lima  Camargo,  da  Cáritas
Brasileira -  Regional  de Minas Gerais /  José dos Reis Pereira,  da Federação dos
Trabalhadores  na  Agricultura  de  Minas  Gerais  -  Fetaemg  /  Ana  Paola  Costa  de
Oliveira, da Superintendência Regional do Incra (Belo Horizonte) / Ricardo Rodrigues
de Oliveira / Sarah Alves Melo Teixeira, do Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva do
Pequi e Outros Frutos do Cerrado (Montes Claros) / Claudilene Henrique de Souza

Proposta: Proposta 71: Contribuição Virtual: Garantia de recurso para implantação
de agroindústrias de processamento artesanal de alimentos para as associações que
desenvolvem projeto PAA e ou Pnae nos municípios, a fim de dar-lhes condições de,
principalmente  mulheres  e  jovens,  desenvolver  atividades  no  meio  rural,  gerando
ocupação  e  renda  e  ajudando  as  entidades  a  legalizarem  o  processamento  de
produtos.

Proposta  133:  Acréscimo  orçamentário  de  R$2.000.000  para  construção  de
estruturas e compra de equipamentos para os assentamentos de reforma agrária nos
Municípios de Montes Claros, Capitão Enéas, Engenheiro Navarro, São Francisco,
Visconde do Rio Branco, Goiana, Campo do Meio e Guapé.

Meta Física: 5 projetos
Proposta 134: Ampliar a agroindústria no Estado para um total de 10 mil unidades

ao custo de R$200.000.000,00 e avançar na regionalização da ação para o Vale do
Jequitinhonha e para o Norte de Minas, com a destinação de R$100.000.000,00 para
cada uma dessas regiões.
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Proposta  143:  Acréscimo  do  orçamento  (mínimo  de  R$20  milhões)  para  a
implantação e a reforma de agroindústrias e projetos de assentamento da reforma
agrária e do MAB.

Proposta  147:  Acréscimo  do  orçamento  (mínimo  de  R$20  milhões)  para  a
implantação e a reforma de agroindústrias e projetos de assentamento da reforma
agrária e do MAB.

Proposta  150:  Nova  ação:  Finalidade:  Garantir  o  beneficiamento  das  frutas
produzidas  pela  agricultura  familiar  de  Santo  Antônio  do  Jacinto,  garantindo  a
segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável  das  famílias  em  situação  de
vulnerabilidade social e o fornecimento da produção na alimentação escolar e nas
compras públicas.

Produto: associações apoiadas
Meta física: 1
Meta financeira: R$150.000,00
Proposta 154: Alteração de Ação: Dar continuidade às ações do projeto estratégico

de fortalecimento da agricultura familiar para o abastecimento alimentar
Meta física: 1.000 agricultores familiares, 50 novos municípios
Meta financeira: R$1.000.000,00
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 25 - Cultivar, Nutrir e Educar
Ação: 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1218  -  Fortalecimento  da

Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento  Alimentar  -,  da  proposta  de  revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,  para garantir  recursos,  em sua meta
financeira, para incentivar a implantação de agroindústrias para o processamento de
produtos da agricultura familiar.

Justificação:  Proposta  71:  Garantir  a  inserção  desse  público  no  mercado
Institucional (PAA e Pnae) e no comércio local,  que hoje tem várias restrições em
comercializar esses produtos. Outrossim, essas são na maioria das vezes atividades
secundárias  na  propriedade,  desenvolvidas  na  maioria  das  vezes  por  mulheres  e
jovens. A agroindústria traria vários benefícios para esse público em especial.
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Proposta 133: Necessidade da criação de novas agroindústrias familiares, além de
completar  instalações  de outras  já  existentes  com equipamentos e  reformas  para
agregação de valor à produção da agricultura familiar.

Proposta  134:  A agregação  de  valor  à  produção  agrícola  é  um  dos  principais
desafios  da  agricultura  familiar.  Ter  estruturas  de  processamento  dos  produtos
agrícolas  é  fundamental  para  a  geração  de  trabalho  e  renda  e  também  para  a
garantia da permanência do jovem no meio rural.

Proposta  143:  O  objetivo  maior  é  promover  a  produção  e  a  adequação  das
instalações em nível sanitário, de modo a promover a certificação necessária para a
comercialização fluir. Outro objetivo é aumentar a possibilidade de agregação de valor
para a produção familiar mineira.

Proposta  147:  O  objetivo  maior  é  promover  a  produção  e  a  adequação  das
instalações em nível sanitário, de modo a promover a certificação necessária para a
comercialização fluir. Outro objetivo é aumentar a possibilidade de agregação de valor
para a produção familiar mineira.

Proposta 150: Esta proposta consiste na garantia do direito humano à alimentação
adequada às famílias beneficiadas, a fim de garantir, também, renda a essas famílias.
Dessa  maneira,  visa  criar  estratégias  de  sobrevivência  para  que  as  famílias
permaneçam  na  zona  rural  e  garantam  alimentos  seguros  e  saudáveis  para  seu
próprio sustento. Além disso, busca elevar o potencial de sustentabilidade do setor
agrícola  e  sua integração  na economia  de  mercado,  conforme garante  a  Política
Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -  Lei  nº
21.156, de 2014.

Proposta  154:  Importância  de  contribuir  com  o  cumprimento  da  lei  federal  da
alimentação escolar.

Aumentar a renda do agricultor familiar; aumento da oferta de alimentos saudáveis
para  as  escolas  públicas;  estender  aos  demais  municípios  os  bons  resultados
alcançados; contribuir para ampliar a cidadania no campo.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.082/2014

Proponente: Claudilene Henrique de Souza
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Proposta: Contribuição Virtual: Desenvolvimento Rural: Gostaria de sugerir que se
elaborasse e aprovasse uma lei que estabelecesse percentual mínimo de aplicação
nas  atividades  do  meio  rural,  agricultura  e  pecuária,  assim  como  já  existem
percentuais hoje garantidos para a saúde e a educação.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Rede de Desenvolvimento Rural, da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para estabelecer
a  obrigação  de  que  o  Estado  aplique  percentual  mínimo  de  seu  orçamento  no
fomento de atividades agropecuárias.

Justificação:  1)  Como  a  saúde  tem  o  percentual  de  15%  a  ser  aplicado  e  a
Educação, de 25%, penso que está na hora de se discutir uma lei específica para as
atividades do meio rural. É importante observar que a grande maioria dos municípios
de Minas Gerais tem sua principal fonte de renda nas atividades rurais, e em Minas
Gerais  mais  especificadamente  a  pecuária  de  leite,  a  cafeicultura  e  a  agricultura
familiar,  com sua diversidade (criação de pequenos animais,  fruticultura,  lavouras,
etc.).  Em  contrapartida,  o  investimento  no  setor  é  muito  pequeno,  e  no  âmbito
municipal é praticamente inexistente. Ou seja, o setor que praticamente sustenta a
economia dos municípios não tem, em termos de orçamento, valor nenhum sendo
aplicado  para  melhorá-lo,  alavancar  a  economia.  Isso  tem  sido  observado  em
diversos governos municipais que se sucedem. E, se essa lógica não se inverter, em
poucos anos tudo isso vai  se transformar em um caos.  Eu não estou falando de
investimento do proprietário, do agricultor; estou falando de investimento público no
setor,  que precisa de investimentos para garantir  a produção, a produtividade e o
crescimento do setor. Pois, se este se esvaziar e parar de produzir, o País vai sentir, o
Estado vai sentir. A base, os municípios, será o espaço onde os reflexos serão mais
enfáticos e desastrosos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.083/2014

Proponente: Claudilene Henrique de Souza
Proposta: Contribuição Virtual: Governo Integrado: Que a cada ano os setores do
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governo do Estado presentes nos municípios pudessem ser ouvidos, em uma reunião
tendo por  base o  município.  Ou seja,  cada município  deve  se  apresentar  para  o
governo do estado, pelos olhos dos funcionários do Estado que trabalham dentro do
município.  (Exemplos  de  setores:  Polícia  Militar,  Escola  Estadual,  Copasa-MG,
Emater-MG, Cemig, IMA, IEF, Receita Estadual). O governo teria um perfil melhor dos
municípios se isso fosse feito por quem vive dentro dos municípios. Nesse tipo de
reunião, procurar saber as potencialidades e as dificuldades de cada município.

Rede: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz
Programa: 175 - Qualidade e Produtividade do Gasto
Ação: 2053 - Governança em Rede
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 2053 - Governança em Rede -,

da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  a
realização  de  reuniões  para  que  os  gestores  estaduais  possam  ter  maior
conhecimento das potencialidades e as dificuldades de cada município do Estado.

Justificação: Ter o conhecimento governamental do Estado de Minas Gerais, que é
rico  em  diversidades,  que  muitas  vezes  não  são assim  vistas,  existindo  políticas
públicas  que  têm  alcance  pequeno,  quando  seriam  de  grande  alcance  se  essas
particularidades  fossem  observadas,  como  foi  o  caso  do  PCPR,  do  Programa
Travessia.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.084/2014

Proponente: Claudilene Henrique de Souza
Proposta:  Contribuição Virtual:  Defesa e Segurança e Desenvolvimento Social e

Proteção: Quando o Estado irá intervir de fato na questão mais gritante do comércio
de entorpecentes? Nossos adolescentes e jovens estão se envolvendo no mundo das
drogas com uso, mas principalmente no tráfico, porque são envolvidos.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 34 - Minas Mais Segura
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 34 - Minas Mais Segura -,

da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a
melhorar as ações referentes à política de prevenção do uso e abuso de drogas e
suas possíveis vinculações à criminalidade.
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Justificação:  A  polícia  está  inoperante  e  os  conselhos  tutelares  têm  atitudes
passivas,  pelo  fato  de  serem  eleitos  e  quererem  se  garantir  por  mais  tempo  no
emprego. É  necessária e urgente ação do governo em atividades que envolvam os
adolescentes e jovens, e a melhor e mais positiva experiência é com o esporte e
atividades  de  cultura.  Que  se  use  a  estrutura  do  governo  que  está  dentro  do
município (Cras, Creas, escolas estaduais) e, através dos educadores sociais, que se
implemente ação significativa na vida dos cidadãos, de forma organizada e intensa
para que tenha o efeito necessário. Não ações descoordenadas, como tem sido feito,
que funcionam por um tempo e depois acabam, desmotivando as pessoas de fazer
novas tentativas. Se quer ação efetiva de segurança e defesa para todos, a Polícia
Militar precisa ser melhor. Uma vez que ela representa a Secretaria de Defesa Social,
deveria  ter  ações  de  repreensão,  mas  também  ações  que  envolvessem  a
comunidade para uma melhor comunicação entre ambos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.085/2014

Proponente: Ronildo Vaqueiro
Proposta: Contribuição Virtual: Escadaria ao Bairro Roseira, em Águas Formosas.

Valor da proposta R$100.000,00.
Rede: 10 - Rede de Infraestrutura
Programa: 35 - Minas Logística
Ação: 1110 - Caminhos de Minas
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1110 - Caminhos de Minas -, da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a
garantir recursos para a execução de obra de urbanização em Águas Formosas.

Justificação: O Bairro Roseira, em Águas Formosas, é localizado em um grande
morro com aproximadamente 500 residências, onde não há nem pavimentação da
rua devido à dificuldade de acesso por máquinas e onde vivem aproximadamente 60
famílias com várias crianças e idosos. Se com o tempo bom já é difícil  o acesso,
imagine-se com chuva - ninguém entra nem sai de casa. O município não tem como
fazer  por  conta  própria  a  obra  devido  a  grandes  dificuldades  financeiras.  Disso
decorre a necessidade do apoio do nosso estado.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.086/2014

Proponente: Ronildo Vaqueiro
Proposta: Contribuição Virtual: Apoio Financeiro ao Hospital São Vicente de Paulo,

de  Águas  Formosas.  Necessidade  de  ajuda  de  custo  para  aquisição  de
medicamentos essenciais em nível hospitalar para manutenção e apoio aos pacientes
internados, de apoio financeiro para manutenção e equipamentos. Valor da proposta
R$200.000,00  para  medicamentos  e  R$  200.000,00  para  manutenção  e
equipamentos. Total R$400.000,00 Programa: 4299 Medicamentos Programa Novo:
Equipamentos e Manutenção.

Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Programa: 2 - Saúde Integrada
Ação: 4308 - Gestão da Política Hospitalar - fortalecimento e melhoria da qualidade

dos hospitais do Sistema Único de Saúde (Pro-Hosp)
Ementa:  Encaminha sugestão de alteração da Rede de Atenção em Saúde,  da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,  para destinar
recursos para o Hospital São Vicente de Paulo, no Município de Águas Formosas.

Justificação: Como sabemos, vários hospitais estão em total desespero para manter
suas  portas  abertas  ao  SUS.  Lembramos  que,  na  revisão  do  PPAG  2014,
conseguimos  destinar  emenda  de  R$100.000,00,  porém,  mesmo  publicada  a
emenda,  a  verba não  chegou.  Águas  Formosas  é  cidade polo  de  microrregião  e
necessita  urgentemente  de  apoio  financeiro  para  aquisição  de  medicamentos.  O
hospital passa por grandes dificuldades, a população vem ajudando de forma como
lhe convém, doando, talheres, perecíveis, verdura, arroz, feijão etc. Esse é o único
hospital  que temos  para atender  mais  de 70.000 habitantes  da  microrregião,  que
conta 9 cidades.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.087/2014

Proponente: Ronildo Vaqueiro
Proposta: Proposta 83: Contribuição Virtual: Programa: 4670 - Construção de ponte

na Rua Alcobaça, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Águas Formosas, no
valor de R$90,000,00
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Proposta 84: Contribuição Virtual: Programa 4670 - Construção de ponte na estrada
municipal  de  propriedade  do  Sr.  Jovane  Pinto,  em  Águas  Formosas.  Valor
R$300.000,00

Rede: 10 - Rede de Infraestrutura
Programa: 35 - Minas Logística
Ação: 1110 - Caminhos de Minas
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1110 - Caminhos de Minas -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício de 2015, incluindo recursos
financeiros para a construção de pontes no Município de Águas Formosas.

Justificação: Proposta 83: A ponte está em péssimas condições devido a grandes
chuvas que caíram na região e que a danificaram. O local é de grande trafego de
pessoas e veículos, e a ponte não tem segurança para pedestres e veículos que por
ali trafegam.

Proposta 84: A ponte está em péssimas condições devido a grandes chuvas que
caíram na região e que a danificaram. O local é de grande trafego de pessoas e
veículos, inclusive transporte escolar, e a ponte não tem segurança para pedestres e
veículos que por ali trafegam, contento buracos e madeira em péssimas condições.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.088/2014

Proponente: Ronildo Vaqueiro
Proposta: Contribuição Virtual: Apoio à prática de esporte - ONG Vale Viver Águas

Formosas. Jiu Jitsu, Valor da proposta R$40.000,00 Programa: 008.
Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 149 - Incentivo ao Esporte
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 149 - Incentivo ao Esporte

-, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para apoiar
entidades de fomento à prática de esportes, em Águas Formosas.

Justificação: Águas Formosas é uma cidade onde o índice de criminalidade é alto, e
a prática de esporte é uma oportunidade de envolver nossos jovens contra as drogas
e o alto índice também de sedentarismo, além de contribuir para melhor qualidade de
vida, com referência à saúde de quem pratica. Essa modalidade é aplicada na ONG
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Vale Viver, sem fins lucrativos, com professores voluntários que atendem hoje mais
de  30  participantes,  com  crescimento  diário.  Há  a  necessidade  de  aquisição  de
tatame, quimono, bebedouro, faixa, etc.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.089/2014

Proponentes: Marinalva Maria de Jesus,  da Associação dos Povos Indígenas, e
Ronildo Vaqueiro

Proposta: Proposta 86: Contribuição Virtual - Apoio financeiro à Associação Juntos
Venceremos, que contribui com clínica de recuperação para alcoólicos e drogados.
Manutenção e Custeio. Valor R$90.000,00

Programa: 4030
Proposta  209:  Destinar  no  PPAG recursos  financeiros  para  apoiar  a  projeto  de

intervenção em problemas relacionados  ao uso de drogas e  álcool  por  indígenas
inseridos no contexto urbano e prevenção desses problemas. Destinar R$100.000,00
para contratação de clínica de reabilitação para usuários de álcool e drogas.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 52 - Aliança pela Vida
Ação:  4082 -  Rede Complementar  de Suporte Social  e  Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4082 - Rede Complementar de

Suporte  Social  e  Atenção  ao  Dependente  Químico:  Prevenção  e  Tratamento  do
Consumo de Álcool e Outras Drogas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício  de 2015,  para apoiar  entidades de tratamento e recuperação de
usuários de álcool e outras drogas, entre as quais aquelas que atendem a indígenas.

Justificação: Proposta 86: A Associação Juntos Venceremos implantou em 2013 a
clínica  de  recuperação  Libertar  em  Águas  Formosas  -  MG.  Vem  desde  o  início
caminhando com grandes dificuldades, contando com contribuição da população da
nossa cidade. Disso decorre a necessidade de apoio do Estado para ampliarmos o
atendimento,  visto  que  o  índice  de  necessidade  para  atendimento  é  altíssimo.  A
entidade conta ainda com apoio do Caps da nossa cidade, porém o Caps não faz
internação, ficando essa responsabilidade por conta do Libertar, que tem que manter
funcionários e garantir alimentação aos internos.
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Proposta 209: Resgatar adolescentes, jovens e adultos em risco social devido ao
uso de álcool e outras drogas

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.090/2014

Proponente: Samuel Gazolla Lima
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Dentro  do  programa  140  -  Desenvolvimento  do

Ensino Superior na Uemg 1328 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e
dos Campi da Uemg Destinar verba para construção do Campus da Uemg - Unidade
em Ubá. Solicito apresentar emenda ao PPAG, no valor de R$10.000.000,00 (dez
milhões), para construção da Unidade da Uemg de Ubá.

Rede: 6 - Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação
Programa: 140 - Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg
Ação:  1328 -  Construção,  Ampliação e Reforma das Unidades e dos  Campi da

Uemg
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1328 - Construção, Ampliação

e Reforma das Unidades e dos Campi da Uemg -, da proposta de revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015, para destinar recursos para a construção do
campus da Uemg em Ubá.

Justificação: O campus da Uemg, unidade de Ubá, funciona em prédio cedido pela
Prefeitura Municipal de Ubá e compartilhado com outras instituições, como o polo da
UAB  e  unidade  do  Ifet.  Portanto,  para  melhor  desenvolvimento  das  atividades
acadêmicas, de pesquisa e extensão, é necessária a construção do campus próprio
da Uemg Ubá, que muito irá contribuir para o desenvolvimento da cidade e da região.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.091/2014

Proponente: Samuel Gazolla Lima
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Instalação  de  Conseps  nos  bairros,  através  da

regionalização da cidade e da descentralização do atendimento da Polícia Militar na
cidade de Ubá

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 34 - Minas Mais Segura
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Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 34 - Minas Mais Segura -,
da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para garantir
recursos  para  a  instalação  de  conselhos  de  segurança  pública  nos  bairros  do
Município de Ubá.

Justificação:  A  cidade  de  Ubá  tem  apresentado  um  aumento  crescente  das
estatísticas  relacionadas  à  segurança  pública,  com  aumento  do  número  de
homicídios, furtos,  roubos,  etc.  Há necessidade urgente de estabelecer uma nova
relação da Polícia Militar com a sociedade, e, nesse caso, colocar a Polícia Militar
mais próxima do cidadão já demonstrou ser uma experiência importante por trazer
bons resultados. Portanto, é necessário investir na descentralização do atendimento
ao cidadão, principalmente na periferia,  com a instalação de unidades do Consep
(Conselho Segurança Pública) e de equipamento da Polícia Militar nos bairros.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.092/2014

Proponente: Paulo Henrique de Matos Almeida
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Restauração  da  Ação  4353,  com  manutenção  e

ampliação dos recursos e metas financeiras e físicas dessa ação.
É fundamental que se busquem metas de inclusão de 1.400 produtores, com meta

financeira de R$300.000,00 para o ano de 2015.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  217  -  Segurança  de

Alimentos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
com  vistas  a  restaurar  a  Ação  4353  -  Apoio  à  Cadeia  Produtiva  dos  Queijos
Artesanais de Minas, ampliando suas metas física e financeira.

Justificação: Por se tratar de cadeia produtiva que envolve milhares de famílias em
todo o Estado, e a maioria delas encontra-se em estado de insegurança produtiva,
tornam-se cruciais  o fomento e o incentivo  à regularização individualizada desses
produtores e suas propriedades. Pertencendo em sua maioria a classes de micro e
pequenas propriedades, esses produtores não têm condições de arcar com os altos
custos de manutenção das estruturas coletivas ou coletivizadas.
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Como representantes  de  uma das regiões  reconhecidas de  produção de queijo
minas artesanal, e vivendo a realidade que atinge a todos os produtores do Estado,
acreditamos  firmemente  que  é  fundamental  a  inclusão dessa ação (e  a  sua real
execução)  para  consolidar  e  fomentar  a  formalização  e  a  inclusão  financeira  de
aproximadamente 800 famílias somente na Serra da Canastra, chegando à casa dos
milhares ao se analisarem todas as regiões do Estado. Dada a importância da cadeia
produtiva do queijo minas artesanal na economia do Estado, assim como a situação
de insegurança produtiva em que a maioria dos produtores se encontra, acreditamos
ser  vital  que  pelo  menos  se  mantenham  (ou  preferencialmente  se  ampliem)  os
recursos disponibilizados (e que esses recursos sejam efetivamente executados) para
o apoio e a formalização da cadeia produtiva do queijo minas artesanal.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.093/2014

Proponente: Samuel Gazolla Lima
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Cofinanciamento  na  construção  de  um  aterro

sanitário no Município de Ubá, no valor de R$5.000.000,00
Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 46 - Qualidade Ambiental
Ação: 1231 - Redução e Valorização de Resíduos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1231 - Redução e Valorização

de Resíduos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para assegurar recursos para a instalação de um aterro sanitário  no Município de
Ubá.

Justificação: As ações de saneamento básico são um importante instrumento de
desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e, nesse sentido, é preciso realizar
uma  correta  disposição  final  dos  resíduos  sólidos  urbanos.  Como  o  custo  de
implementação de um aterro sanitário é elevado, é preciso que parte das despesas
de capital para construção do aterro sanitário tenham o apoio do governo estadual.
Além disso, a construção do aterro sanitário pode atender toda a microrregião e, de
forma consorciada, apresentar resultados muito positivos para toda a região.

- À Comissão de Participação Popular.



1073
____________________________________________________________________________

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.094/2014
Proponentes: Junior José da Silva e Samuel Gazolla Lima
Proposta: Proposta 92:
Contribuição  Virtual:  Implementação  de  um  sistema  municipal  de  unidades  de

conservação na cidade de Ubá - valor R$2.000.000,00
Proposta 132: Criação de Parques Estaduais no Distrito de Ravena, no Município

de Sabará.
Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  109  -  Proteção  da

Biodiversidade e Unidades de Conservação -, da proposta de revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, para garantir recursos para a criação de unidades de
conservação no Distrito de Ravena, no Município de Sabará, e a implementação de
um Sistema Municipal de Unidades de Conservação, em Ubá.

Justificação: Proposta 92: A preservação ambiental é uma premissa importante para
alcançarmos o desenvolvimento sustentável.  Uma das formas de construirmos um
futuro mais ambientalmente sustentável é através da criação de novas unidades de
conservação nos municípios. De forma específica, a cidade de Ubá carece de áreas
de proteção ambiental, como as unidades de conservação de usos sustentável e de
proteção integral.  Para implementar  as unidades de conservação,  é preciso apoio
financeiro  do  governo  estadual,  para  viabilizar  os  estudos  necessários,  dotar  de
mínimo  de  infraestrutura,  promover  a  educação  ambiental,  entre  outras  ações
importantes para esse fim.

Proposta  132:  Direcionar  investimentos  para  a  criação  de  Reserva  de
Desenvolvimento  Sustentável  na  Mata  do  Ravenópolis  e  Mata  da  Estação  de
Tratamento de Água de Ravena, com incentivo à visitação pública e de escolas para
trabalhar a educação ambiental e a recuperação de áreas desmatadas no território de
Ravena.

A área territorial  de Ravena sofre com o processo de crescimento desordenado.
Com a criação dos parques, será possível preservar a mata densa, animais silvestres
e quatro cursos d´água que abastecem a região.
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A inclusão da Mata do Ravenópolis e da Mata da Ete-Ravena nos programas de
criação de parques estaduais objetiva preservar áreas importantes do bairro. Esse
investimento  pode  ser  utilizado  como  medidas  de  contrapartidas  ambientais  do
Rodoanel Norte em Ravena, assim como a recuperação de áreas de reflorestamento.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.095/2014

Proponente: Samuel Gazolla Lima
Proposta: Contribuição Virtual: Promover o asfaltamento da via que liga a sede do

Município de Ubá aos Distritos de Ubari e Miragaia. Valor de R$10.000.000,00
Rede: 10 - Rede de Infraestrutura
Programa: 35 - Minas Logística
Ação: 1110 - Caminhos de Minas
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Rede de Infraestrutura, da proposta

de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  promover  o
asfaltamento da via que liga a sede do Município de Ubá aos Distritos de Ubari e
Miragaia.

Justificação:  É cada vez maior  a  necessidade  de  integrar  os  distritos  às  sedes
municipais. Uma das formas de integração se dá através do sistema viário e, nesse
caso,  o  asfaltamento  da  via  de  ligação entre  a  sede municipal  e  os  Distritos  de
Miragaia  e  Ubari  irá  contribuir  para  o  desenvolvimento  dessas  importantes
comunidades do Município de Ubá.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.096/2014

Proponente: José dos Reis Pereira, da Fetaemg - Formação Sindical
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Considerando  o  que  foi  apresentado  pela  Rede

Educação e Desenvolvimento Humano, bem como os questionamentos e repostas
oriundos  das  apresentações,  propomos  que  a  educação  no  campo  e  dos  povos
tradicionais integrem o macroprocesso de Educação do Estado com metas físicas
definidas em todas as ações,  programas e processos desenvolvidos pelo SEE. O
temário deve ser  intrínseco aos processos que hoje têm foco urbano.  Portanto,  o
Programa 271 (Melhoria da Educação Básica) deverá apresentar ações, diagnóstico,
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descrições,  metas,  atividades,  beneficiários  e  metodologias  específicos  para  a
educação do campo e dos povos tradicionais, formando assim seu macroprocesso

(Esta proposta foi desmembrada e gerou a Proposta nº 229)
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 271 - Melhoria da Educação Básica
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Rede  de  Educação  e

Desenvolvimento  Humano  Programa  271  -  Melhoria  da  Educação  Básica  -,  da
proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  o
aprimoramento  das  políticas  de  educação do campo e  de  outras  comunidades  e
povos tradicionais e sua inserção efetiva na política de educação do Estado.

Justificação: As proposições justificam-se em razão do sofrimento que caracteriza a
realidade das comunidades camponesas e dos povos tradicionais, no que tange aos
seus meios de produção, culturas e principalmente sua condição de empreendedores
rurais. Dessa forma, a lógica-ação de temáticas especiais deverá ser superada, a fim
de conciliar metodologias, parâmetros, conceitos, diagnósticos, entre outros, com as
especificidades do campo e urbano.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.097/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Ação:  1085  -  Educação  em  Tempo  Integral  -

Alimentação Escolar
Alteração da finalidade: Articulação com o programa Mais Educação, do governo

federal, e ampliar a participação do governo estadual
Alteração da meta: Universalização do atendimento na educação básica, em tempo

integral, e duplicação do valor per capita aplicado, progressivamente, até 2018.
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ação: 1085 - Educação em Tempo Integral - Alimentação Escolar
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1085 - Educação em Tempo

Integral  -  Alimentação  Escolar  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,
modificando sua finalidade e suas metas física e financeira.
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Justificação: É importante ampliar o volume de recursos do governo estadual para o
programa, em articulação com os demais entes federados, para garantir a meta. E,
como a Ação 1077 estima atender 140.000 alunos em tempo integral, logo, 4.200
alunos deixarão de ser atendidos no tocante a alimentação escolar

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.098/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta: Contribuição Virtual: Ação: 1008 - Reinventando o Ensino Médio
Exclusão da Ação 1008
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ação: 1008 - Reinventando o Ensino Médio
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
exclusão da Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio.

Justificação:  Essa  ação,  não  construída  democraticamente  junto  a  comunidade
escolar,  compreende  na  sua  essência  uma  lógica  de  mercado  de  trabalho,  do
empreendedorismo dispostos nos currículos ofertados. Não foi precedida da devida
qualificação e habilitação dos professores para o ensino dos conteúdos relacionadas
ao programa. Em 2013 foram executados 14% da despesa autorizada e até 28/10/14
a execução do  programa estava  em  10% do valor  autorizado.  A baixa  execução
demonstra  que  o  programa  não  atende  a  todas  as  escolas  estaduais  nem  aos
objetivos propostos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.099/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta: Contribuição Virtual: Ação: 4590 - Simave - Ensino Fundamental Ação:

4591 - Simave - Ensino Médio
Exclusão das ações 4590 e 4591
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
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Ação: 4590 - Simave - Ensino Fundamental
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
a exclusão da Ação 4590 - Simave - Ensino Fundamental e da Ação 4591 - Simave -
Ensino Médio.

Justificação:  Com a existência  do  sistema de avaliação federal,  Saeb,  Provinha
Brasil, Enem e Encceja, não há necessidade da manutenção de um sistema próprio
de avaliação do ensino. Além disso, o Simave possui em média uma execução de
45%  e  41%  da  despesa  autorizada  e  esses  recursos  para  outros  programas
prioritários.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.100/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta:  Contribuição Virtual:  Inclusão:  Programa 015  Educação para  Crescer:

Valorização dos Trabalhadores em educação
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
a valorização dos trabalhadores em educação.

Justificação: O governo de Minas Gerais não cumpre a Lei nº 11.738, de 2008, que
prevê o pagamento do Piso Salarial  Nacional Profissional como vencimento base,
segundo a jornada padrão vigente (24 horas semanais).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.101/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta: Contribuição Virtual:  Ação: 1025 -  Professor da Família -  Exclusão da

ação 1025.
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ação: 1025 - Professor da Família
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Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para
crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
exclusão da Ação 1025 - Professor da Família.

Justificação:  A ação  1025  possui  caráter  assistencialista  e  não  condiz  com  as
determinações legais do art. 70 da LDBE federal e delega a sua implementação a
profissionais  leigos,  sem  a  devida  qualificação  docente,  infringindo  as  funções
dispostas no plano de carreira vigente da educação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.102/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta: Contribuição Virtual: Ação: 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica -

Ensino Fundamental - PIP-EF - Exclusão da Ação 4187
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ação: 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica - Ensino Fundamental - PIP-EF
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
exclusão da Ação 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica - Ensino Fundamental
- Pip-Ef.

Justificação: O PIP acabou gerando uma rede paralela na sua execução, no Estado
e nos municípios, segundo a lógica de terceirização da execução, e tampouco foi
debatido com os profissionais da educação básica pública estadual, não cumprindo,
ademais, os resultados e objetivos propostos

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.103/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta: Contribuição Virtual: Ação: 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema

Estadual de Educação - Ensino Fundamental - Ação: 4594 - Gestão da Infraestrutura
do Sistema Estadual de Educação - Ensino Médio. Inclusão: Programa 017 - Pró-
escola: Melhoria do atendimento dos alunos e condições de trabalho

Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
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Programa: 17 - Pró-escola
Ação: 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino

Fundamental
Ementa: Encaminha sugestão de alteração no Programa 017 -  Pró-Escola -,  da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para contemplar
os padrões de infraestrutura para as escolas, conforme a Resolução nº 8, de 2010, da
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para melhoria do
atendimento dos alunos e das condições de trabalho.

Justificação: Faz-se necessário incluir os padrões de infraestrutura para as escolas
disposto na Resolução nº 8/10 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional
de Educação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.104/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta: Contribuição Virtual: Ação: 4174 - Poupança Jovem. Alteração de metas:

Universalização do programa.
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 23 - Jovens Mineiros Protagonistas
Ação: 4174 - Poupança Jovem
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4174 - Poupança Jovem -, da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para que suas
metas atendam a 100% dos estudantes do ensino médio.

Justificação: A ação abrange apenas 11% do total de alunos no ensino médio, que
estão compreendidos em apenas nove municípios do Estado (ou 1% dos municípios),
propondo-se ampliar a cobertura para 100% dos alunos, nos 853 municípios mineiros,
até 2018, em parceria com o governo federal (Pro-Jovem).

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.105/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta: Contribuição Virtual: Ação: 2121 - Alimentação Escolar
Alteração  da  finalidade:  Suprir  parcialmente  as  necessidades  nutricionais  dos
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alunos  e  dos  trabalhadores  em  educação  das  escolas  públicas  estaduais  de
educação  básica,  de  acordo  com  o  tempo  de  permanência  na  escola,  a  fim  de
garantir o acesso à alimentação saudável e adequada e de contribuir para a formação
de bons hábitos alimentares

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 25 - Cultivar, Nutrir e Educar
Ação: 2121 - Alimentação Escolar
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  finalidade  da  Ação  2121  -

Alimentação Escolar -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015, para: “Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos e dos
trabalhadores em educação das escolas públicas estaduais de educação básica, de
acordo  com  o  tempo  de  permanência  na  escola,  a  fim  de  garantir  o  acesso  à
alimentação saudável e adequada e de contribuir para a formação de bons hábitos
alimentares”.

Justificação:  Hoje  a  alimentação  escolar  no  Estado  é  financiada  apenas  com
recursos  do  Pnae,  não  havendo  contrapartida  do  Estado.  Para  permitir  que  os
trabalhadores  em  educação  sejam  atendidos  pela  alimentação  escolar,  seria
necessário que o governo aportasse recursos para tal.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.106/2014

Proponente: Diego Rossi
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Implementação  do  PNE.  Inclusão  de  Ação:

Implementação do PNE no Estado
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 15 - Educação para Crescer
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  15  -  Educação  para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
criar a ação "Implementação do PNE no Estado".

Justificação: Implementação da Lei Federal nº 13.005, de 2014, que se refere ao
Plano Nacional  de Educação, no âmbito estadual,  para o cumprimento das metas
estabelecidas e, consequentemente, para a melhoria da educação estadual mineira.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.107/2014

Proponente: Luiz Antonio Borges
Proposta:  Contribuição  Virtual:  Inclusão  do  Programa  de  Convivência  com  o

Semiárido Mineiro.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 28 - Sustentabilidade e infraestrutura no Campo
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Rede 7 - Rede de Desenvolvimento

Rural -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
criar o “Programa de Convivência com o Semiárido Mineiro”.

Justificação: Parte significativa do Estado de Minas Gerais é integrante do chamado
Polígono da Seca ou Semiárido Mineiro. Um grande contingente humano vive nas
áreas urbanas e principalmente no meio rural, onde produz alimentos para o consumo
da própria família e um excedente para comércio na sede urbana. Além disso, esses
cidadãos são grandes guardiões do meio ambiente e responsáveis pela produção e
conservação  da  água.  As  mudanças  climáticas  e  as  intervenções  antrópicas  têm
inviabilizado  a  produção  de  alimentos  e  a  manutenção  dos  recursos  hídricos.  É
necessária e urgente uma intervenção mais efetiva do governo estadual nesse setor
enquanto ainda é possível, do ponto de vista ambiental, e viável, do ponto de vista
econômico. É preciso construir uma política estadual de convivência com o semiárido
e implantar um fórum estadual de convivência com o semiárido.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.108/2014

Proponente: Agmar Pereira Lima, do Conselho Municipal de Assistência Social de
Pedras de Maria da Cruz, e Vandeli Paulo dos Santos

Proposta:  Proposta  107:  Contribuição  Virtual:  Retomada  da  Ação  Orçamentaria
4109 - Apoio às atividades produtivas em territórios tradicionais do Programa 161

Requeremos  apoio  para  aquisição  de  equipamentos  e  insumos  para  a  nossa
associação para colocar em funcionamento a fábrica de beneficiamento de cana de
açúcar que adquirimos por meio do PCPR.

Proposta 138: Aumentar a meta financeira do programa para R$1.400.000,00 para
atender as comunidades quilombolas, entre outros beneficiários
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Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 144 - Promoção, Defesa da Cidadania no Campo e Acesso ao Crédito

Fundiário
Ação: 4008 - Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração da  Ação 4008  -  Apoio  às  Parcerias

Fundiárias e Ações de Cidadania -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, para apoiar atividades produtivas em territórios tradicionais, com
ampliação de meta financeira.

Justificação: Proposta 107: A nossa fábrica tem como finalidade fortalecer a nossa
associação,  promover  o  desenvolvimento  sustentável,  agregando  valor  à  matéria-
prima local, e diminuir o êxodo rural.

Irmandade  dos  Quilombolas  Afrodescendentes  do  Quilombo  Santa  Cruz  -
Aquiloafros -, localizada no Quilombo Santa Cruz, no Município de Ouro Verde de
Minas

Proposta 138: As comunidades estão esperando há muito tempo com seus projetos
já prontos, aguardando apenas as ações.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.109/2014

Proponente: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça
da Infância e da Juventude Cível (Belo Horizonte)

Proposta:  Incluir  na  finalidade  da  Ação  4362  o  seguinte:  Aprovisionar  a
implementação da metodologia de investigação policial de modo a contribuir para a
redução de índices criminais por área, ampliando o atendimento ao cidadão a partir
dos  novos  processos  de  trabalho  e  difundindo  junto  aos  servidores  as  novas
metodologias adotadas, e desenvolver o Protocolo de Humanização do Atendimento
às Vítimas de Violência Sexual, por meio de ações de capacitação dos agentes de
segurança pública e dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do
adolescente.

Meta financeira: R$150.000,00
Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 21 - Gestão Integrada de Defesa Social
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Ação: 4362 - Investigação Modelo
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  finalidade  da  Ação  4362  -

Investigação Modelo -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015.

Justificação: A Ação 1111 - Delegacia Modelo - foi excluída da revisão do PPAG
para o exercício de 2015 com a justificativa de que suas ações foram transferidas
para a Ação 4362 - Investigação Modelo. No entanto, não há, na finalidade dessa
ação, nenhuma referência ao Protocolo de Humanização do Atendimento às Vítimas
de Violência Sexual.

O protocolo vem sendo desenvolvido desde 2006 e suas ações têm colaborado
para  diminuir  o  processo  de  revitimização  que  a  grande  maioria  das  vítimas  de
violência sexual sofre ao dar entrada no sistema de segurança pública para denunciar
a agressão sofrida e melhorar a qualidade da prova material. No Estado, o protocolo
está implantado apenas nos hospitais de referência de Belo Horizonte.  A próxima
etapa  é  a  implantação  desse  protocolo  nos  demais  municípios  ou  regiões  que
possuem unidade ou hospital de referência.

Portanto, é de fundamental importância a garantia da continuidade do protocolo na
Ação 4362, constando na finalidade dessa ação e com aumento da meta financeira
para o exercício de 2015.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.110/2014

Proponente: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça
da Infância e da Juventude Cível (Belo Horizonte)

Proposta: Alteração de finalidade da Ação 4489 - Executar perícias médico-legais,
odonto-legais,  reconhecimento  de  cadáveres,  exames  toxicológicos  e  anátomo-
patológicos em BH, na RMBH e no interior do Estado, bem como orientar os trabalhos
que lhes são afetos e desenvolver o trabalho de sexologia forense junto ao Instituto
Médico-Legal, por meio da aquisição de equipamentos e materiais específicos para
esta finalidade.

Meta financeira: R$200.000,00
Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança



1084
____________________________________________________________________________

Programa: 189 - Exercício da Polícia Judiciária e Investigação Criminal
Ação: 4489 - Realização de Perícias Médico-Legais
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da finalidade da Ação 4489 - Realização

de Perícias  Médico-Legais  -,  da proposta de  revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Justificação:  O  IML  vem,  desde  2006,  desenvolvendo  ações  humanizadas  de
atendimento às vítimas de violência sexual, por meio da integração de suas ações
com ações dos hospitais de referência no atendimento às vítimas de violência sexual
em Belo Horizonte. Encontra-se em andamento no âmbito do IML o Programa de
Humanização do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, que tem como objetivo
primordial a coleta precoce de evidências, com a preservação e a rastreabilidade,
quando o exame médico da vítima é realizado em ambiente hospitalar, evitando o seu
comparecimento  para  novo  exame  nos  postos  médico-legais  e  permitindo  a
confecção do laudo de maneira indireta.

Para a efetiva implementação desse programa no âmbito do IML, são necessários
equipamentos  e  materiais  específicos  para  a  seção  de  sexologia  forense,  o  que
justifica a apresentação da proposta em questão.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.111/2014

Proponente: Guilherme Gonçalves Rabelo (Federação dos Trab. na Agricultura de
M. Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)

Proposta: Aumentar a meta física na região Central para 100 e a meta financeira
para todas as regiões, sugere-se aumentar o valor total para R$20.000,00.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 177 - Minas sem Fome
Ação: 1154 - Capacitação do Público Beneficiário
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1154 - Capacitação do Público

Beneficiário -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
ampliando suas metas física e financeira.

Justificação: A região central talvez seja a que mais necessita de uma intervenção
mais efetiva do estado quando falamos de PNAE. A realidade é que após 5 anos do
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Programa, ele permanece praticamente inexistente no Município de Belo Horizonte.
As  escolas  municipais  e  estaduais  não  conseguiram  adquirir  os  produtos  da
agricultura familiar e grande parte desses recursos estão sendo devolvidos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.112/2014

Proponentes:  Marcos  Vinicius  Dias  Nunes,  da Federação dos  Trabalhadores  na
Agricultura de Minas Gerais -  Fetaemg -,  Priscila  Velloso Cougo e Bruno Rodrigo
Silva Diogo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -, em Campo
do Meio, Marcio Adulano Lima Camargo, da Cáritas Brasileira - Regional de Minas
Gerais, Marilene Alves de Souza, do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de
Minas

Proposta:  Proposta  111:  Nova  Ação:  Programa  de  apoio  aos  apicultores  que
desejam se regularizar e se organizar. O apoio seria para compra de equipamentos e
também para orientação relacionada com a regularização dos estabelecimentos.

2015 - 300 mil
Região - Estadual
Proposta 124: Ação Nova: Projeto Salviaterra - Plantando e Colhendo Saúde
Finalidade: Formação de matrizário e viveiro para produção e distribuição de mudas

na  agricultura  familiar,  instituições  e  grupos.  Capacitação  no  reconhecimento,
utilização, plantio, manejo e comercialização das plantas medicinais, relacionadas no
Programa Nacional de Plantas Medicinais.

Produto: Horta-viveiro e quatro cursos de capacitação
Meta física: 2 projetos implantados
Meta financeira: R$100.000,00 por ano.
Região: Estadual
Proposta  153:  Fomento  à  implantação  do  Programa Agroecológico  Integrado  e

Sustentável - Pais
100 projetos em áreas de assentamento e acampamento do MST
Aumento orçamentário de R$5.000.000,00
Proposta 169: Acréscimo ao orçamento de R$150.000.000,00, referentes a 10 mil

Pais. Este projeto de produção agrícola é estruturador.
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Proposta 202: Acréscimo de R$400.000,00 reais para fomento das estratégias de
multiplicação e distribuição de sementes crioulas com ênfase na produção local de
sementes adaptadas às condições de seca do semiárido mineiro.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4114 - Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura Familiar
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 161 -  Desenvolvimento

Sustentável da Agricultura Familiar  -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, com vistas à implantação de projetos voltados a apicultura,
plantas medicinais, multiplicação e distribuição de sementes crioulas para o semiárido
e fomento do Programa Agroecológico Integrado e Sustentável - Pais.

Justificação: Proposta 111: Existem muitos grupos de apicultores. Porém, por serem
pequenos, enfrentam problemas para se estruturar e acessar os mercados.

Proposta  124:  O  Programa  Nacional  de  Plantas  Medicinais  visa  a  difusão  da
informação segura, a capacitação e a obrigatoriedade da inclusão da fitoterapia no
SUS,  o  que  torna  urgente  o  estímulo  à  produção  das  plantas  medicinais.  Minas
Gerais  não produz o  suficiente  para  o  mercado  alternativo,  o  que  configura  uma
excelente  oportunidade  para  a  agricultura  familiar  e  grupos  com  alternativa
econômica e desenvolvimento sustentável.

Proposta 153: Aumento da Segurança Alimentar nas áreas de assentamento do
MST

Proposta  169:  Este  projeto  tem  o  objetivo  de  garantir  a  segurança alimentar  e
nutricional  das  famílias  agricultoras  e  da  reforma agrária,  sendo  que  também  se
estrutura nessa ação uma alternativa de geração de trabalho e renda. Todo o projeto
desenvolve ação ligada à agroecologia.

Proposta  202:  Incentivo  à  agricultura  familiar  para  conservação,  uso  e  gestão
compartilhada da agrobiodiversidade no semiárido mineiro para o exercício de 2015.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.113/2014

Proponente: Guilherme Gonçalves Rabelo, da Federação dos Trabalahadores na
Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg
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Proposta:  A sugestão é para o aumento da meta física para 50.000 e da meta
financeira para R$4.462.392,00.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4112 - Garantia de Renda Mínima aos Agricultores Familiares
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da Ação 4112 -  Garantia  de  Renda

Mínima aos Agricultores Familiares -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, para ampliar suas metas física e financeira.

Justificação: O Garantia Safra é um importante programa de garantia de renda para
os agricultores familiares do semiárido atingidos principalmente pela seca. Essa ação
conta com a participação financeira dos governos federal e estadual, das prefeituras e
do  agricultor.  Estamos  enfrentando  no ano  de  2014  a  pior  estiagem  dos  últimos
tempos,  em todas  as regiões  do  Estado.  Por  entender  que a  demanda por  esse
recurso será maior para o próximo ano, sugerimos esse acréscimo nas metas físicas
e financeiras.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.114/2014

Proponente:  Marcos  Vinicius  Dias  Nunes,  da  Federação  dos  Trabalhadores  na
Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg

Proposta:  Incluir  as  regiões  Alto  Jequitinhonha,  Médio  Jequitinhonha  e  Baixo
Jequitinhonha.

Valor - R$3.000.000,00 para as três regiões
Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 130 - Infraestrutura Rural
Ação: 4184 - Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4184  -  Conservação  e

Revitalização de Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para  o  exercício  de  2015,  para  contemplar  toda  a  Bacia  Hidrográfica  do  Rio
Jequitinhonha.

Justificação:  Hoje,  o  Rio  Jequitinhonha,  assim  como o  Rio  Araçuaí,  que  é  seu
afluente,  está  diminuindo  tragicamente.  São  milhares  de  famílias  que  dependem
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dessa água , e o rio precisa urgentemente passar por um processo de revitalização.
A situação da água hoje é uma questão de segurança nacional,  estamos vendo

outras  regiões  sofrerem  também,  por  isso  precisa-se  urgentemente  estruturar  e
proteger esse rio.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.115/2014

Proponente: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça
da Infância e da Juventude Cível (Belo Horizonte)

Proposta: Alterar a finalidade da ação para: "Cofinanciar os Serviços de Proteção
Social  Especial  aos  Municípios.  Cofinanciar  e  implementar  serviços  de  média
complexidade  regionalizados  (Creas  regionais).  Implementar  serviços  de  alta
complexidade,  incluindo  o  serviço  de  acolhimento  familiar,  com  bolsa-auxílio  às
famílias  acolhedoras”.  Seu  objetivo  é  promover  ações  de  proteção  a  famílias  e
indivíduos em situação de risco social  e  violações de direitos  e resgatar  vínculos
familiares e comunitários.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4236 - Cofinanciamento para Municípios na Execução de Proteção Especial
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  finalidade  da  Ação  4236  -

Cofinanciamento para Municípios na Execução de Proteção Especial -, da proposta
de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Justificação: Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu art.
34, dispõe que o poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos
fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
afastado  do  convívio  familiar  e,  no  seu  § 1º,  que  a  inclusão  da  criança  e  do
adolescente  em  programas  de  acolhimento  familiar  terá  preferência  a  seu
acolhimento institucional; justifica-se a necessidade de o Estado dispor de recursos
do orçamento para subsidiar a bolsa-auxílio às famílias acolhedoras.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.116/2014

Proponentes: Guilherme Gonçalves Rabelo, da Federação dos Trabalhadores na
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Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg / Bruno Rodrigo Silva Diogo, do Movimento
dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -, em Campo do Meio / Junior José da
Silva / Pedro Henrique de Souza Otoni, da União das Cooperativas da Agri - Belo
Horizonte / Claudilene Henrique de Souza, (Nova Módica)

Proposta:  Proposta  115:  Alteração  de  meta  física  para  12,  sendo  uma  por
mesorregião do Estado, e a meta financeira passaria para R$400.00,00.

Proposta 155: Dentro da Ação 4115, sugere-se aumento para mais R$1.000.000,00
e,  ainda,  a  inclusão,  como finalidade,  do  acompanhamento  e  da  capacitação em
gestão para associações e cooperativas da agricultura familiar.

Proposta 159: Criação de feira livre no Distrito de Ravena, no Município de Sabará,
para atendimento aos agricultores familiares locais.

Proposta 175: A Unicafes-mg propõe a adição de mais um projeto na Ação 4115, a
fim de fortalecer de maneira geral o conjunto das demais ações do Programa 161.

Nome do Projeto: Campanha pelo estímulo ao consumo de alimentos da agricultura
familiar de base agroecológica na promoção da saúde e da segurança alimentar e
nutricional sustentável

Regionalização: Estadual
Meta  Física:  1  projeto implantado (Adicionar  mais  um projeto na meta física do

programa)
Meta Financeira: Adição de R$200.000,00 para o novo projeto
Descrição  sintética  da  contribuição:  O  projeto  consiste  em  uma  campanha

constituída de atividades educativas, de articulação institucional e de comunicação
social com o objetivo de estimular o consumo de produtos de base agroecológica
produzidos  pela  agricultura  familiar,  dando  visibilidade  para  esse  setor,  conforme
prevê  a  Ação  4115,  para  o  ano  de  2015.  Para  as  atividades  educativas,  serão
produzidos materiais  e adotadas  iniciativas nas escolas  públicas estaduais  com o
intuito de estimular  o conhecimento e a curiosidade dos jovens sobre o tema. Na
dimensão  da  articulação  institucional,  prevê  atividades  de  coordenação  entre  o
Estado e os municípios com o objetivo de fortalecer o mercado institucional, as feiras
livres  e outros espaços de comercialização dos produtos da agricultura familiar.  A
dimensão  da  comunicação  social  prevê  a  produção  de  peças  publicitárias  em
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diversos meios de comunicação, apresentando ao grande público a importância da
agricultura familiar para a vida de todos e de cada um dos brasileiros, em termos de
saúde,  segurança  alimentar,  sustentabilidade  ambiental,  econômica  e  social  do
campo.

Proposta 210: Contribuição Virtual - Desdobramento da Proposta 71
2) Ponto estrangulador do setor agropecuário: Escoamento e comercialização
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4115 - Apoio a Comercialização da Agricultura Familiar
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4115 - Apoio a Comercialização

da Agricultura Familiar -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015, para ampliação de metas física e financeira e de regionalização.

Justificação: Proposta 115: A agricultura familiar vem evoluindo gradativamente nos
seus  processos  produtivos,  melhorando  a  qualidade  de  seus  produtos  e  sua
padronização  quanto  a  comercialização,  atendimento  a  legislações  sanitárias  e
tributárias. Para colocarem seus produtos no comércio local, estadual e institucional,
os agricultores necessitam da realização de ações de maior impacto e específicas
para as diversas regiões do Estado, respeitando-se suas particularidades.

Proposta 155: Hoje, as entidades da agricultura familiar têm muita dificuldade de
atender às normativas e burocracias dos programas governamentais devido a uma
grande dificuldade de gestão de suas diretorias e gerências.

Proposta 159: O Distrito de Ravena tem grande potencial de produção de hortaliças
e banana, abastecendo a região e a Ceasa Minas. A inclusão desses produtores vai
proporcionar um cenário de abertura e estímulo aos negócios e à geração de renda.
O fomento das feiras livres é uma ação muito importante de valorização da agricultura
familiar, de forma a proporcionar aos produtores a possibilidade de gerar renda que
será utilizada na sua sobrevivência e em investimento na produção. Os agricultores
de  Ravena  não  foram  contemplados  nesse  programa,  que  pode  beneficiá-los  e
estimular a produção e o investimento na agricultura familiar. Defender e definir os
programas  que  tratam  do  apoio  à  agricultura  familiar  é  fundamental  para  o
desenvolvimento das famílias, assim como para a geração de renda. O apoio pode
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ocorrer na forma de inclusão dos produtores da agricultura familiar de Ravena nas
feiras livres que podem ser criadas em Ravena, pois os produtores têm dificuldade de
levar seus produtos aos consumidores.

Proposta  175:  Apesar  do  reconhecimento  internacional  da  contribuição  da
agricultura familiar para a alimentação mundial, inclusive pela ONU, que declarou o
ano de 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar, reconhecendo o papel
fundamental desse setor na manutenção de um sistema agropecuário sustentável e
para  o  alcance  da  segurança  alimentar  do  planeta,  no  Brasil,  em  que  70%  dos
alimentos consumidos pela população são ofertados pela agricultura familiar, grande
parte da população desconhece o papel  desse setor no fornecimento de produtos
saudáveis e na promoção da segurança alimentar e nutricional. Portanto, a abertura
de  mercados  para  os  produtos  da  agricultura  familiar,  que  utilizam  de  forma
sustentável a agrobiodiversidade sob bases agroecológicas, depende de um mercado
consumidor consciente dos benefícios de uma alimentação diversa e saudável.

Proposta 210: Escoamento e Comercialização: Recurso para que os municípios que
estejam  em  sistema  de  consócio  tenham  equipamentos,  como  caminhão  com
refrigeração, para o transporte de produtos aos centros maiores onde existe Ceasa.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.117/2014

Proponente: Junior José da Silva
Proposta: Proposta 116: É preciso direcionar recursos para acelerar a implantação

do  processo  de  tratamento  de  esgoto  no  Distrito  de  Ravena,  bem  como para  a
recuperação dos mananciais desse distrito.

Proposta 126: Ampliação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário e drenagem pluvial no Distrito de Ravena, em Sabará.

Direcionar investimentos para um dos grandes problemas de Ravena, a falta dos
serviços de abastecimento de água e de rede de esgoto, que só cresce com o passar
dos anos.

Rede: 2 - Rede de Atenção em Saúde
Programa: 53 - Saneamento para Todos
Ação: 3003 - Saneamento Básico - Copasa
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Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 3003 - Saneamento Básico -
Copasa -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
destinar recursos financeiros com vistas à implantação do processo de tratamento
dos esgotos  e ampliação dos  serviços  de abastecimento  de  água e esgotamento
sanitário e drenagem pluvial no Distrito de Ravena, no Município de Sabará.

Justificação: Proposta 116: O Distrito de Ravena, em Sabará, tem uma população
de aproximadamente 15 mil habitantes e possui a triste realidade de 0% de esgoto
tratado pela  Copasa,  que  informa que o  projeto  para  tratamento  dos  esgotos  só
poderá ser implantado a partir de 2016. Os córregos de Ravena estão em situação
alarmante no que se refere a poluição devido às altas quantidades de esgoto neles
despejadas.  Os anos e as  décadas se passaram sem que nada fosse feito  para
melhorar a situação.

Proposta 126: Investir no saneamento básico em Ravena significa investir na saúde
preventiva e, assim, poupar o uso de unidades de saúde.

A falta de rede de esgoto desencadeia uma série de doenças para a população, que
sofre com a falta de saneamento básico. Já foi comprovado que o solo de Ravena
está contaminado em áreas do bairro, que não dispõe de tais serviços. Os moradores
que não contam com as fossas despejam o esgoto na própria rua, o que configura
uma situação de emergência por parte do Estado. O investimento pode ser utilizado
como uma das medidas de contrapartida às obras do Rodoanel em Ravena.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.118/2014

Proponente: Leandro Rico Moyamo, da Associação Mineira de Municípios - AMM
Proposta: Inclusão de ação nova no Programa 217 - Segurança Alimentar.
Nome:  Capacitação  dos  Agentes  da  Vigilância  Sanitária  Municipal  em  Prol  da

Segurança Alimentar
Unidade: IMA-SES - Secretaria de Estado de Saúde
Produto: Microrregião - 40 Associações distribuídas no Estado
Custo total R$150.000,00.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
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Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  217  -  Segurança  de
Alimentos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para criar a ação “Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipal em Prol
da Segurança Alimentar”.

Justificação:  Em  2013,  o  Ministério  Público  deflagrou  o  fechamento  de  vários
açougues  abatedouros,  bem  como  a  apreensão  de  vários  produtos  não
inspecionados. Em todos os casos os agentes das Visa municipais foram convocados
para exercer o seu papel fiscalizador.

Diante  do  imprevisto,  constatou-se  a  incapacidade  técnica  desses  agentes  na
situação de maior urgência, fazendo-se necessário capacitá-los, inclusive, sobre qual
o seu papel em face do papel da inspeção. A AMM possui uma metodologia pronta
com temas desde rotulagem a BPF.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.119/2014

Proponente: Leandro Rico Moyamo, da Associação Mineira de Municípios - AMM
Proposta: Inclusão de Ação nova no Programa 217 - Segurança de Alimentos
Nome:  Apoio  à  estruturação  de  sistema  de  inspeção  sanitária  em  Consórcios

intermunicipais
Finalidade: apoiar a estruturação de serviços de inspeção sanitária de produtos de

origem  animal  em  consócios  intermunicipais  multifinalitários,  por  meio  de
fornecimento de kit de equipamentos essenciais à atividade de inspeção sanitária.

Unidade Orçamentária: Instituto Mineiro de Agropecuária
Produto-Unidade de medida: Consórcio atendido
Regionalização: definida pela distribuição geográfica dos consórcios indicados
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ementa: Encaminha sugestão de inclusão de ação no âmbito do Programa 217 -

Segurança  de  Alimentos  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o
exercício de 2015, para apoiar a estruturação de serviços de inspeção sanitária de
produtos de origem animal em consócios intermunicipais multifinalitários, por meio de
fornecimento de kit de equipamentos essenciais à atividade de inspeção sanitária.
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Justificação: Dos 853 municípios mineiros, acredita-se que apenas 15 possuem o
Serviço de Inspeção Municipal - SIM - com capacidade operacional e técnica para
exercer o seu papel fiscalizador, o que coloca Minas Gerais como um dos estados
mais vulneráveis no que se refere à segurança alimentar.

Não obstantes os riscos eminentes de produtos impróprios para consumo, há a
exclusão das pequenas agroindústrias familiares que operam na clandestinidade e
que poderiam gerar emprego e renda se legalizadas, tomando-as aptas para produzir
e comercializar seus produtos tanto no mercado formal quanto no institucional, se os
órgãos governamentais  cumprissem sua parceia.  A ausência e a incapacidade do
Estado em atender as demandas faz recair sobre os municípios novamente mais uma
atribuição,  cujo custo de implantação e manutenção é impossível  absorver,  o que
comprova o atual cenário aqui descrito.

Isso posto, surgem os consórcios intermunicipais multifinalitários, nos moldes da Lei
nº 11.107, de 2005, amplamente constituído em nosso estado durante 2014, os quais
estão juridicamente preparados para viabilizar a implantação do SIM, possibilitando
aos municípios consorciados ratear os custos de manutenção da equipe de inspeção
e  viabilizando  definitivamente  a  segurança  alimentar  e  o  desenvolvimento
sustentável.

Estima-se  que,  no  início  do  próximo  ano,  teremos  aproximadamente  50  novos
consórcios  públicos constituídos em Minas  Gerais.  Desse total  estamos propondo
formar  20  novas  equipes  de  inspeção  sanitária,  inicialmente  em  20  consórcios,
beneficiando 380 municípios e 600 agroindústrias familiares aproximadamente. Para
viabilizar  essas  equipes,  é  necessário  equipá-las,  conforme  o  que  acima  foi
denominado  de  Kit  Sisei  (Portaria  n°  1319,  de  18  de  junho  de  2013),  o  qual  é
composto por: 1 veículo popular, 1 termômetro, 1 GPS via satélite, mobiliário para um
escritório básico, 1 computador e a concessão do mesmo software utilizado hoje pelo
IMA. A AMM será a interveniente, juntamente com o IMA e Seapa, de todo o processo
de  estruturação  das  equipes,  cujos  recursos  serão  entregues  mediante  a
cumprimento das etapas,  tanto  jurídica quanto técnica.  Sem dúvida nenhuma é o
caminho mais viável  para iniciarmos uma nova trajetória  de inclusão e segurança
alimentar.
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Lista de consórcios a serem beneficiados:
1) Ciesp - Consórcio Intermunicipal de Especialidades - Bicas - MG;
2) Cimvales - Consorcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional

dos Vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japure e São Francisco - Januário - MG
3) Cimvalp - Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - Ponte Nova

- MG;
4) Cimdoce - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Vale

do Rio Doce - Governador Valadares - MG;
5) Iper 10 - Iniciativa Pública, Estratégica Regional- Itambacuri - MG;
6) Convale - Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional- Uberaba - MG
7)  Cidimeje  -  Consórcio  Intermunicipal  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  da

Região do Médio Jequitinhonha - Araçuaí - MG;
8)  Cimcom  -  Consorcio  Intermunicipal  Multifinalitário  Centro-Oeste  Mineiro  -

Divinópolis - MG;
9)  Ciman  -  Consórcio  Intermunicipal  Multifinalitário  da  Área  Mineira  SUDENE  -

Montes Claros - MG;
10)  Cimcentral  ~  Consorcio  Intermunicipal  Multifinalitário  da  Região  Central  de

Minas Gerais - Sete Lagoas - MG;
11)  Codap  -  Consórcio  Público  para  o  Desenvolvimento  do  Alto  Paraopeba  -

Conselheiro Lafaiete MG;
12) Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro e Iluminação

Pública - Uberlândia
13) C.P. Interm Alto do Paranaíba - Patos de Minas
14) C.P. Interm Médio São Francisco - Pirapora
15) C.P. Interm Baixo Do Sapucaí - Varginha
16) C.P. Interm do Alto Rio São Francisco - Luz
17) C.P. Interm Noroeste de Minas - Paracatu
18) C.P. Interm da Mantiqueira - Barbacena
19) C.P. Interm do Baixo Jequitinhonha - Almenara
20) C.P. Interm Vertente do Caparaó - Caratinga
- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.120/2014
Proponente:  Marlon  Moreira  Barbosa,  do  Território  da  Cidadania  do  Médio

Jequitinhonha
Proposta: Construção de uma barragem no Distrito de São João do Vacaria, em

Virgem da Lapa, no valor de R$300.000,00.
Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 50 - Melhoria da Infraestrutura Hídrica no Norte e Nordeste de Minas

Gerais
Ação: 1048 - Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da Ação 1048  -  Água  para  Todos  -

Universalização do Acesso e Uso da Água -, da proposta de revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, para construção de barragem no Distrito de São João
do Vacaria, do Município de Virgem da Lapa.

Justificação:  Devido  à  escassez de  água em nosso município,  a construção da
barragem será importante para manter os moradores no distrito.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.121/2014

Proponente: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça
da Infância e da Juventude Cível (Belo Horizonte)

Proposta: Alterar finalidade da ação para: “Promover a qualificação e a formação
continuada de gestores, técnicos, conselheiros municipais e estaduais trabalhadores
das entidades de acolhimento institucional-familiar, conveniados ou não com o Estado
de Minas Gerais, representantes da rede do Sistema Único de Assistência Social -
Suas”

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4592 - Qualificação de Recursos Humanos do Suas
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  finalidade  da  Ação  4592  -

Qualificação de Recursos Humanos do Suas  -,  da  proposta  de  revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015.

Justificação:  Considerando  que  o  art.  92,  §  3º,  do  ECA dispõe  que  os  entes
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federados,  por  intermédio  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  promoverão
conjuntamente  a  permanente  qualificação  dos  profissionais  que  atuam  direta  e
indiretamente  em  programas  de  acolhimento  institucional  destinados  à  colocação
familiar  de  crianças  e  adolescentes,  incluindo  membros  do  Poder  Judiciário,  do
Ministério  Púbico  e  dos  conselhos  tutelares;  considerando  que  o  documento
“Orientações  técnicas:  serviços  de  acolhimento  para  crianças  e  adolescentes”,
aprovado  em  resolução  conjunta  do  Conanda  e  do  Cnas,  tem  como  finalidade
regulamentar a organização e a oferta do referido serviço no âmbito da política de
assistência social; considerando que, no mesmo documento, consta tópico referente
a gestão do trabalho e educação permanente, no qual se destaca a importância da
capacitação  inicial  de  qualidade  e  da  formação  continuada  dos  profissionais  dos
serviços de acolhimento - incluindo coordenador, equipe técnica e equipe de apoio -,
justifica-se a necessidade de inclusão dos trabalhadores atuantes nas entidades de
acolhimento  institucional-familiar,  conveniadas  ou  não  com  o  Estado,  na  ação
qualificação de recursos humanos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.122/2014

Proponente: Sarah Alves Melo Teixeira, do Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva do
Pequi e Outros Frutos do Cerrado

Proposta: Alteração de Ação:
Suplementação da Ação 4080 no valor de R$500.000,00.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4080 - Apoio ao Extrativismo em Minas
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo

em Minas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para ampliar o valor de sua meta financeira.

Justificação: A ação garantirá apoio a 20 organizações agroextrativistas do cerrado
mineiro que se articularam em rede para que seja agregado valor socioeconômico e
ambiental aos produtos processados, com consequente ampliação da produção e da
comercialização desses produtos.
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Essa ação contribuirá também para a preservação e a manutenção do cerrado em
pé.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.123/2014

Proponente:  Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg

Proposta: Elevação da meta física e da meta financeira para R$30.000.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 193 - Apoio à cadeia produtiva do café
Ação: 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia Produtiva Cafeeira
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração da  Ação 4334  -  Apoio  Financeiro  a

Projetos da Cadeia Produtiva Cafeeira -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, para ampliar suas metas física e financeira.

Justificação: A cadeia produtiva da cafeicultura em Minas Gerais é um dos setores
que  mais  gera  divisas  para  o  Estado e  para  o  País,  além  de  gerar  empregos  e
ampliação do PIB. O ano de 2014 foi muito problemático para o setor produtivo, razão
pela qual ações de promoção e fomento da cafeicultura são essenciais para Minas
Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.124/2014

Proponente:  Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg

Proposta: Proposta 123: Elevação da meta física e financeira da ação “Vigilância
Sanitária Animal” para R$8.000.000,00

Inclusão de meta e ampliação de ações de educação sanitária
Proposta 130: Elevação da meta financeira da Ação 4448 para R$500 mil
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 185 - Defesa Sanitária
Ação: 4533 - Vigilância Sanitária Animal
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração da  Ação 4533  -  Vigilância  Sanitária

Animal - e da Ação 4448 - Vigilância Sanitária Animal e Vegetal no Projeto Jaíba -, da
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proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para ampliação de
suas metas financeiras.

Justificação: Proposta 123: A segurança, a vigilância e a educação sanitária são
base para a produção no Estado de Minas Gerais e sua manutenção no mercado
nacional e internacional. Assim sendo, a preservação da saúde dos animais, visando
diminuir  a  morbidade  e  a  mortalidade  e  aumentar  a  produção  e  produtividade  é
fundamental.

Proposta 130: A preservação da sanidade animal e vegetal garante produtos de
melhor qualidade para atender a demanda mineira, nacional e internacional, além de
propiciar o melhor uso dos recursos naturais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.125/2014

Proponentes: Sarah Alves Melo Teixeira, do Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva do
Pequi  e  Outros  Frutos  do  Cerrado,  e  Aline  de  Freitas  Veloso,  da  Federação  da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg

Proposta: Proposta 125: Ação nova: Realizar o controle de qualidade do pequi e
outros  frutos  do  cerrado  para  a  safra  de  2015  com  vistas  à  comercialização  da
produção  nos  diversos  mercados  nacionais,  principalmente  o  regional.  A  ação
permitirá  a  consolidação  de agroindústrias,  processos  e  tecnologias  sociais  pelas
populações tradicionais da região Norte de Minas, gerando renda e melhorando a
qualidade de vida de centenas de geraizeiros.

Produto:
Unidade:
Meta física: 1.000 análises
Meta financeira: R$300.000,00
Proposta 129: Elevação da meta financeira da Ação 4534 para R$4.000.000,00
Proposta 135: Ação Nova: Realizar o controle de qualidade do pequi e outros frutos

do cerrado para  a safra  de  2015 com vistas  à  comercialização da produção nos
diversos mercados nacionais e internacionais

Meta física: 1.000 análises
Meta financeira: R$300.000,00
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Proposta 129: Elevação da meta financeira da Ação 4534 para R$4.000.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 185 - Defesa Sanitária
Ação: 4534 - Vigilância Sanitária Vegetal
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 185 - Defesa Sanitária -,

da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para
contemplar o controle de qualidade do pequi e outros frutos do cerrado para a safra
2015.

Justificação: Proposta 125: A ação visa dar suporte à safra de 2015 e precisa ser
implementada imediatamente devido à disponibilidade de contrapartida do Igtec, da
Unimontes e da Fapemig superior  a R$4.000.000,00 em pessoal,  equipamentos e
veículos  para  compor  as  ações  de controle  de  qualidade,  segurança  alimentar  e
comércio solidário das comunidades rurais do Norte de Minas, conforme prevê a Lei
nº 13.965, de 2001, e o Decreto nº 46.186, de 2013. Serão realizadas análises físico-
químicas  e  microbiológicas  dos  produtos  processados  pelas  associações  e
cooperativas com vistas ao atendimento das demandas dos diversos mercados do
Pnae.,  com foco exclusivamente em vendas para o Pnae, como forma de garantir
qualidade e inocuidade para as aquisições de cada escola.

Proposta 129: A preservação da sanidade animal e vegetal garante produtos de
melhor qualidade para atender as demandas mineira, nacional e internacional, além
de propiciar o melhor uso dos recursos naturais.

Proposta 135: A ação permitirá a consolidação de várias agroindústrias, processos
e  tecnologias  sociais  pelas  populações  tradicionais  da  região  Norte  de  Minas,
gerando renda e melhorando a qualidade de vida de centenas de geraizeiros.

A ação visa dar suporte à safra de 2015 e precisa ser implementada imediatamente
devido  à  disponibilidade  de  contrapartida  do  Igtec,  da  Unimontes  e  da  Fapemig,
superior a R$4.000.000,00 para pessoal, equipamentos e veículos para amparar as
ações  de  controle  de  qualidade,  segurança  alimentar  e  comércio  solidário  das
comunidades rurais do Norte de Minas, conforme prevê a Lei nº 13.965, de 2001, e o
Decreto  nº  46.186,  de  2013.  Serão  realizadas  análises  físico-químicas  e
microbiológicas dos produtos gerados pelas associações e cooperativas do Norte de
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Minas  com  vistas  ao  atendimento  das  demandas  dos  diversos  mercados  e  do
programa de aquisição de alimentos - PAA.

Proposta 129: A preservação da sanidade animal e vegetal garante produtos de
melhor qualidade para atender as demandas mineira, nacional e internacional, além
de propiciar o melhor uso dos recursos naturais.

Proposta 135: A ação permitirá a consolidação de várias agroindústrias, processos
e  tecnologias  sociais  pelas  populações  tradicionais  da  região  Norte  de  Minas,
gerando renda e melhorando a qualidade de vida de centenas de geraizeiros.

A ação visa dar suporte à safra de 2015 e precisa ser implementada imediatamente
devido à disponibilidade de contrapartida do IGTEC, Unimontes e Fapemig, superior a
R$4.000.000,00 para pessoal, equipamentos e veículos para amparar as ações de
controle de qualidade,  segurança alimentar  e comércio solidário das comunidades
rurais do Norte de Minas, conforme prevê a Lei nº 13.965, de 2001, e o Decreto nº
46.186,  de  2013.  Serão  realizadas  análises  físico-químicas  e  microbiológicas  dos
produtos gerados pelas associações e cooperativas do Norte de Minas com vistas ao
atendimento das demandas dos diversos mercados e do programa de aquisição de
alimentos - PAA.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.126/2014

Proponentes:  Junior  José  da  Silva  /  Marcos  Luiz  da  Cunha  Jota  (Rede  de
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas - Belo Horizonte) / Josefa Alves de Lima

Proposta: Proposta 127: O Programa tem uma importância imensa, mas ainda não
beneficiou nenhuma família em Ravena - Sabará.

O Distrito de Ravena tem um potencial produtor de banana e hortaliças. A execução
do Programa 4154 em Ravena vai beneficiar um grande contingente de moradores
que  através  de  cursos  e  capacitação  terão  condições  de  criar  e  produzir  hortas
domésticas com mais qualidade.

Proposta 160: Emenda a ação 4114 no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para
atender à 4 (quatro) projetos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no ano de
2015,  com  o  objetivo  de  incentivar  e  fomentar  projetos  produtivos  na  agricultura
familiar e agricultura urbana, priorizando a adoção da agroecologia.
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Proposta 172: Nome: Implantação de unidades de quintais produtivos
Finalidade: Apoiar os agricultores familiares na produção com pequenas unidades

de quintais produtivos com alimentos seguros e saudáveis, atendendo aos municípios
das 25 Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

Produto: unidades implantadas
Meta física: 750 unidades
Meta financeira: R$1.500.000,00
Proposta 180: Nova Ação:
Nome: Aquisição de um trator e tubos para irrigação.
Produto: unidade adquirida
Meta física: uma unidade
Meta financeira: R$60.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 177 - Minas sem Fome
Ação: 4154 - Apoio à Produção de Hortas Domésticas
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 177 - Minas sem Fome -

da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  de  2015,  para  a)
alteração da Ação  4154 -  Apoio  à  Produção  de Hortas  Domésticas  -,  destinando
recursos para beneficiar  famílias no Distrito de Ravena - Sabará; b) acréscimo de
recursos  para  atender  projetos  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  c)
inclusão de ação para apoiar os agricultores familiares na produção com pequenas
unidades de quintais produtivos com alimentos seguros e saudáveis, atendendo aos
municípios  das  25  Comissões  Regionais  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional
Sustentável.

Justificação: Proposta 127: As hortas comunitárias existiram em Ravena há mais de
10  anos  atrás,  somente  na  Escola  Estadual  José  Luiz  G.  Ferreira,  ou  seja,  a
população nunca teve um programa como este em sua história.

É preciso lembrar que em Ravena, a população gira entorno de 14 mil habitantes.
Este  programa em Ravena pode ser  utilizado como uma das  contrapartidas às

obras do Rodoanel em Ravena.
Proposta 160: A representação desta proposta de emenda visa dar continuidade às
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ações de fortalecimento das atividades produtivas e comerciais de empreendimentos
organizados por agricultores familiares rurais e urbanos. A AMAU, através de suas
entidades,  tem  prestado  acompanhamento  e  assessoramento  técnico  a  estes
empreendimentos, porém as famílias necessitam de recursos para investimento em
infraestrutura, equipamentos e formação.

Proposta  172:  A  presente  proposta  situa-se  na  construção  de  estratégia  de
implementação  da  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da
Agricultura Familiar, conforme princípios definidos no art. 2º, da Lei nº 21.156 de 17
de  janeiro  de  2014,  seguindo  as  orientações  e  diretrizes  da  referida  lei.
Concomitantemente,  interrelacionar  os  objetivos  da  proposta  de  produção  às
definições  da  Lei  21.146/2014,  que  cria  a  Política  Estadual  de  Agroecologia  e
Produção Orgânica.

Proposta  180:  Aquisição de um trator  25  HPE diesel  para  preparar  terras  para
produção  na  horta  comunitária  da  fazendinha  que  atende  várias  famílias  em
vulnerabilidade social. Concomitantemente adquirir tubos de 75 mm para irrigação da
produção da horta comunitária no Município de Três Marias.

Trata-se  de  garantir,  às  famílias  atendidas,  estratégias  de  sobrevivência  e
superação  da  vulnerabilidade  social,  dando-lhe  condições  de  acesso  a  alimentos
saudáveis e seguros, garantindo a geração de trabalho conforme a lei que instituia a
política estadual de agricultura urbana e periurbana

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.127/2014

Proponente: Aline de Freitas Veloso (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte)

Proposta: Elevação da Meta financeira para um volume de recursos adequados.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 185 - Defesa Sanitária
Ação: 4102 - Fiscalização Móvel do Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de

Origem Animal.
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4102 - Fiscalização Móvel do

Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de Origem Animal -, da proposta de revisão
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do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, ampliando sua meta financeira.
Justificação:  A preservação  da  sanidade  animal  e  vegetal  garante  produtos  de

melhor qualidade para atender a demanda mineira, nacional e internacional, além de
propiciar o melhor uso dos recursos naturais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.128/2014

Proponente: Angela Fonseca Pego (Prefeitura Municipal de Poté - Poté)
Proposta: Meta física: Aquisição de 1 patrulha mecanizada
Meta financeira: R$130.000,00 (Centro e trinta mil reais)
Regionalização: Jequitinhonha/ Mucuri
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 112 - Viabilização da Infraestrutura e Logística Rural
Ação: 2005 - Infraestruturas do Setor Agropecuário
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 2005 - Infraestruturas do Setor

Agropecuário -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
com vistas à destinação de recursos para a aquisição de equipamento agrícola para o
Município de Poté.

Justificação: Essas ferramentas ajudaram a Secretaria Municipal de Agricultura de
Poté a auxiliar a produção dos alimentos nas pequenas propriedades rurais gerando
mais renda para essas famílias.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.129/2014

Proponente: Aline de Freitas Veloso (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte)

Proposta: Elevação da meta física e financeira para R$4 milhões.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 210 - Geração de Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária
Ação:  4020  -  Difusão  de  Tecnologias  Através  de  Ações  de  Transferência

Tecnológica
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4020 - Difusão de Tecnologias

Através de Ações de Transferência Tecnológica -, da proposta de revisão do PPAG
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2012-2015 para o exercício de 2015, para elevação das metas física e financeira.
Justificação:  O  crescimento  e  fortalecimento  da  produção  agropecuária  só  é

possível por meio da difusão de tecnologias, através da transferência assistida ao
produtor rural. Dada a oportunidade de comercialização no mercado internacional e
de ampliação da competitividade do setor agropecuário, a pesquisa e a difusão de
tecnologia adequadas são fundamentais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.130/2014

Proponentes: Junior José da Silva /  Bruno Rodrigo Silva Diogo (Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra - MST - Campo do Meio) / Maria Rita Fernandes da
Figueiredo  (Federação  dos  Trab.  na  Agricultura  de  M.  Gerais  -  Fetaemg  -  Belo
Horizonte)

Proposta:  Proposta  137:  Direcionar  investimentos  do  programa que viabilizem a
regularização fundiária no distrito de Ravena em Sabará que aguarda há 100 anos
pela resolução das barreiras públicas para que a população possa fazer as escrituras
e registros dos imóveis que é direito de todos.

Proposta 151: Aumento do orçamento da ação para 1 milhão de rais para retomada
de  estudos  das  terras  devolutas  e  regulação  fundiária  de  posseiros.  Serão
beneficiados 5 projetos.

Proposta 171: Aumentar o recurso para R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e a
meta física para 600.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 258 - Regularização Fundiária
Ação: 4255 - Legitimação de Posse em Áreas Rurais
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4255 - Legitimação de Posse

em Áreas Rurais -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, para a) aumento de meta física e financeira. b) direcionar investimentos que
viabilizem a regularização fundiária no distrito de Ravena em Sabará. c) destinação
para retomada de estudos das terras devolutas e regulação fundiária de posseiros.

Justificação: Proposta 137: O registro dos imóveis em Ravena tem uma importância
imensa para moradores, prefeituras, Estado, cartórios, imobiliárias, dentre outros.



1106
____________________________________________________________________________

É  preciso  organizar,  ordenar  e  registrar  os  imóveis,  pois  a  situação  irregular
favorece as cidades mal planejadas onde a população é a que mais sofre com a
precarização da falta de infraestrutura.

Proposta  151:  Necessidade  de  atualização  das  terras  devolutas  de  MG  e  da
regulação das terras de posseiros.

Proposta 171: O recurso destinado é pouco para efetivar qualquer política séria de
regularização fundiária rural.

Necessário  aumentar  o  recurso  para  que  a  quantidade  de  títulos  seja  maior  e
atenda a sociedade.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.131/2014

Proponente: Aline de Freitas Veloso (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte)

Proposta: Elevação da meta financeira para R$900 mil.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 169 - Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro
Ação: 4122 - Inteligência Competitiva do Agronegócio Mineiro
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4122 - Inteligência Competitiva

do  Agronegócio  Mineiro  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o
exercício de 2015, para elevação de sua meta financeira.

Justificação:  O  conhecimento  e  a  organização  sobre  a  produção  agropecuária
mineira é fundamental para ampliação de sua competitividade em âmbito nacional e
internacional. Assim, a ação “Inteligência Competitiva do Agronegócio Mineiro” auxilia
a conhecer e promover Minas Gerais.

Importante a estruturação do sistema de informação sobre o agronegócio, a fim de
diminuir a assimetria de informação entre os elos da cadeia produtiva

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.132/2014

Proponente: Bruno Rodrigo Silva Diogo (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra - MST (Campo do Meio))

Proposta:  Inclusão  de Ação  com título  de  "Programa Estadual  de  Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar.
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Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 161 -  Desenvolvimento

Sustentável da Agricultura Familiar  -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, para inclusão de ação com título “Programa Estadual de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar”.

Justificação: Como no distrito federal, a criação de um programa que remunere as
famílias  produtoras.  Inspirado no PAA-DF, cada família  poderia comercializar  para
escolas e órgãos estaduais até 120 mil reais/ano.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.133/2014

Proponente: Sandra Maria da Silva Andrade (Federação Comunidades Quilombolas
de Minas Gerais - N'Golo - Bom Despacho)

Proposta: Dotar de recursos humanos (equipe técnica), órgão específico (Instituto
de Terras) e recursos financeiros de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano
para demarcação territorial.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 144 - Promoção, Defesa da Cidadania no Campo e Acesso ao Crédito

Fundiário
Ação:  4085  -  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  por

Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradicionais
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4085 - Apoio à Regularização

Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  por  Comunidades  Quilombolas  e  Indígenas  e
Tradicionais -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para assegurar a demarcação de territórios quilombolas no Estado.

Justificação:  Necessidade urgente  de  demarcação de territórios  quilombolas em
Minas Gerais, em especial os que se encontram em terras devolutas estaduais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.134/2014

Proponente: Aline de Freitas Veloso (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte)
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Proposta: Alteração da meta física e da meta financeira para R$5 milhões.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 169 - Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro
Ação: 4126 - Subvenção do Seguro Rural
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4126 - Subvenção do Seguro

Rural -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
ampliação das metas física e financeira.

Justificação:  O  seguro  rural  é  fundamental  para  manutenção  da  produção  de
alimentos e de garantia de renda ao produtor. O Programa “Minas + Seguro” está,
ano após ano, sendo deixado de lado tendo seus valores diminuídos. O aumento do
volume financeiro e a desburocratização do processo de habilitação das seguradoras
e pagamento das indenizações, em caso de sinistros, é importante para manutenção
da produção agropecuária e do produtor no campo.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.135/2014

Proponente: Ana Paola Costa de Oliveira (INCRA - Superintendência Regional em
MG - Belo Horizonte)

Proposta: Acréscimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) de meta financeira
para criação de linha de estágio curricular nas faculdades e universidades localizadas
em Minas Gerais, para atendimento de 1.000 estudantes.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 144 - Promoção, Defesa da Cidadania no Campo e Acesso ao Crédito

Fundiário
Ação: 4008 - Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações De Cidadania
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração da  Ação 4008  -  Apoio  às  Parcerias

Fundiárias e Ações de Cidadania -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, para acréscimo na meta financeira destinado à criação de linha
de estágio nos assentamentos rurais do Estado para estudantes das faculdades e
universidades localizadas em Minas Gerais.

Justificação:  Incentivar  ações  orientadas  para  os  assentamentos  existentes  -
reforma agrária e MAB - seguindo a lógica já aplicada no EIV (estágio interdisciplinar
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de  vivência),  preferencialmente  com  a  duração  mínima  de  6  meses  e  uma
remuneração tipo bolsa de estudos (para cobrir  despesas do indivíduo estudante).
Nesse raciocínio, o estudante bolsista faria um trabalho direcionado de pesquisa, com
professor orientador e suporte técnico de sua própria faculdade.

Necessidade  de  vivências  práticas  para  os  estudantes  de  graduação  em
Agronomia,  Engenharias  Agrícola  e  Florestal,  Medicina  Veterinária,  Zootecnia,
Medicina Humana, Psicologia, Engenheiro Agrimensor e outros.

Necessidade de ATER nos assentamentos rurais.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.136/2014
Proponente:  Gilberto  Warley  Chagas  (Movimento  Nacional  dos  Catadores  de

Materiais Recicláveis - Belo Horizonte)
Proposta: Aumento para o Bolsa Reciclagem de
R$3.000.000,00 em 2014,
R$5.000.000,00 para 2015,
R$6.000.000,00 para 2016,
R$7.000.000,00 para 2017 e
R$8.000.000,00 para 2018.
Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 110 - Melhoria da Qualidade Ambiental
Ação: 4031 - Bolsa Reciclagem
Ementa:  Encaminha sugestão de acréscimo na meta financeira da Ação 4031 -

Bolsa Reciclagem -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Justificação: Incentivar cada vez mais a coleta seletiva para, assim, criar e ampliar
trabalhos para os catadores, ajudando na proteção ao meio ambiente e na geração
de, no mínimo, o triplo de economia para os municípios, o que poderá beneficiar até
140 empreendimentos de catadores no Estado.

“Hoje,  são  atendidos  mais  de  60  empreendimentos,  mas  queremos  que  todos
possam ter acesso, inclusive outros que estão sendo formados com o fechamento
dos lixões no Estado.”
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.137/2014

Proponente: Aline de Freitas Veloso (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte)

Proposta: Elevação da Meta financeira para a execução da Superagro, no ano de
2015, para R$3 milhões.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 169 - Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro
Ação: 4132 - Feira Agropecuária Superagro
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4132  -  Feira  Agropecuária

Superagro -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para elevação de sua meta financeira, assegurando recursos para a realização da
Superagro no ano de 2015.

Justificação:  A Superagro  é  a  maior  vitrine  dos  produtos  agropecuários  e  das
atividades do meio rural mineiro, sendo fundamental para a sua promoção. A feira é
importante para fomentar a promoção e a competitividade dos produtos mineiros.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.138/2014

Proponente: José dos Reis Pereira (Federação dos Trabalhadores na Agricultura de
Minas Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)

Proposta: Alteração de Ação:
Alterar meta financeira de R$60.000,00 para R$200.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 169 - Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro
Ação: 1121 - Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1121-  Incentivo  ao

Desenvolvimento da Aquicultura -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015, para acréscimo na meta financeira.

Justificação: Com a criação da Diretoria da Aquicultura e da Pesca e, também, a
criação  das  duas  Câmaras  Técnicas  -  da  aquicultura  e  da  pesca  -  abre-se
oportunidade de desenvolvimento de projetos para atendimento das demandas do
setor pesqueiro.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.139/2014

Proponente: Afonso Corrêa Diana (Federação dos Trabalhadores na Agricultura de
Minas Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)

Proposta:  Inclusão de Ação no Programa 217,  com a  finalidade de promover  a
mitigação de uso de agrotóxicos na produção de alimentos por meio da qualificação
de  agricultores  e  técnicos  os  municípios,  de  sindicatos  e  cooperativas,  além  da
instalação de unidades demonstrativas.

Abrangência estadual
Meta financeira: R$1.000.000
Meta Física: 400 pessoas qualificadas
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  217  -  Segurança  de

Alimentos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para inclusão de ação com a finalidade de promover a qualificação de agricultores,
técnicos,  sindicatos  e  cooperativas  para  a  mitigação  do  uso  de  agrotóxicos  na
produção de alimentos.

Justificação: A implantação das ações de mitigação do uso de agrotóxicos visa a
melhoria  nas  condições  de  trabalho  dos  trabalhadores  rurais,  a  defesa  do  meio
ambiente e a qualidade das águas, além de garantir produtos agroecológicos para o
consumo.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.140/2014

Proponente:  Eduardo  Antônio  Arantes  do  Nascimento  (Federação  dos
Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)

Proposta: Nova ação: Criação do Plano Estadual de Segurança Hídrica
Regionalização: Estadual
Produto: Diagnóstico realizado
Determinar  por  bacia  hidrográfica  e  região  os  pontos  de  maior  vulnerabilidade

ambiental e hídrica.
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Valor.
Órgão executor: Igam
Valor: R$400.000,00 para elaboração do diagnóstico.
Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 46 - Qualidade Ambiental
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 46 - Qualidade Ambiental,

da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para inclusão
de  ação  denominada  “Criação  do  Plano  Estadual  de  Segurança  Hídrica”,  com  a
finalidade de elaborar o diagnóstico da vulnerabilidade ambiental e hídrica das bacias
hidrográficas e regiões do Estado.

Justificação:  Determinar  por  bacia  hidrográfica  e  região  os  pontos  de  maior
vulnerabilidade  ambiental  e  hídrica,  estabelecendo  medidas  de  revitalização  e
recuperação ambiental.

Órgão  executor  será  o  Instituto  de  Gestão  Ambiental,  dispondo  do  valor  de
R$400.000,00 para elaboração do diagnóstico.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.141/2014

Proponente:  Marcos  Vinicius  Dias  Nunes  (Federação  dos  Trabalhadores  na
Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)

Proposta: Proposta 156: Acréscimo de recurso de 400.000,00 reais para realização
do nosso II Encontro da Agrobiodiversidade do Semiárido.

Proposta 164: Alteração de Ação:
Aumentar a previsão de meta financeira para a realização da Agriminas - Feira de

agricultura familiar de MG.
Meta financeira: R$410.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4086 - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4086  -  Feira  Estadual  de

Agricultura Familiar - Agriminas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015, ampliando meta financeira para a realização do II  Encontro da
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Agrobiodiversidade do Semiárido e da Agriminas - Feira de agricultura familiar de MG.
Justificação:  Proposta  156:  Estímulo  ao  uso  e  gestão  compartilhada  da

agrobiodiversidade no semiárido mineiro para o exercício de 2015.
Proposta 164: A agricultura familiar  tem papel crucial na produção de alimentos,

geração de ocupação e renda no campo. A Agriminas é um evento já consolidado no
Estado há 8 anos e é a única oportunidade que este público tem de mostrar seu
potencial produtivo, aproximando-os dos consumidores belo horizontinos, permitindo
a troca de saberes, o intercâmbio de informações e a abertura de novos mercados. A
feira é amplamente divulgada pela mídia televisiva, rádio, internet e tem inclusive este
papel, que é o da promoção desta categoria de agricultores no Estado e para o Brasil.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.142/2014

Proponente: Glauco Regis Florisbelo (Centro de Tecnologias Alternativas da Zona
da Mata (Viçosa))

Proposta:  Emenda  à  ação  4116,  no  valor  de  R$500.000,00  para  atender  a  30
eventos de apoio para formação e capacitação da agricultura familiar.

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4116 - Controle e Gestão Social das Políticas Públicas de Agricultura Familiar
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4116  -  Controle  e  Gestão

Social  das Políticas  Públicas de  Agricultura Familiar  -,  da proposta de revisão do
PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  aumentar  suas  metas  física  e
financeira.

Justificação:  Diante  da  demanda  que  existe  por  atividades  de  formação  de
agricultores e agricultoras,  onde há necessidade de realizar  formação,  em termos
específicos,  e  também  fortalecer  a  participação  social.  É  importante  capacitar  e
contemplar as organizações da sociedade civil nesta ação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.143/2014

Proponente: Ennia Guedes Bueno (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte)
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Proposta: Restabelecimento no PPAG da Ação 4038 - Regularização Fundiária de
Unidades de Conservação.

Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  109  -  Proteção  da

Biodiversidade e Unidades de Conservação -, da proposta de revisão do PPAG 2012-
2015 para  o  exercício  de  2015,  para  restauração  da Ação 4038 -  Regularização
Fundiária de Unidades de Conservação - no âmbito desse programa.

Justificação: A Faemg, em nome de seus associados, solicita o restabelecimento da
ação de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.144/2014

Proponente: Afonso Corrêa Diana (Federação dos Trabalhadores na Agricultura de
Minas Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)

Proposta: Alteração de Ação:
Ampliar metas física e financeira para 2015 e demais anos do PPAG.
Meta física: 200 famílias
Meta financeira: R$80.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 144 - Promoção, Defesa da Cidadania no Campo e Acesso ao Crédito

Fundiário
Ação: 4008 - Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração da  Ação 4008  -  Apoio  às  Parcerias

Fundiárias e Ações de Cidadania -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, para ampliação de suas metas física e financeira.

Justificação: A demanda existente no Estado é muito maior que a apresentada no
plano. Da mesma forma, o recurso financeiro deve ser aumentado para atendimento
das famílias que querem acessar o programa.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.145/2014

Proponentes: Marilene Faustino Pereira (Federação dos Trab. na Agricultura de M.
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Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte) / Marlon Moreira Barbosa (Território da Cidadania
do Médio Jequitinhonha - Belo Horizonte)

Proposta: Proposta 163: Aquisição de equipamentos audiovisual.
Valor: R$30.000,00
Proposta 167:  Construção de uma sala de recursos na Escola Municipal Idalino

Almeida na Comunidade Quilombola do Rosário (construção civil).
Proposta 187: Ampliação de metas física e financeira:
Meta Física: 200 jovens
Meta Financeira: R$80.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 177 - Minas sem Fome
Ação: 4367 - Capacitação de Jovens Rurais
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4367 - Capacitação de Jovens

Rurais -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para
a) Aquisição de equipamentos audiovisual. b) Construção de uma sala de recursos na
Escola  Municipal  Idalino  Almeida  na  Comunidade  Quilombola  do  Rosário  e  c)
Ampliação de metas financeira e física.

Justificação: Proposta 163: Os jovens de Virgem da Lapa estão num processo de
fortalecimento  do  protagonismo.  Eles  já  têm  uma ação  sendo desenvolvida  e  os
equipamentos complementarão os trabalhos.

Proposta  167:  A escola  recebeu os  equipamentos  do  FNDE e  não  tem  a  sala
adequada para colocá-los.

Proposta  187:  Considerando as diversas  realidades  do Estado  e  as  dimensões
territoriais,  considerando a população jovem no campo chega a ser irrelevante as
metas apresentadas nessa proposta. E sabendo do desafio ainda com insatisfação,
proponho  uma  meta  que  consigamos  atender  um  pouco  mais  à  demanda  de
capacitação da juventude rural hoje no Estado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.146/2014

Proponente:  Dilma  Abreu  Rocha  (Conselho  Estadual  Antidrogas  MG  -  Belo
Horizonte)
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Proposta: Incluir na finalidade da Ação 4089 a expressão:
“E Incentivar os Municípios a Instituírem Conselhos Municipais de Políticas Sobre

Drogas”
Acréscimo de meta financeira:
Acrescentar R$1.800.000,00 para apoio à criação e manutenção dos Conselhos.
Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 152 - Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas
Ação: 4089 - Municipalização e Descentralização de Políticas sobre Drogas
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4089  -  Municipalização  e

Descentralização de Políticas Sobre Drogas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, para incluir em sua finalidade a expressão: "(...)  e
incentivar  os  municípios  a  instituírem  conselhos  municipais  de  políticas  sobre
drogas.",  e  para  ampliar  sua meta  financeira  para  apoio  à  criação e manutenção
desses conselhos.

Justificação:  A presente  proposta  vem de  encontro  à  demanda  apresentada  no
Conselho Estadual  de Políticas sobre Drogas -  Conead/MG - no sentido de obter
esclarecimentos sobre a criação de Conselhos Municipais sobre Drogas - Comads -
visando tratar o problema do uso e abuso de drogas, e fortalecer as ações antidrogas
nos municípios.

Portanto,  propõe-se a criação de Comads nas regiões Central,  Rio Doce, Mata,
Triângulo,  Alto  Paranaíba,  Centro  Oeste,  Noroeste  de  Minas,  Norte  de  Minas,
Jequitinhonha/Mucuri,  de pelo menos,  100 conselhos, orientando e incentivando a
participação do poder público local e da sociedade civil organizada para proporem a
Política Antidrogas Municipal e criarem o Programa Municipal Antidrogas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.147/2014

Proponente:  Marlon  Moreira  Barbosa  (Território  da  Cidadânia  do  Médio
Jequitinhonha - Belo Horizonte)

Proposta: Aquisição de 3 balanças para pesar bovinos - R$30.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 177 - Minas sem Fome
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Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 177 - Minas Sem Fome -,
da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para incluir
ação com vistas a garantir recursos para aquisição de balanças para pesar bovinos
nas comunidades do Barbosa, Funil e Tumtum.

Justificação:  As  comunidades  do  Barbosa,  Funil  e  Tumtum  são  referências  na
produção bovina e, para pesar os animais, os produtores usam balanças de terceiros
e oneram o custo.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.148/2014

Proponente: Aline de Freitas Veloso (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte)

Proposta: Alterar a meta física de R$24.000,00 para R$500.000,00.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 169 - Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro
Ação: 4429 - Incentivo ao Desenvolvimento e a Transferência da Tecnologia das

Cadeias Produtivas da Agropecuária e da Silvicultura
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4429  -  Incentivo  ao

Desenvolvimento  e  a  Transferência  da  Tecnologia  das  Cadeias  Produtivas  da
Agropecuária e da Silvicultura -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015, para ampliar sua meta financeira.

Justificação:  A proposta  de  governo  altera  e  amplia  a  finalidade  da  ação  para:
incentivo ao desenvolvimento e a transferência de tecnologia das cadeias produtivas
da agropecuária e da silvicultura.

Esta mudança engloba as ações do Conselho Estadual de Política Agrícola (CEPA)
que promoverão grandes apoios às diversas cadeias produtivas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.149/2014

Proponente: Maria Rita Fernandes da Figueiredo (Federação dos Trabalhadores na
Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)

Proposta: Nome: Discriminatória e Arrecadação de terras Devolutas
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Finalidade:  Promover  Ação discriminatória  no âmbito estadual e arrecadar terras
devolutas para efetivar a regularização fundiária rural.

Unidade Responsável: Ruralminas
Produto: Áreas discriminadas e arrecadadas
Regionalização: todo Estado
Meta Física: Mínimo 12 (doze) áreas/ano
Meta Financeira: R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 258 - Regularização Fundiária
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  258  -  Regularização

Fundiária -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para incluir ação denominada “Discriminatória e Arrecadação de Terras Devolutas”,
com a finalidade de promover ação discriminatória no âmbito estadual e arrecadar
terras devolutas para efetivar a regularização fundiária rural.

Justificação: Com a extinção do Iter, a discriminação e arrecadação de terras ficou a
cargo  da  Ruralminas.  Entretanto,  hoje  não  existe  ação  para  efetivar  tais
competências.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.150/2014

Proponentes: Edmar Martins Cabral / Silvio Duarte / Amauri Santos Barra
Proposta: Proposta 173: Incluir NOVA Ação:
Nome da ação: “Projetos de Circulação do Programa Fica Vivo!”
Finalidade: “promover a circulação de adolescentes e jovens atendidos pelo Fica

Vivo! por diferentes espaços das cidades”
Produto: “adolescentes e jovens atendidos”
Regionalização: Central, Rio Doce, Norte, Triângulo
Metas físicas: 5.000 adolescentes e jovens atendidos
Metas financeiras: R$400.000,00
Proposta 174: Incluir NOVA Ação:
Nome da ação: “Olimpíadas Fica Vivo!”
Finalidade: “promover o acesso de adolescentes e jovens ao esporte e ao lazer,

contribuindo para a melhoria das relações sociais”
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Produto: “jovens atendidos”
Regionalização: Central
Metas físicas: 5.000 jovens atendidos
Metas financeiras: R$700.000,00 (mínimo)
Proposta 176: Restauração da Emenda 801/inciso 108 na Ação 4169 - Prevenção à

Criminalidade, do Programa Minas Mais Segura (034).
Objeto:  realização  de  fóruns  comunitários  de  prevenção  social  à  violência  e  à

criminalidade.
Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 34 - Minas Mais Segura
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 34 - Minas Mais Segura -,

da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  de  2015,  para
contemplar a realização de fóruns comunitários de prevenção social à violência e à
criminalidade e incluir novas ações para a) promover a circulação de adolescentes e
jovens atendidos pelo Fica Vivo! por diferentes espaços das cidades; b) promover o
acesso de adolescentes e jovens ao esporte e ao lazer, contribuindo para a melhoria
das relações sociais.

Justificação: Proposta 173: Continuidade e manutenção qualificada do atendimento
ao público do Programa Fica Vivo!.

Proposta 174:(não apresentou justificativa)
Proposta  176:  Os  fóruns  de  prevenção  social  à  violência  e  à  criminalidade

propiciam a criação de espaços de diálogo entre os agentes da política de prevenção
e as comunidades onde os centros de prevenção estão inseridos.

Nesse sentido, os fóruns contribuem para sensibilizar e mobilizar as comunidades
visando a discussão de temáticas específicas, ou o levantamento das mesmas, e a
proposição  de  ações  que  qualifiquem  a  leitura  dos  centros  de  prevenção  à
criminalidade  frente  a  realidade  local,  aproximam  os  programas  desenvolvidos  a
essas  comunidades,  contribuem  para  o  desenvolvimento  da  segurança  cidadã  e
fomentam  a  participação/responsabilização  dessas  comunidades  na  prevenção  à
violência e à criminalidade, promovendo uma cultura de paz.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.151/2014
Proponente: Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth
Proposta:  Ampliação  das  metas  físicas  e  financeiras  para  atendimento  de

adolescentes em cumprimento de semiliberdade, na seguinte proporção:
- mais 32 vagas na região Central;
- 16 vagas no Centro Oeste;
- 16 vagas no Jequitinhonha/Mucuri;
- 16 vagas no Vale do Rio Doce;
- 32 vagas no Triângulo Mineiro;
- 16 vagas no Alto Paranaíba;
- 16 vagas no Norte de Minas;
- 16 vagas no Noroeste.
Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 20 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação: 4055 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de

Medidas Socioeducativas de Semiliberdade
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4055  -  Atendimento  ao

Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de Medidas Socioeducativas de
Semiliberdade -,  da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015,  para  ampliação  das  metas  físicas  e  financeiras  para  atendimento  de
adolescentes em cumprimento de semiliberdade.

Justificação:  O  Plano  Estadual  de  Atendimento  Socioeducativo,  sob  consulta
pública, prevê, se aprovado nos temos previstos atualmente, a inauguração de 11
novas  unidades  de atendimento  socioeducativo  em regime de semiliberdade,  nos
próximos  anos,  sendo  nos  municípios  de  Sete  Lagoas,  Ribeirão  das  Neves,
Divinópolis, Pirapora, Montes Claros, Teófilo Otoni, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba,
Unaí e Ipatinga.

Cada unidade de semiliberdade pode atender até 16 adolescentes. O Estado de
Minas Gerais ofertava, em 2013, 10 casas de semiliberdade. Para a ampliação do
sistema, necessário a ampliação das metas físicas e financeiras para o ano de 2015.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.152/2014
Proponente:  Eduardo  Antônio  Arantes  do  Nascimento  (Federação  dos

Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg - Belo Horizonte)
Proposta: Inclusão de Ação: Operacionalização do Cadastro Ambiental Rural para a

Agricultura Familiar.
Órgão Executor: Instituto Estadual de Florestas.
Valor: R1.000.000,00.
Regionalização: Estadual
Produto: cadastro realizado.
Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 46 - Qualidade Ambiental
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 46 - Qualidade Ambiental

-, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para inclusão
de  ação  denominada  “Operacionalização  do  Cadastro  Ambiental  Rural  para  a
Agricultura Familiar”.

Justificação: O Cadastro Ambiental é obrigatório e deve ser feito até 06/05/2015.
Em  Minas  Gerais  são  467.000  propriedades  rurais  de  Agricultura  Familiar  e  a
responsabilidade INSTITUCIONAL é do IEF.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.153/2014

Proponentes: Ennia Guedes Bueno (Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Faemg - Belo Horizonte) / Samuel Gazolla Lima

Proposta:  Proposta 181:  Aumento do valor  para o programa Bolsa Verde (Ação
4560).

Proposta 213: Contribuição Virtual - Criação de um programa de “Pagamento de
Serviços  Ambientais”  para  os  produtores  rurais,  principalmente  as  pequenas
propriedades  que  atendam  à  legislação  de  proteção  ambiental  e  que  incentive
investimentos  na  recuperação  ambiental  da  sua  propriedade.  Valor  do  recurso  =
R$1.000.000,00

Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação
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Ação: 4560 - Bolsa Verde - Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Rede  de  Desenvolvimento

Econômico Sustentável, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015, para a) Criação de um programa de “Pagamento de Serviços Ambientais”
para os produtores rurais e b) aumento da Meta Financeira da Ação 4560 - Bolsa
Verde - Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa -.

Justificação: Proposta 181: Restabelecer o programa que está abandonado.
O valor de R$37.944.604,00 da meta financeira prevista para 2015 é insuficiente

para pagamento do passivo criado pelo Estado junto do produtor rural.  E ainda, o
valor não permite a abertura de novos editais para implantação da recuperação dos
recursos hídricos.

Durante  4  anos  o  Estado  foi  omisso,  inclusive  nas  informações  referentes  ao
pagamento.

Inexiste  credibilidade  do  Programa.  Deverá  haver  transparência  na  gestão  e
justificativa ao produtor pela demora.

Proposta 213: Um novo paradigma na área ambiental estabelece que o "provedor-
recebedor" será uma importante etapa na melhoria da qualidade ambiental de nossas
bacias hidrográficas.  Neste sentido,  estabelecer  um programa de “Pagamento por
Serviços  Ambientais”  em  parceria  com  os  municípios,  a  favor  dos  pequenos
proprietários rurais trará resultados positivos para todos.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.154/2014

Proponentes:  Vanessa do Carmo (Jovens  com Uma Missão -  Belo  Horizonte)  /
Bruno Martins Soares (Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI - Belo
Horizonte) / Thiago Pedro Monteiro (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos - NAVCV - Belo Horizonte) / Fernanda Macedo Menezes da Silva / Daniel
Dias  e  Sarmento  (Instituto  Jurídico  para  Efetivação  da  Cidadania  -  IJUCI  -  Belo
Horizonte) / Alberto Carlos Dias Duarte - Betinho Duarte (Comissão da Verdade em
Minas Gerais - Belo Horizonte) / Helena Maria Penna Amorim Pereira (Comissão da
Verdade em Minas Gerais - Belo Horizonte) / Cleber Consolatrix Maia (Assoc. dos
Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil - Belo Horizonte) / Elenir de Fátima
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Braga  /  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema (23ª  Promotoria  de  Justiça  da
Infância  e  da  Juventude  Cível  -  Belo  Horizonte)  /  Dalcira  Pereira  Ferrão  Fiori
(Prefeitura Municipal de Contagem (Contagem)) / Lucinete dos Santos (Pastoral da
Mulher Marginalizada -  Belo Horizonte)  /  Adriana Ferreira Pinto Alberto (Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - Belo Horizonte) / Paula Hernandez Heredia / Luciana
Pereira Lorenzi / Anyky Gonçalves de Limas (Centro de Luta Pela Livre Orientação
Sexual - Cellos - Belo Horizonte)

Proposta: Restaurar a ação 1125 - Combate ao Tráfico de Pessoas -, com alteração
do nome da ação para Enfrentamento ao Trafico de Pessoas e da sua finalidade para:
Apoiar as ações do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e realizar
ações de sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas.

A proposta  sugere,  ainda,  aumento  da  meta  financeira  de  R$500.000,00  para
R$1.500.000,00.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 34 - Minas Mais Segura
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 34 - Minas Mais Segura -,

da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para restaurar
a ação 1125 - Combate ao Tráfico de Pessoas -, com alteração do nome da ação para
“Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”,  e da finalidade para “apoiar  as  ações do
Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e realizar ações de sensibilização
e campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas”.

Justificação: Minas Gerais é o terceiro Estado no ranking do Tráfico de Pessoas do
Ministério da Justiça. Dados apresentados no Ciclo de Debates da ALMG mostraram
a  grave  realidade  desse  fenômeno  no  Estado  e  a  importância  de  um  programa
específico para o enfrentamento dessa questão. Dada a importância dessa política
para  a  promoção,  acesso,  reconhecimento  e  proteção  de  direitos,  justifica-se  a
permanência da ação 1125 para o exercício de 2015, com a continuidade de recursos
a  fim  de  assegurar  e  ampliar  as  ações  do  programa,  por  meio  de  campanhas,
recursos humanos e estruturais de atenção às vítimas.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.155/2014
Proponente: Ennia Guedes Bueno (Federação da Agricultura do Estado de Minas

Gerais - Faemg - Belo Horizonte)
Proposta:  Restauração  da  Ação  4360  -  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  e

Econômico - ZEE.
Rede: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 182 - Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 182 -  Monitoramento e

Fiscalização  Ambiental  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o
exercício de 2015, para restaurar a Ação 4360 - Revisão do Zoneamento Ecológico e
Econômico - ZEE.

Justificação: Requer o restabelecimento da Ação 4360, visto que o valor é mínimo
em comparação aos demais.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.156/2014

Proponente: Idalino Firmino dos Santos (Associação Mineira das Escolas Família
Agrícola - Amefa - Belo Horizonte)

Proposta:  Proposta  184:  Alteração  de  Ação  4115:  observação  =  o  proponente
pretende alterar substancialmente a ação em sua finalidade, produto e unidade de
medida.

“Produto: capacitação e organização de jovens egressos da Escola família agrícola
Unidade: Jovem capacitado e organizado” (interpretado a partir da PLE)
Meta física regionalizada: Mata = 8
Jequitinhonha = 140
Norte: 40
Sul: 20
Noroeste: 20
Vale do Mucuri: 40
Total: 260 jovens
Meta financeira: R$800.000,00
Proposta 186: Alteração de Ação 4114:
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“Observação = o  proponente  pretende alterar  substancialmente  a  ação em sua
finalidade,  produto  e  unidade  de  medida.  O  produto  e  unidade  de  medida  não
consegui identificar quais seriam.”

Meta física regionalizada:
Zona da Mata: 8
Jequitinhonha: 7
Norte: 2
Sul: 1
Noroeste: 1
Mucuri: 2
Meta financeira: R$2.000.000,00
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração do  Programa 161-  Desenvolvimento

Sustentável da Agricultura Familiar  -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, para a) Alteração do Produto, da Unidade de Medida, da
Meta Física, da Meta financeira e da Regionalização da Ação 4115 e b) Alteração da
meta física e regionalização da ação 4114.

Justificação:  Proposta  184:  Incentivar  a  organização  e  capacitação  dos  jovens
egressos ou estudantes das escolas  famílias  agrícolas  de MG. O objetivo  é  uma
organização  em  forma  jurídica  em  cooperativa  ou  associações  para  acessar  os
mercados institucionais, PMAE e PAA, e prestar assistência técnica e extensão rural.
Os jovens ao final do 3º ano do ensino médio dessas escolas apresentam o “projeto
profissional dos jovens”. São projetos produtivos que visam gerar renda familiar para
que essas famílias permaneçam no meio rural.

Proposta  186:  Apoio  na  aquisição  de  materiais,  equipamentos  e  insumos
agropecuários  para  implementação  das  unidades  didáticas  de  agricultura  geral,
fruticultura,  holericultura,  apicultura,  bovinocultura,  suinocultura,  caprinocultura,
avicultura,  cunicultura  e  agroindústria  nas  propriedades  das  escolas  famílias
agrícolas.

As  escolas  famílias  agrícolas  atendem  a  150  municípios  de  MG.  20  escolas
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atenderam a 1.844 jovens em 2014, nos cursos técnicos em agropecuária, sendo que
esses cursos necessitam de material didático para as aulas práticas, ou seja, exige-
se que estas unidades das escolas equipadas.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.157/2014

Proponente: Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth
Proposta: Ampliação das metas física e financeira, referentes ao número de vagas

fomentadas junto aos municípios para cumprimento da medida socioeducativa em
meio aberto, para, pelo menos, duplicar a meta atualmente prevista.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 20 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação: 4092 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4092  -  Atendimento  ao

Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de Medidas Socioeducativas em
Meio Aberto -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para ampliar as metas física e financeira.

Justificação: As medidas socioeducativas em meio aberto são de competência dos
municípios, cabendo ao Estado prestar assessoria técnica e financeira aos municípios
para a oferta regular desse serviço (art. 4º, VI da Lei 12.594/12).

Segundo  levantamento  realizado  pelo  CAO-IJ,  retratado  no  Plano  Estadual  de
Atendimento Socioeducativo, que se encontra sob consulta pública, no ano de 2013,
apenas 49,25% dos municípios de Minas Gerais ofereciam o serviço de liberdade
assistida e 88% disponibilizavam serviço de prestação de serviços à comunidade.

O  Plano  Estadual  Socioeducativo  prevê,  como  meta,  caso  aprovado,  a
universalização do atendimento em meio aberto. Em 2014, houve apoio e fomento a
2.735 vagas em meio aberto pelo Estado, segundo minuta do Plano Estadual sob
consulta pública.

Para garantir uma ampliação efetiva desse serviço, seria necessário duplicar, pelo
menos, o número de vagas fomentadas para o ano de 2015.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.158/2014
Proponente: Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth
Proposta: Proposta 188: Desmembramento da Ação 1206, a fim de que se trate

separadamente  das  unidades  de  internação  a  serem  implantadas  (novos  centros
socioeducativos) e daqueles que serão modernizados.

Para  tanto,  sugere-se  que,  na  Ação  1206,  sejam mantidos  os  centros  a  serem
reformados e uma NOVA AÇÃO seja criada, com o nome “Ampliação do atendimento
socioeducativo em meio fechado”.

Sugere-se  que,  em  ambas  as  ações,  a  meta  física  seja  “centros
socioeducativos/unidades de internação” e não “município atendido”.

A nova ação (ampliação dos centros de internação) deve prever a construção de,
pelo menos, 9 centros de internação no ano de 2015, para atendimento ao Plano
Estadual  Socioeducativo:  Vespasiano,  Passos,  Tupaciguara,  Janaúba,  Contagem,
Betim, Muriaé, Bom Despacho e Araxá.

Proposta 177: Ampliação das metas físicas, com o aumento de: 160 adolescentes
na  região  Central;  40  adolescentes  no  Sul  de  Minas;  40  adolescentes  no  Alto
Paranaíba; 40 adolescentes na Mata; 40 adolescentes no Triângulo.

Proposta 212: Necessidade de um Centro Socioeducativo em Ubá.
Proposta 214: Necessidade de um Centro Socioeducativo em Caratinga.
Proposta 220: Reforma na estrutura física do Centro Socioeducativo Justinópolis

em Ribeirão das Neves.
Proposta 221: reforma na estrutura física do Centro Socioeducativo Uberaba no

Município de Uberaba.
Proposta 222: Reforma na estrutura física do Centro Socioeducativo Governador

Valadares
Proposta 223: Necessidade de um centro socioeducativo em Divinópolis.
Proposta 224: Reforma na estrutura física do Centro Socioeducativo Juiz de Fora.
Proposta 225: Reforma na estrutura física do Centro Socioeducativo Montes Claros.
Proposta  226:  Reforma  na  estrutura  física  do  Centro  Socioeducativo  Patos  de

Minas.
Proposta  227:  Realização  de  Cursos  Profissionalizantes  para  adolescentes  em
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regime  de  internação,  por  meio  de  empresa  especializada,  contratada  mediante
licitação.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 20 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação: 1206 - Modernização do Sistema Socioeducativo
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1206  -  Modernização  do

Sistema  Socioeducativo  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o
exercício  de  2015,  com  vistas  a  ampliar  sua  meta  física,  alterar  seu  produto  e
finalidade  e  desmembrá-la  para  a  criação  de  ação  destinada  exclusivamente  à
construção de novos centros de internação.

Justificação:  Proposta  188  -  A sugestão de desmembramento  das ações tem o
escopo de garantir maior transparência e clareza ao PPAG. A sugestão de inclusão
de, ao menos, 9 centros de internação para o ano de 2015 visa garantir efetivar as
metas traçadas no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, que se encontra
em vias de ser aprovado. Esses 9 centos, que supõem a criação de 360 vagas de
internação, não serão suficientes para o atendimento da demanda existente, mas são
muito  importantes  para  reduzir  o  número  de adolescentes  que  se  encontram  em
liberdade  aguardando  a  liberação  de  vagas  de  internação,  ou  apreendidos  em
cadeias públicas.

Proposta  177:  Atendimento  eficiente  às  metas  traçadas  no  Plano  Estadual
Socioeducativo,  que se encontra em vias de ser aprovado, em atendimento à Lei
12.594/12. O Plano Socioeducativo, que deve traçar metas decenais, prevê para o
ano de 2015, a criação de 360 vagas para a internação, em 9 unidades nas cidades
de  Vespasiano,  Passos,  Tupaciguara,  Janaúba,  Contagem,  Betim,  Muriaé,  Bom
Despacho e Araxá.

Justificativa síntese das propostas 212 a 226:  deficit de vagas no Sistema Centro
Socioeducativo  nesses  diversos  municípios.  Limitações  e  más  condições  de
funcionamento dos CSE já existentes.

Proposta  227  -  Objetivo  é  q  adolescentes  aprendam  um  ou  mais  profissões  e
possam  ser  inseridos  no  mercado  de  trabalho  após  o  cumprimento  da  pena.  A
profissionalização  é  o  mais  importante  instrumento  para  reeducação  dos
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adolescentes.  Sem  isso,  dificilmente  o  trabalho  de  socioeducação  terá  resultado.
Serão mais de quatro mil adolescentes atendidos com este recurso.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.159/2014

Proponentes:  Eduardo  Antônio  Arantes  do  Nascimento  (Federação  dos
Trabalhadores  na  Agricultura  de  Minas  Gerais  -  Fetaemg  -  Belo  Horizonte)  /
Claudilene Henrique de Souza | Nova Módica/MG

Proposta: Proposta 190: Restauração da Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria de
Pequeno Porte

Proposta 211: Contribuição Virtual - Desdobramento da Prop. 71
3) Problema identificado que precisa ser  atacado de imediato (para sucesso da

agroindústria familiar): Regularização sanitária, tributária e fiscal.
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 161 -  Desenvolvimento

Sustentável da Agricultura Familiar  -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, para restauração da Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria
de Pequeno Porte -, a fim de promover a regularização sanitária, tributária e fiscal.

Justificação: Proposta 190: O processo de inclusão das agroindústrias familiares se
dá por  meio  do  cadastramento autorizado pela  Lei  19.476.  A habilitação sanitária
desses  estabelecimentos  é  fundamental  para  viabilizar  o  fornecimento  de  seus
produtos para os programas de compra direta institucional e para venda no mercado
formal. A exclusão dessa ação deixa um vazio no planejamento do Estado.

Proposta 211: 3) Trabalho conjunto entre Vigilância Sanitária, IMA, Secretaria de
Arrecadação  Fazendária,  EMATER  com  suporte  para  legalizar  e  fiscalização  nos
ambientes que tem sido usados sem condição nenhuma para transformação, como é
o caso de processamento  de  leite  (fabricação  de  queijo)  em  locais  inadequados,
processamento de carne (embutidos e defumados), processamento de frutas (doces),
processamento de farináceos (biscoito de polvilho) e outras situações

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.160/2014
Proponente: Amauri Santos Barra
Proposta: Requerimento à Consultoria da Casa sobre a viabilidade de um projeto de

lei sobre a política de prevenção à criminalidade (Ação 4169).
Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 34 - Minas Mais Segura
Ementa: Encaminha sugestão de estudo de viabilidade de apresentação de projeto

de lei sobre a política de prevenção à criminalidade.
Ação: 4169 - PREVENÇÃO Social à Criminalidade
Justificação: (não apresentou justificativa)
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.161/2014
Proponentes: Marinalva Maria de Jesus (Associação dos Povos Indígenas - Belo

Horizonte) / Luciano Alves Rezende
Proposta: Proposta 194: Contribuição Virtual: Apoio financeiro de R$80.000,00 ao

Lar de Apoio aos Idosos (Lar Espírita Maria de Nazaré), localizado no Município de
Ubaporanga, para melhoria de sua infraestrutura (como construção de áreas de lazer,
calçamento da entrada e colocação de tela na área).

Proposta  195:  Destinar  recursos  financeiro  para  o  projeto  de  desenvolvimento
sustentável para as comunidades indígenas urbanas da região metropolitana de Belo
Horizonte,  com a aquisição de um veículo (sprinter)  no valor  de R$56.900,00;  da
contratação  de  um  motorista  por  um  período  de  24  meses,  com  salário  de
R$1.500,00/ mês; e de repasse de uma bolsa a 15 jovens indígenas, no valor de um
salário mínimo, por um período de 12 meses.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 298 - Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social
Ação:  4449  -  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração da  Ação 4449  -  Apoio  Financeiro  e

Material a Entidades Voltadas à Área de Assistência Social -, da proposta de revisão
do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para: a) destinar recursos para o Lar
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de Apoio aos Idosos, localizado no Município de Ubaporanga; e b) destinar recursos
para  projeto  de  desenvolvimento  sustentável  junto  às  comunidades  indígenas
urbanas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Justificação: Proposta 194: Pretende-se com a proposta melhorar as condições de
atendimento da entidade, que atua na proteção social especial ao idoso vulnerável,
vítima de abandono e a suas famílias.  Desde 1988 o Lar presta atendimento aos
idosos  vulneráveis  com  a  ajuda  do  município,  e  entende  ser  fundamental  a
participação do Estado no apoio ao serviço de acolhimento.

Proposta 195: O veículo solicitado se destina ao transporte dos participantes do
projeto de produção de artesanato na busca por materiais recicláveis.

Estes benefícios representam o fortalecimento e o empoderamento dos indígenas
no  contexto  urbano,  valorização  da  cultura,  promovendo  o  resgate  dos  valores
morais, além da retirada de vários jovens e adolescentes e adultos do risco social,
promovendo  a  sustentabilidade  e  geração  de  renda  por  meio  da  confecção  de
artesanato.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.162/2014

Proponente: Junior José da Silva
Proposta: Ação nova: Segurança Pública para o Distrito de Ravena no Município de

Sabará
Finalidade: Direcionar investimentos para a compra de três viaturas e direcionar oito

policiais  militares  e  um  escrivão;  ampliar  o  posto  policial,  com  compra  de
equipamentos necessários para realizar os atendimentos à população e os registros
de boletins de ocorrência.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 141 - Polícia Ostensiva
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 141 - Polícia Ostensiva -,

da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para inclusão
de ação denominada “Segurança Pública para o Distrito de Ravena no Município de
Sabará”.

Justificação: Os recursos destinados a segurança pública não chegam ao Distrito
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de Ravena, que possui cerca de 14 mil habitantes e registra crescente aumento dos
índices de violência. Atualmente, o Distrito não conta com policiamento fixo e o Posto
Policial  possui  precária  estrutura  de  funcionamento.  Dessa  forma,  é  importante
garantir recursos para região.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.163/2014

Proponente: Junior José da Silva
Proposta: A necessidade do Distrito de Ravena em Sabará ser contemplado pelo

Fundo de Acesso a Serviços de Telecomunicações, pois os serviços de telefonia de
todas as operadoras funciona muito precariamente, pois faltam antenas na região,
assim como o compartilhamento de antenas. Ter acesso ao básico que é poder fazer
e  receber  ligações  é  o  básico  que  a  população  não  dispõe.  Com  isso  somos
prejudicados  há  anos,  reclamações  nas  operadoras  e  Anatel  não  resolveram  o
problema. Que o fundo possa ser direcionado e disponibilizado em Ravena.

Rede: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz
Programa: 45 - Governo Eficiente
Ação: 1238 - Governo Digital
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1238 - Governo Digital -, da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para melhorar a
qualidade dos serviços de telefonia prestados no Distrito de Ravena, do Município de
Sabará.

Justificação:  Fazer  e  receber  ligações  e  mensagens  com  qualidades  -  estes
serviços não estão disponíveis em Ravena, por isso a necessidade de inclusão do
Fundo para que tenhamos o mínimo, poder fazer e receber ligações e mensagens,
pois a qualidade dos sinais das operadoras é muito precária.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.164/2014

Proponente: Ana Paola Costa de Oliveira (INCRA - Superintendência Regional em
MG - Belo Horizonte)

Proposta: Criação do Programa Turismo Rural da Agricultura Familiar, talvez tendo
como primeira parceira a “Rede TRAF”, empresa mista, criada na UFV.
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Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 114 - Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro
Ação: 4383 - Promoção de Destinos Turísticos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 4383 - Promoção de Destinos

Turísticos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para fomentar o turismo rural relacionado à agricultura familiar.

Justificação: Geração de renda familiar a partir  de atividades pluriativas no meio
rural.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.165/2014

Proponentes:  Joubert  Bustamante  Junior  (Escola  Estadual  Professor  Guerino
Casassanta (Ribeirão das Neves)) / Junior José da Silva

Proposta:  Proposta 199:  Ampliação de recursos para  as  redes UAITEC -  maior
parceria com a SEE/MG para capacitação de professores da rede pública estadual e
formação de alunos em cursos variados.

Proposta 201: Construção de UAITEC no distrito de Ravena, em Sabará.
Rede: 6 - Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação
Programa: 43 - Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento
Ação: 1226 - Expansão do Ensino Superior
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1226 - Expansão do Ensino

Superior -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para ampliação de meta financeira, com vistas a oferecer capacitação de professores
da rede pública estadual e formação de alunos em cursos variados e a construir uma
Uaitec no Distrito de Ravena, em Sabará.

Justificação: Proposta 199: Necessidade de ampliar as redes de capacitação dos
professores da rede pública e oportunização de formação de jovens alunos da rede
pública. Portanto aumentar os recursos da rede UAITEC.

Proposta  201:  Ravena vai  se transformar  em um futuro próximo em um distrito
industrial, fruto do progresso do rodoanel norte. Isso vai provocar na região a geração
de  empregos  que  demandam  mão  de  obra  qualificada.  A  UAITEC  vai  dar
oportunidade aos jovens e retirá-los do mundo das drogas. Lembrando que Ravena
possui cerca de 14 mil habitantes.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.166/2014

Proponente: Danielle  Feyo (Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais-
Fecitur (Três Marias))

Proposta:  Propomos a suplementação/aumento do orçamento previsto para esta
ação (4369) e sua abrangência, uma vez que a mesma está centralizada na região
central.

Rede: 8 - Rede de Identidade Mineira
Programa: 114 - Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro
Ação:  4369  -  Regionalização  do  Turismo  e  Fortalecimento  das  Instâncias  de

Governança
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4369  -  Regionalização  do

Turismo e Fortalecimento das Instâncias de Governança -, da proposta de revisão do
PPAG 2012-2015 para  o  exercício  de  2015,  ampliando suas  metas  financeiras  e
alterando sua regionalização.

Justificação: A Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais tem atuado no
fortalecimento do turismo através da regionalização, pois nota-se que as ações estão
sempre  focadas/concentradas  em  Belo  Horizonte.  Para  que  possamos  obter  os
resultados é imprescindível ações que contemplem o interior do Estado. O orçamento
previsto nesta ação não garante sua execução. Por exemplo, considerando 2015 que
prevê R$21 mil, os municípios (475) inseridos no programa de regionalização terão
R$44,21. Este pleito se dá para que possamos realizar ações em cada região (46),
como  fomentar  produtos  e  articular  e  valorizar  a  cadeia  produtiva,  de  forma  a
promover o turismo em todo o Estado.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.167/2014

Proponente: Junior José da Silva
Proposta:  Como é possível  o executivo gastar R$4,5 milhões em 2012 e R$4,6

milhões  em  2013  num  setor  que  não  funciona?  Não  há  fiscalização,  controle  e
monitoramento  do  transporte  público  metropolitano  há  anos.  O  serviço  tem  uma
qualidade péssima.
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Sugiro  um  serviço  de  monitoramento  detalhado  e  que  se  descubra  os  erros  e
corrija-os

Rede: 10 - Rede de Infraestrutura
Programa:  209  -  Aumento  da  Capacidade  e  Segurança  dos  Corredores  de

Transporte
Ação: 1158 - Fiscalização de Transporte e Trânsito
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Rede de Infraestrutura, da proposta

de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a assegurar o
monitoramento detalhado do transporte público metropolitano.

Justificação: O setor de fiscalização precisa justificar a sua existência. O trabalho de
fiscalização deve ser realizado nas ruas e não nas salas do DER, pois é nas ruas que
as irregularidades acontecem aos montes todos os dias, as semanas, os meses e
anos. O número de fiscalização nas ruas é muito baixo, é preciso aumentar muito.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.168/2014

Proponente: Junior José da Silva
Proposta: A mudança do programa, onde retiramos das mãos da Setop, onde a

maioria  dos  servidores  não  utiliza  o  transporte  metropolitano,  como  podem  ser
destinados a essa função? Na visão da Setop tudo está uma maravilha e na visão
dos usuários o transporte público metropolitano é péssimo.

Sugiro  o  nome  do  programa  de:  Fiscalização  de  concessões  de  serviços  de
infraestrutura de transporte público metropolitano pelos usuários.

Rede: 10 - Rede de Infraestrutura
Programa: 293 - Planejamento e Gerenciamento de Serviços e Infraestrutura de

Transportes e Obras Públicas
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  do  nome  do  Programa  293  -

Planejamento e Gerenciamento de Serviços e Infraestrutura de Transportes e Obras
Públicas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para assegurar que a fiscalização das concessões de serviços de infraestrutura de
transporte público metropolitano seja realizada pelos usuários.

Justificação: É uma grande incoerência com o programa que tem como finalidade a
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gestão  e  fiscalização  de  concessões  comuns,  patrocinadas  ou  administrativas,
permissões e autorizações com o objetivo de consolidar a estrutura de regulação dos
contratos de serviço e infraestrutura de transporte. Como será a avaliação na visão
da  Setop,  onde  a  grande  maioria  anda  de  carro?  quem  utiliza  os  serviços  de
transporte público metropolitano, no caso o usuário, é que deve avaliar o serviço.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.169/2014

Proponentes: Andre Tenuta (Ong Trem - Belo Horizonte) / Francisco Augusto de
Moura Oliveira (Ong Trem - Belo Horizonte)

Proposta: Proposta 205: Investir na implantação de linhas e operações ferroviárias
para  atender  cargas  de  varejo  e  passageiros.  Diversas  operações  poderiam  ser
implantadas  com  investimento  mínimo  utilizando  linhas  ociosas  ou  subutilizadas.
Entre  as  possibilidades  cita-se  Varginha-Três  Corações-Lavras-Oliveira-Divinópolis,
Uberaba-Uberlândia,  Corinto-Pirapora,  Curvelo-Montes  Claros,  e  outras.  Algumas
linhas também deveriam ser recuperadas, como a BH-Ouro Preto.

Proposta 206: Criação do DEF - Departamento Estadual de Ferrovias - na Setop,
com alocação de recursos operacionais para mão de obra e despesas correntes.

Proposta 207: Reduzir em 10% a dotação orçamentária para rodovias e direcionar
este percentual para ferrovias.

Proposta 208: Reforma e implantação de vias permanentes de menor custo para o
transporte de cargas e passageiros regulares e de turismo.

Rede: 10 - Rede de Infraestrutura
Programa: 35 - Minas Logística
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 35 - Minas Logística -, da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para: a) investir
no  transporte  ferroviário  de  cargas,  de  passageiros  e  de  turismo;  b)  criar  o
Departamento  Estadual  de  Ferrovias  -  DEF;  c)  e  redirecionar  10% do orçamento
destinado às rodovias para as ferrovias.

Justificação: Proposta 205: O transporte ferroviário é capaz de desafogar rodovias,
diminuir a poluição atmosférica, diminuir acidentes e baratear custos. O Estado de
Minas  se  omitiu  por  décadas  neste  assunto  e  deixou as ferrovias  nas  mãos das
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concessionárias para atender apenas as suas cargas de minério e soja. O Estado
investe em rodovias, mas não se interessa pela ferrovia. Por exemplo, BH-Ouro Preto
poderia ser atendida por ferrovia, mas o Estado fala em duplicar a rodovia, a um
custo muito maior.

Proposta 206: Aumento da competitividade de Minas Gerais, redução da emissão
de poluentes por automóveis e caminhões e redução de acidentes. Proposta 207:
Aumento da competitividade de Minas Gerais, redução da emissão de poluentes por
automóveis  e  caminhões e  redução de acidentes.  Proposta  208:  (não apresentou
justificativa)

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.170/2014

Proponente: Roberta de Mesquita Ribeiro
Proposta: Contribuição Virtual
PROGRAMA 0726 - Acesso à Justiça
Inclusão de ação no programa mencionado acima
Ação- Nome: Capacitação de Defensores e Servidores
Finalidade: capacitar defensores e servidores em métodos de soluções pacíficas de

conflitos, como mediação, conciliação, justiça restaurativa e arbitragem, bem como
em gestão pública e qualidade do atendimento, buscando prestar um serviço mais
eficiente e qualificado.

Produto: defensores e servidores capacitados
Unidade de medida: defensores e servidores
Meta física: 200
Meta financeira: R$500.000,00
Regionalização: Estadual
Rede: 70 - Programas Especiais
Programa: 726 - Acesso à Justiça
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 726 - Acesso à Justiça -,

da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, para criação
da ação “Capacitação de Defensores e Servidores”, com a finalidade de “capacitar
defensores  e  servidores  em  métodos  de  soluções  pacíficas  de  conflitos,  como
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mediação, conciliação, justiça restaurativa e arbitragem, bem como em gestão pública
e  qualidade  do  atendimento,  buscando  prestar  um  serviço  mais  eficiente  e
qualificado”.

Justificação: Promover a capacitação de Defensores e servidores nos métodos de
solução extrajudicial de solução de conflitos, buscando desjudicializar os conflitos e
prestar  uma  assistência  jurídica  mais  qualificada  e  eficiente  à  população
hipossuficiente do Estado de Minas Gerais. E, ainda, buscar, através da capacitação
de Defensores e servidores uma gestão mais eficiente e de qualidade.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.171/2014

Proponente: Nauto Martins
Proposta: Contribuição Virtual - Proposta de aumentar o valor orçamentário previsto

para o programa 177- Minas Sem Fome, de R$400.000,00(quatrocentos mil  reais)
para R$2.000.000,00(dois milhões de reais).

Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 177 - Minas Sem Fome
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 177 - Minas Sem Fome -,

da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, ampliando
suas metas financeiras.

Justificação:  Este  o  programa  tem  sido  executado  a  10  anos,  portanto,  um
programa  de  ação  continuada  voltado  para  o  benefício  público  com  excelentes
resultados,  mas  que  nos  últimos  anos  teve  significativa  diminuição  dos  valores
orçamentários  aportados.  -  Nos  últimos  10  anos  o  MSF,  beneficiou  cerca  de
2.300.000 mil famílias*, em 835 diferentes municípios.- Dentre as ações, citamos que
cerca de 7.800 famílias em 227 municípios foram beneficiadas com a instalação de
tanques de resfriamento de leite, produto da ação 4153, que agrega qualidade e valor
ao produto, conforme defesa feita  hoje em plenário,  pelo Sr.  Agmar Pereira Lima,
representante dos agricultores quilombolas. - Citamos a capacitação de 1.832 jovens
rurais* (ação 4367) em 331 municípios, o que promove sobre tudo, a permanência do
jovem  no  campo,  conforme  defesa  feita  hoje  em  plenário,  pela  jovem  Marilene
Faustino,  coordenadora  estadual  de  juventude  pela  FETAEMG.-  Citamos  ainda  o
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beneficio à 66.957 famílias* em 597 municípios em avicultura(ação 4064); 512.687
famílias* em 808 municípios com lavouras(ação 4074); 1.221.109 famílias* em 816
municípios com hortas domésticas(ação 4154); 123.178 famílias* em 779 municípios
com pomares(ação 4228) e 6.907 famílias* em 297 municípios em apicultura(ação
4229).-  Enquanto  técnico  da  EMATER  MG  e  atualmente  gestor  do  programa na
empresa, posso afirmar que todas as ações sob o escopo do Programa 177- Minas
Sem Fome são por demais importantes para o fortalecimento da Agricultura familiar e
para a inclusão da população de baixa renda no processo produtivo, pois contribuem
para o incentivo da produção de alimentos, a agregação de valor, a geração de renda
e a melhoria de suas condições de segurança alimentar e nutricional,  impactando
positivamente na diminuição do êxodo rural. *Dados com repetição

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.172/2014

Proponente: Ivone Luiza Moreira Silva
Proposta: Contribuição Virtual - Programa 021 - Gestão Integrada de Defesa Social

-  1511  -  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Revitalizar  a  Delegacia
Especializada  de  Proteção  a  Pessoa  Idosa  e  Deficiente,  garantindo  estrutura
administrativa,  orçamentária  e  de  pessoal,  para  maior  agilidade  na instauração  e
investigação dos inquéritos de violência contra a pessoa idosa e deficientes.

Rede: 3 - Rede de Defesa e Segurança
Programa: 21 - Gestão Integrada de Defesa Social
Ação: 4361 - Gestão da Infraestrutura Logística de Unidades da Polícia Civil
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Ação 1511 - Polícia Civil do Estado

de Minas Gerais -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015,  para  assegurar  a  revitalização  da  Delegacia  Especializada  de  Proteção  a
Pessoa Idosa e  Deficiente,  garantindo estrutura  administrativa,  orçamentária  e  de
pessoal.

Justificação: Impactar na eficiência, controle e redução da violência contra esses
públicos vulneráveis, aumentando a sensação de segurança.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.173/2014
Proponente: Ivone Luiza Moreira Silva
Proposta:  Contribuição  Virtual  -  Programa  011  -  Assistência  Social  e  Direitos

Humanos - Implementar no Estado Programa de Promoção dos Direitos Humanos à
Alimentação  Adequada  à  Pessoa  Idosa  Institucionalizada,  propiciando  segurança
alimentar e nutricional sustentável, respeitando a diversidade cultural.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social e

Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, para promover os direitos humanos e oferecer alimentação adequada à pessoa
idosa institucionalizada.

Justificação: É dever do Estado garantir acesso de todas as pessoas aos alimentos
em quantidade, qualidade e regularidade suficientes para uma longevidade saudável.

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.174/2014

Proponente: Ivone Luiza Moreira Silva
Proposta: Contribuição Virtual - 4204 - Proteção de Direitos Humanos
Campanha Proteja - Ampliar em todos os meios de comunicação - escrito, falado e

televisado, campanhas de conscientização e combate a violência contra a pessoa
idosa.

Rede: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ementa: Encaminha sugestão de alteração do Programa 162 -  Desenvolvimento

das Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício  de  2015,  para promover  campanhas de conscientização e  combate  à
violência contra a pessoa idosa.

Justificação: Implementar o art. 10, parágrafo 3º - Lei 10.741/2003, tendo em vista
que os indicadores oficiais registram o aumento da violência contra a pessoa idosa.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.175/2014
Proponente: Luiz Antonio Borges
Proposta: Contribuição Virtual: Programa Novo - Programa Estadual de Apoio aos

Territórios Rurais
Rede: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural
Programa: 28 - Sustentabilidade e infraestrutura no Campo
Ementa: Encaminha sugestão de alteração da Rede de Desenvolvimento Rural, da

proposta  de  revisão  do PPAG 2012-2015 para  o  exercício  de  2015,  para  criar  o
“Programa Estadual de Apoio aos Territórios Rurais”.

Justificação:  2  O  grande  número  de  municípios  do  estado  de  Minas  Gerais
praticamente  inviabiliza  o  apoio  do  estado  a  cada  um  deles  individualmente.  O
estímulo a agregação e a união pode ser feito através do aporte de recursos grupos
de municípios, viabilizando a busca de soluções conjuntas, o planejamento e a gestão
coletiva. A política do governo federal promovendo a formação de territórios rurais e a
proposta da futura administração estadual de governar por regiões e com conselhos
regionais  pode  ser  reforçada  pelo  papel  dos  territórios  rurais.  A  existência  e
experiência dos territórios rurais reconhecidos pelo M.D.A./S.D.T. pode ser referência
para  formação  de  novos  territórios  que  devem  ser  também  reconhecidos  e
efetivamente  apoiados  pelo  governo  estadual.  Acrescenta-se  o  exercício  da
priorização de demandas e a prática do orçamento participativo

- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.176/2014

Proponente: José dos Reis Pereira - Formação Sindical Fetaemg
Proposta:  Contribuição  Virtual  Outra  proposição,  ação  4323  Elevação  de

escolaridade, necessita de aportes financeiros e metas físicas específicas para os
diversos seguimentos do mundo do trabalho, inclusive ao do Campo.

(Desmembrado da Proposta nº 94)
Rede: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Programa: 151 - Educação Profissional para Inserção no Mundo do Trabalho
Ação: 4323 - Elevação de Escolaridade
Ementa:  Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4323  -  Elevação  de
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Escolaridade -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
para ampliar suas metas físicas e financeiras, abrangendo os diversos seguimentos
do mundo do trabalho, inclusive o do campo.

Justificação: (não apresentou justificativa)
- À Comissão de Participação Popular.

OFÍCIOS
Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.404/2011, em atenção a pedido de
diligência da Comissão de Fiscalização Financeira, e 4.285/2013, 5.070, 5.262, 5.265,
5.334/2014, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se o ofício e as informações aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Djair  Fiorillo  Lopes  (3),  diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  da
Secretária Executiva do Ministério da Integração Nacional, e do Sr. José Pereira da
Silva,  diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  da  Secretária  Executiva  do
Ministério  da  Integração  Nacional  (substituto)  (2),  informando  a  liberação  dos
recursos  financeiros  relativos  aos convênios  que  menciona.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério
da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.022/2014,  da
Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  secretário  de  Fazenda,  prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 5.494/2014. (- Anexe-se ao referido projeto
de lei.)

Da Sra. Lutiana Nacur Lorentz, procuradora do Trabalho, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 5.247/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Marcos  Possato,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Lavras,  solicitando
informações  sobre  a  regularização  dos  sinais  televisivos  nesse  município  e
solicitando empenho desta casa com vistas a que sejam agilizados os procedimentos
para concretização dessa outorga, em andamento no Ministério das Comunicações. (-
À Comissão de Transporte.)
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Da Sra. Maria Amélia Gomes de Souza Reis, presidenta da Fundação Jorge Duprat
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 5.660/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  encaminhado  pelo
Ofício nº 987/2013/SGM.

Do Sr. Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sinjus-MG, encaminhando
parecer  jurídico  que  conclui  pela  inconstitucionalidade  do  Projeto  de  Lei  nº
4.797/2013, de iniciativa do Tribunal de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.627/2014

Declara de  utilidade pública  o  Grêmio  de Desenvolvimento  Social,  Recreativo  e
Cultural - Escola de Samba Unidos da Verde e Branco, com sede no Município de
Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio de Desenvolvimento Social,

Recreativo e Cultural - Escola de Samba Unidos da Verde e Branco, com sede no
Município de Pitangui.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2014.
Wander Borges
Justificação: O Grêmio de Desenvolvimento Social, Recreativo e Cultural - Escola

de Samba Unidos da Verde e Branco é uma associação sem fins lucrativos e com
duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelo exercício de suas funções.

Tem  por  finalidade  desenvolver  atividades  carnavalesca,  cultural,  artística  e
assistencial,  visando ao desenvolvimento geral do município; oferecer mecanismos
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para  a  formação  e  integração da  comunidade  estimulando o  lazer,  a  cultura  e  o
convívio social;  prestar serviços de assistência social e amparo às crianças e aos
adolescentes.

Conforme se vê,  trata-se de uma associação de suma relevância para o nosso
Estado,  por  isso,  faz-se  mais  que  oportuno  seja  declarada  de  utilidade  pública
estadual, razão pela qual conto com a anuência dos nobres colegas.

- 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 5.628/2014
Dispõe  sobre  regras  de  avaliações  físicas  em  concursos  públicos  e  processos

seletivos no âmbito do Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  avaliações  físicas,  indispensáveis  em  alguns  concursos  públicos  e

processos seletivos de empresas privadas, nas escolas de formação de vigilantes e
bombeiro civil e nas modalidades esportivas, deverão ser:

I - programadas e acompanhadas por um profissional formado em educação física;
II - preferencialmente em área aberta e com sombra nos dias de sol forte;
III  -  em ambiente  fechado e  climatizado quando a  temperatura  externa exceder

38ºC;
IV - com a possibilidade de acesso a bebedouros.
Parágrafo único - O profissional com formação em educação física deverá estar

inscrito no conselho correspondente.
Art. 2º - A contratação do profissional em educação física será de responsabilidade:
I - das organizadoras dos concursos públicos;
II - das empresas privadas, quando estas forem responsáveis pelas avaliações;
III - das escolas de formação de vigilantes e bombeiro civil para avaliação de seus

alunos;
IV - das instituições desportivas de qualquer modalidade;
V - das instituições militares do Estado, quando as avaliações estiverem sob sua

responsabilidade,  devendo,  para  tal,  empenhar  como  avaliador  físico  profissional
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ocupante  de  cargo  efetivo  das  correspondentes  corporações  desde  que  tenha
formação em educação física e o respectivo registro.

Art. 3º - A inobservância das regras impostas por esta lei acarretará as seguintes
penalidades conforme a reincidência:

I  -  interrupção  do  concurso  público  em  andamento  até  que  seja  sanada  a
irregularidade, quando se tratar de primeira infração;

II - devolução da taxa de inscrição ao concursando que se sentir prejudicado, desde
que a reprovação tenha ocorrido na fase de avaliação física;

III - pagamento de multa em 30% do valor total arrecadado com as inscrições no
concurso público, quando se tratar de reincidência;

IV - pagamento de multa no valor de um salário mínimo regional referente à faixa a
que  pertence  o  profissional  de  educação  física,  quando  se  tratar  de  empresas
privadas;

V - pagamento de multa no valor de um salário mínimo regional referente à faixa a
que pertence o profissional de educação física, multiplicado pelo número de vagas
oferecidas, quando se tratar de escolas de formação de vigilantes e bombeiro civil;

VI - pagamento de multa no valor de um salário mínimo regional referente à faixa a
que  pertence  o  profissional  de  educação  física,  multiplicado  pelo  número  de
inscrições realizadas quando essas forem cobradas, respeitado o limite de 30% do
valor arrecadado, podendo ser aplicado o inciso IV deste artigo quando se tratar de
gratuidade em todas as inscrições nas modalidades esportivas.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: É competência do profissional de educação física coordenar, planejar,

programar,  supervisionar,  dinamizar,  dirigir,  organizar,  avaliar  e executar  trabalhos,
programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e
assessoria,  realizar  treinamentos  especializados,  participar  de  equipes
multidisciplinares  e  interdisciplinares  e  elaborar  informes  técnicos,  científicos  e
pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Por essa razão, torna-se imprescindível que esse profissional, com a sua habilidade
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técnica e pedagógica, participe da elaboração e da aplicação das avaliações físicas
exigidas nos concursos públicos, nos processos seletivos de empresas privadas, nas
escolas  de  formação  de  vigilantes  e  bombeiro  civil,  bem  como  em  todas  as
modalidades esportivas.

Já foram noticiados inúmeros episódios envolvendo as altas temperaturas durante
as  atividades  físicas,  algumas  resultando  em  mortes,  o  que  nos  traz  grandes
preocupações.  Devemos  buscar  meios  eficientes  para  a  prevenção  de  novos
incidentes, portanto este projeto tem como único e exclusivo objetivo garantir que, na
prática,  as  avaliações  físicas  sejam  aplicadas  por  profissionais  competentes,
garantindo assim a integridade física daqueles que buscam uma vaga no mercado de
trabalho, em concurso público ou uma simples qualificação profissional.

A verdade é que muitas empresas sérias já realizam suas avaliações físicas com a
presença de um profissional habilitado, porém a exigência imposta por lei fará com
que  aqueles  que  buscam  somente  auferir  lucro  sejam  obrigados  a  rever  seus
conceitos.

A imposição das sanções não tem como objetivo arrecadar fundos. Deve-se levar
em consideração o objetivo do ente envolvido, ou seja, se a organização buscar lucro
pagará mais, senão pagará apenas um valor equivalente ao que teria pago se tivesse
contratado o profissional de educação física.

Por essas razões é que conto com o apoio dos nobres parlamentares para que este
projeto seja aprovado.

- 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 5.629/2014
Dispõe  sobre  a  criação  do  Programa  de  Identificação,  Cadastramento  e

Preservação  de  Nascentes  de  Água  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Identificação, Cadastramento e Preservação

de  Nascentes  de  Água  no  Estado  de  Minas  Gerais,  visando  a  identificação,
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catalogação e preservação das nascentes de água existentes  em todo o território
mineiro.

§ 1º - A identificação e a catalogação das nascentes serão feitas por iniciativa dos
órgãos estaduais responsáveis pelo meio ambiente e recursos hídricos.

§ 2º - O Estado fornecerá formulários próprios para a identificação e a catalogação
das nascentes.

§ 3º - A preservação a que se refere esta lei compreende um raio mínimo de 50m
(cinquenta  metros),  a  partir  da  nascente,  para  conservação  ou  recuperação  da
vegetação apropriada.

Art.  2º - O Poder Executivo será o responsável  pelo fornecimento de mudas de
árvores, arbustos e outras plantas apropriadas para proteção das nascentes.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no  caput deste artigo, o Poder
Executivo  poderá  celebrar  parcerias  com  entidades,  empresas  e  instituições
ambientais.

Art. 3º - O pequeno produtor que detenha a posse de gleba não superior a 50ha
(cinquenta hectares), explorando-a mediante o seu trabalho pessoal e de sua família,
admitida  a  ajuda  eventual  de  terceiros,  cuja  renda  bruta  seja  proveniente  de
atividades ou usos agrícolas ou pecuários, silvicultura ou extrativismo, terá direito à
Bolsa Verde,  que consiste em benefício mensal  calculado por  metro quadrado de
área  preservada  dentro  de  sua  propriedade,  cujo  pagamento  será  efetuado  em
espécie.

Art. 4º - O produtor rural que detenha a posse de gleba superior a 50ha (cinquenta
hectares)  receberá  incentivos  e  benefícios  fiscais  destinados  a  estimular  suas
atividades.

Art. 5º - O Poder Executivo promoverá campanhas para divulgação e incentivo da
preservação das nascentes do Estado, visando o cumprimento desta lei.

Art.  6º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações próprias do orçamento.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2014.
Leonardo Moreira
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Justificação: Este projeto de lei  tem o condão de preservar nascentes ou olhos-
d'água, locais onde o lençol freático aflora, sendo portanto o berço dos rios e dos
cursos d'água e de onde vem a água que bebemos.

Fica clara a extrema necessidade de preservar as nascentes, que são inclusive
protegidas por lei. Segundo o Código Florestal Brasileiro, Lei nº 4.771, art. 2º, alínea
“c”, “são consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados
olhos-d'água, qualquer que seja sua situação topográfica num raio de 50 metros de
largura”.

Porém, não basta somente a proteção das chamadas matas ciliares para garantir a
qualidade e a quantidade de uma nascente. A água é captada em todo o terreno ao
redor e logo é necessário um trabalho de conservação do solo que evite ou minimize
os efeitos da erosão e que impeça o assoreamento e o carregamento de agrotóxicos
ou outros dejetos para o lugar de onde a água vem à tona e para os rios e riachos. É
necessário analisar caso a caso para avaliar a situação de uma nascente e quais são
os procedimentos corretos para sua conservação.

De modo geral,  pode-se dizer que uma das maneiras de proteger a nascente é
recompondo a vegetação nativa em seu entorno, ou seja, fazendo reflorestamento.
Nessa  recomposição,  deverá  ser  utilizado  o  maior  número  possível  de  espécies
naturais  da  região.  Assim  sendo,  o  projeto  de  lei  visa  apoiar  a  conservação  da
cobertura vegetal nativa em todo o Estado de Minas Gerais, mediante pagamento por
serviços  ambientais  aos  proprietários  e  posseiros  que  já  preservam  ou  que  se
comprometem a recuperar a vegetação de origem nativa em suas propriedades ou
posses, uma vez que a água é um recurso natural insubstituível para a manutenção
da  vida  saudável  e  bem-estar  do  homem,  além  de  garantir  autossuficiência
econômica da propriedade rural.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.630/2014
Dispõe  sobre  regras  de  cancelamento  de  cartões  de  crédito  através  de  caixas

eletrônicos e sites e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  bancos  administradores  e  operadores  de  cartões  de  crédito

obrigados a incluir nos serviços de caixas eletrônicos e sites, sem prejuízo daqueles
existentes, a opção de cancelamento de cartão de crédito.

Parágrafo único - O serviço estabelecido no caput deste artigo será disponibilizado
na mesma tela em que se encontrar a opção "desbloqueio" ou função equivalente.

Art. 2º - O cancelamento dos serviços inerentes ao cartão de crédito não invalidará
a  função  débito,  independentemente  da  modalidade,  desde  que  o  débito  esteja
vinculado a uma conta-corrente ou poupança.

Parágrafo único - Nos casos em que a administradora do cartão de crédito optar
pela invalidação do cartão e por conseguinte da função de débito, sua substituição
será realizada sem custo ao titular da conta, em um único evento a cada doze meses.

Art.  3º -  As bandeiras de cartões de crédito que fornecerem serviços de crédito
diretamente  ao  titular  do  cartão  serão  consideradas  administradoras  e  estarão
obrigadas a fornecer a opção de cancelamento, além do já existente, também através
de seu site.

Parágrafo único - O acesso ao  site será realizado através de cadastro e validado
por senha, que poderá ser a mesma utilizada nas compras.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação das penas
previstas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art.  5º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  tendo  os  entes
envolvidos trinta dias para adaptação dos sistemas.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O cartão de crédito representa uma forma de pagamento eletrônica e,

na maioria das vezes, é emitido por um banco onde o cliente possui conta.
O fato de o cliente já possuir conta no banco facilita a liberação do crédito, pois o

banco já conhece sua situação financeira, sendo portanto os bancos os responsáveis
pela emissão do cartão de crédito.

O relacionamento entre banco e cliente facilita a oferta de produtos e serviços que
são disponibilizados nos caixas eletrônicos e  sites dessas instituições, no momento
em que se acessam as contas.
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Entre  as  ofertas  está  presente  o  "desbloqueio  de  cartão  de  crédito",  porém  o
inverso não é disponibilizado da mesma forma, fato que nos leva a crer que sempre o
mais vantajoso aos bancos é oferecido.

Devemos pensar que a facilidade com que se desbloqueia um cartão de crédito
deve ser a mesma para seu cancelamento.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.631/2014
Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Uso de Produtos Biodegradáveis para

Lavagem e Higienização a Seco em Veículos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa Estadual  de  Incentivo  ao  Uso de Produtos

Biodegradáveis para Lavagem e Higienização a Seco em Veículos - Lavseco-MG,
destinado ao estímulo, à valorização e ao incremento da lavagem em veículos sem o
uso da água.

Art.  2º  -  O  programa  Lavseco-MG  será  implementado  conjuntamente  pelas
Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e
Fazenda - SEF - e terá como prioridade os seguintes objetivos:

I - a promoção de ações destinadas ao uso de produtos biodegradáveis na lavagem
de veículos, sem o uso de água;

II  -  a  realização de campanhas de conscientização da  população com vistas  à
preferência na utilização das chamadas “ecolavagens”;

III - o incentivo fiscal e tributário, na forma a ser estabelecida pela Secretaria de
Estado de Fazenda, na aquisição de produtos biodegradáveis, de fabricação nacional
e devidamente aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -,
destinados ao uso de lavagem a seco de veículos;

IV - o fomento do empreendedorismo, especialmente aos micro e nanoempresários,
na instalação de negócio ligado à lavagem a seco de veículos;

V - estímulos fiscais e tributários para que os atuais estabelecimentos que utilizem
lavagem  convencional  de  veículos,  tais  como:  lava-rápido,  posto  de  combustível,
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estacionamento, loja de vendas de veículos novos e semi-novos, locadoras e outros,
substituam seus serviços pelo método de lavagem a seco, conforme dispõe esta lei.

Art.  3º  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  gradativamente,
implementarão  o  programa Lavseco-MG em  todos  os  seus  órgãos,  secretarias  e
demais entes públicos, em todos os veículos de sua frota oficial.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  editará  as  normas  complementares  necessárias  à
execução desta lei.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução desta  lei  correrão à  conta  das
dotações  orçamentárias  consignadas  no  orçamento  vigente,  suplementadas  se
necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: A crise de água não é uma situação momentânea, mas um problema

que as futuras gerações irão enfrentar com mais frequência. E a cada ano deve ser
pior.  A água  potável  é  um  bem  finito  e  precisa  de  políticas  públicas  para  evitar
desperdícios e criar alternativas saudáveis para, quando possível, substituir a água
por produtos que não agridam a natureza.

A lavagem a seco de veículos evita que bilhões de litros de água sejam utilizados e
acabem ainda, com seu descarte, poluindo rios e lençóis freáticos.

Pra  se  ter  uma ideia,  o  Estado de Minas  Gerais  possui  mais  de  5  milhões de
veículos de passeio comuns. Só na capital são mais de 1 milhão e 100 mil veículos.
Se considerarmos toda a frota, o Estado tem mais de 9 milhões de veículos, conforme
dados oficiais do Denatran (setembro de 2014).

Numa lavagem  convencional,  com  uma mangueira  em  casa,  um  cidadão  pode
consumir mais de 400 litros de água para lavar um simples carro. Em um lava rápido,
que possui equipamento eficiente de pressão a jato, o consumo varia entre 80 e 120
litros por automóvel.

Considerando esses dados,  para lavar  a frota de 9.281.973 veículos  do Estado
apenas uma vez no sistema mais eficiente e econômico de água, onde se gastam 80
litros  por  automóvel,  o  consumo  de  água  chega  ao  astronômico  desperdício  de
742.557.000 litros de água.
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No sistema de higienização a seco, existem produtos que consomem apenas 25
mililitros de água por automóvel. A mesma frota do Estado de mais de 9 milhões de
veículos,  ao  ser  limpa  a  seco,  consumiria  apenas  232.000  litros  de  água,
aproximadamente.

Os  produtos biodegradáveis  utilizados  nas lavagens a seco,  além de reduzirem
consideravelmente o consumo de água, não causam danos à natureza e aos seres
humanos,  principalmente  aqueles  trabalhadores  do  setor,  como  os  lavadores  de
carros.  Resíduos  dos  produtos  poderão,  levados  pela  chuva,  chegar  aos  rios,
córregos e ao solo sem provocar contaminações químicas.

Diante  de  tais  considerações,  achamos  mais  do  que  oportuna,  extremamente
necessária  a  adoção  de  políticas  de  incentivo  ao  uso  de  lavagem  a  seco  em
automóveis, razão pela qual formulamos este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.632/2014
Declara de utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense - Afaf -,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Família  Ativa

Fabricianense - Afaf -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  a  Associação  da  Família  Ativa  Fabricianense  tem  como  objetivo

promover ações de assistência social, jurídica e de educação integrada, da criança,
do adolescente, da juventude, do idoso e da família.

Esta associação vem atuando há mais de um ano em Coronel Fabriciano para o
desenvolvimento  sociocultural  dos  cidadãos,  além  de  já  possuir  atestado  de
idoneidade  de  seus  membros,  garantindo  que  estes  não  são  remunerados  pelos
serviços prestados à comunidade.
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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 5.633/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Tapajós,  com  sede  no  Município  de

Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Tapajós, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: a Associação Tapajós tem como objetivo a manutenção do 27º Grupo

de Escoteiro Tapajós, o qual busca o desenvolvimento moral dos jovens por meio de
um  sistema de  valores  que  prioriza  a  honra,  a  lealdade,  a  disciplina,  o  trabalho
coletivo, a fraternidade, o altruísmo e a harmonia entre a atividade física e o contato
direto com a natureza. Tais objetivos influenciam na formação do jovem para que ele
se torne consciente de suas obrigações com a sociedade e seu país.

-  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.

REQUERIMENTOS
Nº 9.031/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/11/2014, em Uberaba, que resultou
na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e veículos 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 9.032/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
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Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 18/11/2014,  em  Teófilo  Otôni,  que
resultou na apreensão de 5kg de maconha 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 9.033/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 18º Companhia
de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
18/11/2014, em São Sebastião do Paraíso, que resultou na apreensão de 15kg de
maconha 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 9.034/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/11/2014, em Uberaba, que resultou
na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e arma branca 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 9.035/2014, 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 19/11/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, arma de fogo e 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 9.036/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar e no 18º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação
na ocorrência, em 20/11/2014, em Contagem, que resultou na apreensão 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
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serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
Nº 9.037/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER/MG pedido de providências, acompanhado dos documentos
apresentados a essa comissão, para que a linha 7480, que serve aos moradores do
Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, não seja extinta.

Nº 9.038/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pela  criação  do  Orçamento
Participativo para Crianças e Adolescentes, no âmbito da rede municipal de ensino. (-
À Comissão de Educação.)

Nº  9.039/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a liberação
dos recursos previstos nas emendas populares originadas das audiências públicas de
revisão  do  PPAG,  exercício  2014,  na  Ação  4173  -  Apoio  à  Comercialização  dos
Empreendimentos Econômicos Solidários. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 9.040/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Presidência da Copanor pedido de providências para que seja realizada a ligação do
poço artesiano na comunidade de Alfredo Graça, no Município de Araçuaí.

Nº 9.041/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Copanor pedido de informações sobre as razões pelas quais o poço
artesiano da comunidade de Alfredo Graça, no Município de Araçuaí, não foi ligado
logo após a conclusão das obras. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 9.042/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  Programa
Caminhos de Minas, da via Vila Gabriel Passos, localizada entre os Municípios de
Nanuque e Umburatiba, na região do Vale do Mucuri.

Nº 9.043/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
Dnit-MG pedido de providências para que sejam instalados redutores de velocidade
na BR-267, nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Bom Jardim de Minas.

Nº 9.044/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transportes pedido de providências para
inclusão, no Programa Caminhos de Minas, do trecho que liga a Rodovia MG-290 ao
Distrito de Sertãozinho, no Município de Borda da Mata.
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Nº 9.045/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  Programa
Caminhos de Minas, do trecho da estrada que liga Senador José Bento à sede do
Município de Borda da Mata, nas proximidades do Bairro do Cervo.

Nº 9.046/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/11/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e munição 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. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 9.047/2014, 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  21/11/2014,  em
Caratinga, que resultou na apreensão de drogas e arma 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 9.048/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/11/2014, em Várzea da Palma, que
resultou na detenção de quatro pessoas e na apreensão de cinco armas de fogo que
teriam  sido  utilizadas  em  assalto  a  um  ônibus  na  MGT-496,  em  Corinto;  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 9.049/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em  21/11/2014,  em  Três  Pontas,  que
resultou na apreensão de drogas, aparelhos celulares e quantia em dinheiro 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.
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Nº 9.050/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19º Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/112014, em Pará
de Minas, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição e um carro roubado
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 9.051/2014, 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 21/11/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, objetos de valor e quantia em dinheiro 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 9.052/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 210ª Cia.
PM,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  Bocaiúva,  em  2/8/2014,  que  resultou  na
apreensão de dois menores e na prisão de três adultos.

Nº 9.053/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 261ª Cia.
PM, na 16ª Cia. PM IND MAT, na 206ª Cia. PM e na 93ª Cia. PM pela atuação na
ocorrência,  em  São  Romão,  em  26/10/2014,  que  resultou  na  apreensão  de  dois
menores. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 34/2014, do deputado Adalclever Lopes, em que solicita a retirada de tramitação

dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.435/2012,  3.183/2012,  2.519/2011,  2.294/2011,  e  dos
Projetos de Lei Complementar nºs 46/2013 e 14/2011, de sua autoria.

Nº  35/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A. pedido de providências para
que instale radar fixo e redutores de velocidade, bem como incremente a sinalização
no trevo do Município de Pará de Minas.
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Nº  36/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A. pedido de providências para
que seja disponibilizado sinal de telefonia móvel em todo o trajeto das BRs-060, 153 e
262.

Nº  37/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. pedido de providências para a
implantação de radar eletrônico no Km 508 da BR-262, próximo ao Ribeirão Estiva,
no Município de Luz.

Nº  38/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. pedido de providências para a
implantação de radar  eletrônico  no  Km 588 da BR-262,  próximo ao Município  de
Campos Altos.

Nº  39/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A. pedido de providências para
construir passagem de nível subterrânea ou elevada no Km 401 da via que liga o
Bairro  Serra  Verde aos Bairros  Jardim  Beatriz,  Pilares  e adjacências,  próximo ao
trevo do Município de Pará de Minas.

Nº  40/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A. pedido de providências para
que as comunidades, os bairros e os distritos que ficam separados da sede por praça
de  pedágio  na  faixa  da  concessão  tenham  sua  situação  tratada  de  forma
diferenciada.

Nº  41/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. pedido de providências para a
construção de um viaduto no cruzamento da BR-153 com a MG-497, no Município de
Prata.

Nº  42/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco pedido de providências
relativas  às  demandas  apresentadas  nas  audiências  públicas  realizadas  por  essa
comissão nos Municípios de Pirapora, Arinos, São Francisco e Januária, nos dias 3/4,
5/5, 6/6 e 26/6/2014.
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Nº  43/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. pedido de providências para a
construção de retornos em mesmo nível e trincheiras que atendam os municípios, os
distritos, as comunidades e os bairros das BRs-153 e 262.

Nº 44/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao Dnit
pedido de informações sobre as obras de recuperação da Ponte Velha, sobre o Rio
Piracicaba, que liga Coronel Fabriciano a Timóteo.

Nº 45/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 4.913/2014, de sua autoria.

Proposições Não Recebidas
- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado à Concessionária
das Rodovias Centrais do Brasil S.A. pedido de providências para a duplicação da
BR-153, próximo a Prata.

O  presidente  -  Agentes  penitenciários,  por  gentileza,  preciso  do  silêncio  e  da
cooperação dos senhores.  Quero informar  a cada um de vocês que,  há  mais  ou
menos  uma  hora,  ali  no  Salão  Nobre,  recebi,  com  enorme  respeito,  30,  40,  50
pessoas que representavam seus anseios. Acolhi-os com muita compreensão e com
muito respeito. Não estou vendo nenhuma justificativa para a invasão desta Casa,
deste solo.

Esperem um momento. A Assembleia está aqui para ajudar vocês; a Assembleia
está aqui para construir  um momento de pacificação que possa atender aos seus
anseios. Sugiro imediatamente, e já fiz as ponderações, que quatro ou cinco pessoas
que adentraram aqui de forma inadequada se retirem deste recinto. Aqui não pode;
aí, perfeitamente. O vereador de Unaí está ali. Recebemos todos com carinho, com
respeito. É fundamental a retirada de vocês. Solicitei a cooperação, a espontaneidade
e  o  trabalho  dos  deputados  Cabo  Júlio,  Sargento  Rodrigues  e  João  Leite,  para
recepcionarem vocês  ali,  e  eles  darão sequência  aos  entendimentos  já  iniciados.
Portanto,  neste  momento,  preciso  mais  uma vez da  cooperação  de  cada  um  de
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vocês.  Deputados Cabo Júlio,  Sargento Rodrigues e João Leite.  Deputado Dilzon
Melo, por favor, conduza os senhores e a senhora que estão aqui. Acabei de relatar
ao deputado Durval Ângelo, que, na outra sala, vocês podem iniciar os entendimentos
para se buscar uma resposta adequada. Aqui, neste solo sagrado, não é permitido.
Então,  por  favor,  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,
encaminhem.  Deputado  Dilzon  Melo,  por  gentileza,  peça  a  colaboração.  Por
gentileza.

A presidência conta com a cooperação dos senhores. Por favor, peço a cooperação.
Esse exemplo não haverá de ser apoiado por ninguém. Por gentileza, mais uma vez.
Com o maior prazer. Por gentileza, meu amigo. Por gentileza. A presidência exige
respeito. Por favor! Por favor, a presidência solicita cooperação. A presidência está
pedindo  a  retirada.  Os  deputados  irão  acompanhá-los.  Por  favor.  A  presidência
recebeu vocês agora mesmo. Eu devotei a vocês respeito. Por que vocês têm de não
respeitar  esta Casa? Por  gentileza.  Recebi  vocês agora mesmo. Recebi  todos na
minha sala.

Por  gentileza,  os  deputados  Cabo  Júlio,  Sargento  Rodrigues  e  João  Leite  irão
conduzi-los e promover as tratativas necessárias. É isso. Pronto.

Questão de Ordem
O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Gostaria  de  fazer

alguns esclarecimentos até porque vimos debatendo sobre este momento que está
chegando e buscando uma solução há mais tempo. Deputado Durval Ângelo, no dia
11 de agosto, aprovei um requerimento - aliás, caso queira, passarei uma cópia para
V.  Exa.  -,  na  Comissão  de  Segurança  Pública,  pedindo  às  Secretarias  de
Planejamento e Gestão e de Defesa Social que agilizassem ao máximo a nomeação,
uma vez que  o  cronograma já  havia  sido  alterado.  Isso  aconteceu  no  dia  11  de
agosto. O requerimento foi aprovado e encaminhado ao Dr. Romanelli, secretário de
Defesa  Social,  e  à  secretária  Renata  Vilhena.  Parece-me  que  não  era  nem  ao
Romanelli ainda, porque houve uma transição no meio do caminho. Deveria ser ao
Rômulo Ferraz. Estamos acompanhando. Aliás, deputado Durval Ângelo, tivemos um
delegado da Polícia Civil na cidade de Varginha que chegou a postar uma matéria
induzindo vários agentes penitenciários que prestaram concurso público, estudaram,
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perderam noites de sono, largaram o trabalho - aliás, muitos largaram o trabalho no
interior - e estão aguardando o governo os nomear. Isso é fato. E teve o disparate, a
cara de pau, de dizer que eu estava barrando a nomeação. Não quero que V. Exa.
cometa o mesmo erro do delegado, a quem já estou processando na forma da lei.
Inclusive, está aberto procedimento administrativo para apurar as responsabilidades
dele, do que ele disse e não sabia. Existe um projeto nesta Casa - inclusive o próprio
deputado Rogério Correia apoia, já veio a essa tribuna manifestar o seu apoio - que
não diz nada sobre qualquer obstáculo em relação aos concursados. Hoje depende
de quê? Primeiro, é projeto. Se o governo quisesse nomear já teria nomeado, porque
o projeto não foi aprovado, está para ser votado em 1º turno. O projeto tem apenas
dois artigos. Caso V. Exa. queira, peço à assessoria, e V. Exa. será informado. Não
há, presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, nenhum artigo, nenhuma vírgula
que  possa impedir  qualquer  nomeação.  O  que pretendemos com esse projeto,  o
objetivo dele é que o governo não contrate uma pessoa novata via contrato, porque
não podemos permitir que várias pessoas que estão ali, que têm 10, 12, 14, 16, 20
anos  de  exercício  por  contrato,  sejam  mandadas  embora  para  se  contratar  um
novato. É para isso que o projeto serve. É isso que estamos querendo. Portanto, da
mesma  forma  que  V.  Exa.  apoia  a  nomeação  dos  concursados,  também  apoio,
porque sei que eles ralaram muito, estudaram muito e precisam ser nomeados. Digo
mais,  presidente,  o governador  deveria  chamar  para  si  essa decisão,  retirá-la  da
Renata Vilhena, retirá-la do secretário de Defesa Social e estabelecer: “Daqui a cinco
dias, uma semana, tantos serão nomeados.” Determinar quantos vão tomar posse. É
isso que o governo precisa fazer, ou seja, dar uma demonstração concreta de que ele
vai nomear. Inclusive, comunicar isso por escrito ao sindicato, o Sindasp. Mas tenho
de  esclarecer,  deputado  Durval  Ângelo,  que  será  admitida  a  prorrogação  dos
contratos de que trata o inciso V do caput do art. 2º para além do limite estipulado. O
inciso III § 1º do art. 4º fala “enquanto não for realizado concurso público e provimento
dos cargos”. Portanto, o próprio comando do artigo diz que, se há concurso público e
vai haver efetivação, será até que isso ocorra. Se há, não se renova. O que não
podemos, presidente, é permitir que aconteça o que aconteceu com os designados
da educação. Estamos aqui vivendo talvez o maior problema, em relação à dignidade,
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com  aqueles  trabalhadores  que  trabalharam  10,  15,  20,  25  anos  e  estão  sendo
jogados para fora. Temos aqui vários agentes contratados. Há gente aqui com 20
anos de contrato. E vamos permitir que o governo os demita para colocar um novato
no lugar deles? É isso que o projeto deve impedir. Em relação aos concursados, não
têm apenas o meu discurso, a minha demonstração de que estou ao lado, têm a
prática:  aprovamos  o  requerimento  no  dia  11  de  agosto  -  11  de  agosto,  11  de
setembro,  11  de  outubro,  11  de  novembro.  Então,  há  três  meses  o  nosso
requerimento foi aprovado e,  até então, não recebemos resposta. Então o projeto
nada atrapalha.  Digo mais: se V. Exa.  quiser  ajudar a solucionar  o problema dos
designados da educação, está aí o momento de se apresentar - sugestão dada pelo
próprio deputado Rogério Correia - uma emenda ao Projeto de Lei nº 4.170, para não
acontecer o que aconteceu com os designados da educação. Entendi que a sugestão
do  deputado  Rogério  Correia  é  da  mais  alta  relevância.  Primeiro,  não  é  PEC;
segundo, não fala em efetivação; terceiro, permite a prorrogação até que se busque
uma solução mais humana. É isso que estamos propondo. Então quero dizer a V.
Exa. - V. Exa. está equivocado - que não há absolutamente nenhum obstáculo. Se o
governador quisesse nomear, já teria nomeado, até porque isso é projeto e ainda não
se transformou em lei. Se tivesse se transformado em lei, falariam: “Como é lei, ele
impediu”. Não. O projeto prevê isso até que o concurso seja realizado e os cargos
previamente preenchidos. Então, o que estamos propondo, pelo contrário, deputado
Gilberto Abramo, é uma solução para um problema gravíssimo tanto na educação
quanto  nas penitenciárias,  em relação aos agentes  contratados.  V.  Exa.  é pai  de
família. Eu sou pai de família. Pelo menos 99% dos deputados e deputadas são pais
ou mães de família.  Queremos ver trabalhador na rua? O fato de ser trabalhador
contratado retira dele a dignidade como ser humano e o impede de ter sua dignidade
defendida por nós, de defendermos a manutenção do seu trabalho? Não. Presidente
Dinis Pinheiro, queria que V. Exa. desse um pouquinho de atenção à minha fala. Isso
serve não só para V. Exa., mas para todos os deputados. Não podemos entender que
trabalhador  concursado  e  contratado  seja  tratado  de  forma  desigual.  Por  quê?
Quando, deputado Gilberto Abramo, discutimos isso à luz do direito do trabalho, o que
importa é quem trabalhou, as horas, os dias trabalhados. Todos o operador do direito
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sabe  exatamente  a  dimensão  das  minhas  palavras.  Ou  seja,  não  podemos  criar
distinção dizendo “este aqui é concursado, então podemos defendê-lo até a morte; o
de cá  é  contratado”.  Estamos  mexendo com trabalhador.  Estamos  mexendo  com
seres humanos que trabalharam. Portanto, é perfeitamente plausível aprovarmos o
PL nº 4.170, com apoio, aliás, do deputado Rogério Correia, que havia feito essa
leitura muito antes. É possível cobrar do governo a nomeação. Até porque, deputado
Ulysses, hoje há uma carência, uma deficiência enorme de agentes penitenciários e
socioeducativos no sistema. Por quê? Porque a população prisional cresceu muito e
os contratos e as vagas dos concursos não foram preenchidos, para que tivéssemos
um  efetivo  capaz  de  dar  segurança  e  exercer  o  controle  do  sistema  prisional  a
contento  do  que  nós,  deputados,  e  o  conjunto  de  toda  a  sociedade,  desejamos.
Portanto, presidente, é o contrário.  Temos de ter  um entendimento com o PT e o
PMDB para desobstruir a pauta e votar o PL nº 4.170.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.
O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  todos  os  trabalhadores  e
trabalhadoras representados pelos agentes penitenciários, quero cumprimentar todos
e, em nome do nosso partido, o PT, e do todo o Bloco Minas sem Censura, do PMDB
e do PRB, compartilhar nossa solidariedade, nosso apoio a essa luta tão importante,
o PL nº 4.170, mas, sobretudo, à reforma, ao investimento em segurança pública, que
foi pauta substancial, importante desse processo eleitoral.

Estamos vivendo um período de transição, e parece que as coisas ainda não se
encaixaram,  seja  na  política,  seja  no  entendimento,  seja  nesta  Casa.  A partir  do
momento  em  que  vários  segmentos  vêm  a  esta  Casa  buscar  o  diálogo,  o
entendimento, reivindicando obviamente com legitimidade e buscando seus direitos, é
natural que nesta Casa aprofundemos o debate.

Neste  momento,  com  tantos  trabalhadores  dessa  área,  é  impossível  não
resgatarmos esse assunto que foi fortemente debatido no período eleitoral, sobretudo
em Minas Gerais, que é o tema da segurança pública. Se o ampliarmos, veremos que
ele  tem repercussão em  todos  os outros  temas que obviamente,  digamos assim,
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tiveram atenção especial durante o processo eleitoral, como a educação e a saúde.
Mas,  sem dúvida nenhuma, a segurança pública,  no  que diz respeito às  Polícias
Militar  e Civil,  pela  participação direta  que tivemos dos  delegados e dos agentes
penitenciários, é uma pauta constante nesta Casa.

Por que é uma pauta constante? Porque, infelizmente, este governo, após 12 anos
à frente de Minas Gerais, não implementou uma política digna desses trabalhadores,
que na ponta, no dia a dia, sofrem permanentemente por falta de direito, por falta de
garantia do trabalho e sobretudo por falta de segurança. Se estamos vendo o governo
demitir  agentes,  não garantir  o  direito  de quem prestou concurso ser  chamado e
minimamente repor e garantir a quantidade exata de trabalhadores para assegurar a
segurança  nesse  serviço,  estamos  prejudicando-os  ainda  mais.  Falo  isso  porque
tenho um irmão que durante anos trabalhou nesse setor,  e sei da dificuldade que
passou, da falta de valorização e da questão de segurança, porque quanto menos
agentes estão trabalhando,  mais insegurança é causada em todo o sistema. Sem
falar diretamente na questão individual de cada um, o direito do trabalho, o direito da
garantia de quem prestou concurso, o direito à garantia de salário digno para esses
trabalhadores.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Quero informar que saímos daqui e estamos
na sala ao lado com o presidente da Assembleia e o presidente da Comissão de
Segurança Pública. Está sendo feito neste instante um contato com o secretário de
Defesa Social para que receba a comissão de vocês conosco, a pedido do presidente
da Assembleia. O que está acontecendo aqui  já ecoou lá no governo, tivemos de
desmentir uma informação que não é verdadeira. Deram a informação de que não
estariam sendo nomeados a pedido da comissão de transição, e isso não é verdade.
Não é verdade, o deputado Durval Ângelo já disse isso, não há por parte da comissão
de transição nenhum veto, pelo contrário, terão de ser nomeados pelo nosso governo
mesmo. Estamos aguardando apenas falarem que o secretário está no escritório do
governo  em  Belo  Horizonte  ou  na  Cidade  Administrativa,  para  sairmos  de  lá.  O
presidente do sindicato e da associação está conosco na sala também, com aqueles
colegas que estavam aqui, e vamos nos dirigir para lá. Mas o fato foi criado para
mostrar não só à comissão, e agora à Assembleia, ao governo e a todo mundo, que
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vocês não estão brincando e estão buscando a nomeação. Era essa a notícia que
queria dar a vocês. Obrigado.

O deputado Ulysses Gomes* - Sem dúvida, estamos vendo aqui manifestações que
não refletem nada mais do que o direito de cada um dos trabalhadores, mas, mais do
que isso, reflete a irresponsabilidade deste governo. Primeiro, não tem informações,
como é o caso da comissão de transição, que está instalada há mais de um mês e
vem  se  reunindo  toda  semana  com  o  governo,  mas  tem  enfrentado  inúmeras
dificuldades para ter acesso a reais informações da situação econômica do Estado,
das contas do Estado. É muito fácil para o governo que, ao longo desses 12 anos,
não deu conta de arrumar a casa, não deu conta de implementar várias políticas - e
hoje estamos falando de segurança pública ao tratar dos agentes penitenciários -, é
muito  fácil  dizer  que  o  responsável  é  a  comissão  de  transição.  A comissão  de
transição  é  de  transição,  não tem  responsabilidade  nenhuma de  governo  nesses
meses. Ela não tem a caneta nem o poder de decisão de dizer: faça isso ou faça
aquilo.

Ela é uma equipe responsável por receber informações do atual governo para que
essas informações sirvam de base para que o próximo governador, a tomar posse a
partir de 1º de janeiro, comece a decidir como irá governar. Ela não tem poder algum,
e o governo atual, além de enrolar, de não informar e de dificultar o processo, ainda
fica criando factoides, histórias para, mais uma vez, enrolar os trabalhadores e as
trabalhadoras do nosso estado. Essa é a verdade.

Estamos vendo hoje na Assembleia uma pauta obstruída. Eles estão querendo, de
alguma  forma,  transferir  a  responsabilidade  para  nós,  da  oposição,  que  somos
apenas  21  deputados.  A Assembleia  tem  77  deputados,  e  a  base  do  governo  é
composta de mais de 50 deputados, ou seja, se tivermos aqui os deputados para
debater  e aprofundar,  obviamente a  pauta será liberada e,  consequentemente,  os
projetos serão votados. Nossa disposição é que a comissão de transição, logo que
tenha as informações em mãos,  possa ver claramente a situação do Estado para
agilizar as votações na Assembleia.

Ninguém mais que o próximo governador, Fernando Pimentel, quer compreender a
situação do Estado para, consequentemente, poder não só opinar nos projetos de lei,
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mas  também  direcionar  ações  que  agilizem  o  que  queremos  fazer  no  Estado:
melhorar, cada vez mais, a segurança pública, qualificar os serviços de saúde e fazer
as  transformações  necessárias  na  educação.  Isso  se  dará,  primeiramente,  se
tivermos, nesse período de transição, boa vontade do atual governo. Caso contrário,
vamos ter, sim, um pouco mais de dificuldade e de tempo, quando o próximo governo
assumir em 1º de janeiro.

Queríamos tranquilizar, se assim posso dizer, as companheiras e os companheiros
que aqui estão. Da parte da oposição e, sobretudo, da parte do próximo governador,
Fernando Pimentel,  teremos total compromisso e responsabilidade de avançarmos
nesse sentido. Tivemos, ao longo da campanha eleitoral, uma responsabilidade muito
grande de dialogar  com os diversos setores das classes trabalhadoras em Minas
Gerais. Nossa bancada teve uma excelente reunião com os movimentos sociais, ao
longo  do  período  eleitoral,  e,  obviamente,  antes  dele,  principalmente  pela  nossa
participação.  Recentemente,  no  período  eleitoral,  tivemos  a  responsabilidade  de
dialogar  com  os  movimentos  sociais  e  com  os  diversos  setores  da  classe
trabalhadora  em  Minas  Gerais  sobre  o  compromisso  de  avançarmos  nas
transformações no Estado. Sabemos que estamos pegando um Estado endividado,
um  Estado  quebrado,  o  que  cada  vez  mais  dificulta  as  informações  sobre  essa
transição. É o que, de fato, vamos enfrentar ao assumirmos o governo no próximo dia
1º de janeiro.

É impressionante como estamos vendo encerramentos de contratos, paralisações
de obras e demissões. O Estado não tem dinheiro nem para pagar as emendas dos
deputados da oposição e da situação. É impressionante, deputado Durval  Ângelo,
não temos dinheiro para pagar nada disso. Deputado Rogério, as obras no Estado
estão parando, mas sabe para que há dinheiro? Para fazer propaganda. Você liga a
televisão e vê aquelas propagandas em horário nobres. Para isso há dinheiro. Há
dinheiro para manter a comunicação e a propaganda no Estado nos principais meios
de comunicação do Estado e do Brasil. Será que não caiu a ficha? O governo mudou
e é preciso, sim, fazer um ajuste de contas.

Logo em seguida temos um projeto em pauta que vai tratar de uma redução do
ICMS para o álcool, aumentando o ICMS para a gasolina. Dessa forma, o Estado está
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propondo um reajuste aumentando a arrecadação. Paralelamente a isso encaminha
anexos  a  esse  projeto  vários  outros  projetos  de  isenção  fiscal  sem  tempo  para
discutir.

Ora,  a  irresponsabilidade  deste  governo,  que  não  se  dispõe  a  sentar,  abrir  as
contas e esclarecer, tem resumo mais uma vez aqui na Assembleia, onde não só hoje
uma  categoria  vem  aqui  discutir  quanto  tantas  outras  ao  longo  desse  processo
eleitoral tentaram que esta Casa ajudasse a fazer cair a ficha deste governo - é o que
sempre dizemos na linguagem mais popular - de que não só perdeu a eleição, mas
que precisa contribuir  para que um processo de transição seja mais transparente,
mais claro e, nesse sentido, ajude o próximo governo.

Não tenho dúvida de que aquilo que discutimos ao longo do processo eleitoral, o
recado que os eleitores em Minas Gerais e o povo mineiro deram foi exatamente a
derrota  que o  ex-governador  do  Estado teve  em Minas  Gerais.  Minas  derrotou  o
Aécio, sabem por quê? Derrotou no primeiro turno, derrotou no governo de Minas,
derrotou no governo federal porque o que se vende na mídia - e parece que estamos
continuando, que nada mudou do período eleitoral - é a ideia que Minas está bem. O
ex-governador candidato à presidência ia para o debate e dizia: “Minas está bem e
com  os  melhores  índices  de  segurança  pública  no  País.  Minas  está  bem  na
educação, está bem na saúde”.

Essa é a Minas que se vende na mídia, não é a Minas real. A Minas real são esses
trabalhadores  aqui,  que  a  cada  dia  que  passa  vêm  aqui  reclamar,  cobrar,  pedir
atenção, reivindicar direitos. Essa é a Minas real, que tem um débito com a saúde
porque não investe nem o mínimo constitucional na educação, porque, além de não
pagar  o  piso  nacional  salarial,  além  de  deixar  as  nossas  escolas  estaduais
sucateadas, também não investe o mínimo constitucional. Essa é a Minas real, é a
Minas que vamos receber. No entanto, é a Minas que juntos, com cada um e cada
uma, vamos construir ao longo dos próximos anos.

Para encerrar, gostaria de dizer que não tive a oportunidade de voltar ao Plenário
depois  do  processo  eleitoral.  Quero  registrar  aqui  mais  uma  vez  esse
comprometimento do nosso bloco Minas sem Censura com todas essas categorias
que  aqui  estão.  Saibam  que  continuaremos  nesse  processo  de  diálogo  até
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encontrarmos  uma ação  comum,  uma pauta  mínima que  compreenda não só  as
necessidades  do próximo governo e,  obviamente,  o  entendimento  deste  governo,
mas, sobretudo, as necessidades que Minas Gerais tem como prioridade. Essa será
com certeza a nossa pauta de consenso, a nossa pauta de acordo nos próximos dias
aqui na Assembleia. Muito obrigado.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Conforme falei há pouco, gostaria apenas
de informar aos senhores e às senhoras que a Assembleia é companheira, é parte da
solução.  Ela  não é  parte do problema.  A Assembleia  está  aqui  para  ajudar,  para
cumprir o seu dever, é por isso que atendemos de forma respeitosa todos os agentes
penitenciários. Quero informar aos senhores e às senhoras que os deputados Cabo
Júlio,  Sargento Rodrigues e João Leite estiveram ali  fora,  onde fizemos contato -
inclusive, tinha um rapaz que me agrediu dizendo que eu estava atendendo telefone.
Ora, eu estava ligando para o Executivo. Era isso que eu estava fazendo para buscar
uma resposta.

Quero  falar  que  estamos  cumprindo  o  nosso  dever  e  nenhum  favor.  Estamos
cumprindo  a nossa obrigação.  Informo aos  senhores  que o Executivo  acabou de
entrar em contato com a Assembleia Legislativa dizendo que todos os concursados
serão chamados no mês de dezembro. Informo também, deputado Durval Ângelo,
que  o  PL  nº  4.170  continua  na  sua  devida  tramitação.  Portanto,  este  é  o
esclarecimento que a presidência da Assembleia queria oferecer aos senhores e às
senhoras.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Cabo Júlio - Gente, vamos ouvir. Disse mais cedo, para quem estava
na Comissão de Segurança Pública, que era uma discussão política, que era preciso
criar  um fato político para chamar  a atenção.  Quando nós,  integrantes da Polícia
Militar, fazemos qualquer movimentação, fazemos isso. O que os colegas fizeram - é
até um ato heroico - foi criar um fato e eles estão sendo louvados por isso. Esse fato
político  criou  a  intervenção  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  do  Poder
Legislativo. Foi uma intervenção que saiu da nossa comissão, dos deputados João
Leite, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, e que envolveu o Poder Legislativo. É uma
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palavra  do  Executivo  para  o  presidente  da  Assembleia.  Podem  me  perguntar  o
seguinte: “E se não cumprir?” Deixe eu dizer uma coisa para vocês: qual Executivo
quer  o  mês  de  dezembro,  que  é  o  mês  mais  problemático,  com  a  cadeia  em
polvorosa? Ninguém quer isso. Ela subiu o tom da negociação política, envolvendo
agora o presidente da Assembleia. Presidente, quero aqui - não tenho procuração
para isso, porque sou servidor de carreira, estou deputado -, em nome dos colegas,
agradecer  a  V.  Exa.  pela  intervenção  em  benefício  dos  agentes  que  estavam
sofrendo.  Parabéns  a  vocês.  Termino  fazendo  aqui  uma  saudação  especial  ao
vereador Eugênio, que saiu de Unaí com 40 agentes para vir para esta luta. Parabéns
a V. Exa., aos deputados João Leite e Sargento Rodrigues e a todo o conjunto de
deputados e servidores. É só lutando que se consegue alguma coisa.

O presidente - Quero deixar claro que a minha interferência se deu porque aqui
estou para cumprir  o meu dever. Reafirmo, mais uma vez, caros amigos, que sou
contrário à invasão do Plenário. Não é dessa maneira. Atendi às 12horas, 12h30min o
Adeílton, os amigos de Unaí e outras pessoas. Diante disso, nossa interferência foi
ainda mais incisiva. Mas quero aqui repelir mais uma vez esses procedimentos de
invasão. Isso não haverá de ser aplaudido por nós. Compreendam nossa mensagem.
Mas  estão  de  parabéns,  participem.  É  dessa  maneira,  de  forma  civilizada,  com
educação, que vamos construir uma sociedade melhor. Parabéns.

Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  boa-tarde.  Sr.  Presidente,  quero  também  cumprimentar  V.  Exa.  pela
intervenção  imediata.  Obviamente,  eu  e  o  deputado  João  Leite  já  estávamos
trabalhando com essa situação há muito mais tempo. Isso remonta há, pelo menos,
dois  meses.  Temos  feito  várias  tratativas.  Muitas  vezes  quem  está  nos
acompanhando pela Comissão de Segurança Pública não compreende a limitação
que  o  parlamentar  tem  em  determinadas  situações  concretas  como  essa.  O
governador tem o poder de determinar quem é nomeado ou não. O secretário tem o
poder de determinar.  O deputado tem o poder  de fazer  a interlocução, de buscar
mecanismos  de  pressão  para  que  realmente  isso  aconteça  na  prática.  Só  que
estamos trabalhando, presidente,  há muito tempo. Se o requerimento tivesse sido
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respondido a contento em agosto, com certeza não chegaríamos, deputado Duarte
Bechir, a uma situação como esta; se o cronograma estivesse sendo cumprido, não
chegaríamos a uma situação como esta. É óbvio que, como disse aqui,  antes da
notícia, o governo tem de chamar para si a responsabilidade e dizer: “Data tal estou
fazendo a nomeação de “x” pessoas. Oficie-se ao presidente do sindicato para que
ele dê ciência e publicidade dessa nomeação”.

A partir  do  momento  em  que  houver  as  primeiras  nomeações,  certamente  a
confiança será restabelecida, deputado Carlos Pimenta. Não podemos admitir  que
uma pessoa que, para estudar, largue o trabalho, deixe a família, passe o final de
semana num cursinho, preparando-se, porque sabe que é um bom emprego, passe
no concurso, pense que está tranquila, mas, na hora em que vai buscar a nomeação,
ela vê que está sendo empurrada com a barriga um mês, dois meses, seis meses, um
ano. E aí  a coisa vai andando.  É óbvio que quem está nessa situação,  em certo
momento vai ficar sem paciência e acabar exercendo o poder de pressão.

Esperamos que o governador cumpra imediatamente o que foi anunciado aqui, até
porque quem fez o anúncio foi o presidente da Assembleia, não foi o deputado João
Leite nem o deputado Sargento Rodrigues. Portanto o presidente é o poder. Quero
reforçar a importância desse anúncio ter vindo do próprio presidente Dinis Pinheiro.
Volto a insistir, há vários companheiros aqui que aguardam o nosso entendimento.
Eles aguardam o entendimento dos deputados da base do governo e dos da oposição
para votar  as  matérias  que estão na  pauta.  Vários projetos  que estão tramitando
nessa pauta são de extrema relevância para o conjunto da sociedade e, obviamente,
para  os  servidores  públicos,  como os  projetos  de  reajuste  salarial.  Como vamos
fazer? Vamos deixar de votar projeto de reajuste salarial para os servidores públicos?
Há mais de 400 mil servidores públicos aguardando reajuste salarial. É pequeno esse
reajuste? É; é de apenas 4,62%, mas as pessoas estão esperando-o, porque essa foi
a proposta que o governo apontou de reposição do período apurado para os que não
tiveram reajuste.

Há  vários  projetos  na  pauta,  não  só  do  Poder  Executivo,  mas  de  iniciativa  de
deputados.  Portanto,  deputado  Rogério  Correia,  espero  que  a  gente  busque  o
entendimento, que a gente busque a convergência. Vamos atacar os pontos cruciais
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que a oposição tem debatido aqui: não querem aprovar a PEC nº 69 e a PEC nº 63.
Então  que  façamos  um  requerimento  para  deixá-las  para  depois  e  votemos  os
projetos em que há entendimento. Se a oposição quiser fazer isso, não há problema
nenhum, a gente preenche o requerimento e o votamos para que tais e tais e tais
projetos sejam apreciados em primeiro plano. Dessa maneira, costuramos um acordo,
e os projetos serão votados. O que não pode acontecer é deixar de lado pedido de
nova suplementação orçamentária  para  o  Judiciário,  o  Executivo,  o  Legislativo,  o
Ministério  Público,  a  Defensoria  Pública.  Há  muitos  projetos,  deputado  Carlos
Pimenta. Se V. Exa. perceber, há um projeto de sua autoria que trata da ampliação do
parque estadual. É um projeto da área do meio ambiente, que é importantíssimo. V.
Exa.  e  vários  deputados  têm  projetos  nessa  pauta.  Eu tenho  projeto  de  extrema
relevância nessa pauta.

Disse  aos  deputados  Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia,  e  aqui  me  dirijo  aos
senhores que estão contratados:  o PL nº 4.170 não visa resolver  problema deste
governo, mas do próximo.  Aqui estamos ajudando o próximo governo a lidar com
esse problema, deputada Maria Tereza Lara. Dessa maneira, vai permitir-se que ele
tenha um fôlego maior.  Nem  se Fernando Pimentel  fosse  mágico  daria  conta  de
resolver o problema. Ele pode chegar no dia 1º de janeiro, pegar sua caneta e dizer
ao secretário de Defesa Social: abra 10 mil vagas para agente penitenciário. Até que
essa ordem vire um edital, que seja feito um concurso e que essas pessoas entrem
no serviço público, não se gasta menos de um ano. E aí, como ficam os contratos que
têm a imposição da Lei nº 18.185, na qual propomos alteração? Como eles ficam?
Será que Fernando Pimentel vai ter varinha mágica para resolver o problema? Não
vai. Não vai.

Então,  é  melhor  que a  oposição tenha  esse cuidado,  esse zelo  e  veja  que há
matérias que vão ajudar a resolver o problema do futuro governo. Eu estarei aqui
porque Deus me permitiu a recondução para o exercício do quinto mandato, deputado
Carlos Pimenta.

Estaremos  aqui  para  falar:  “Olha,  lembram-se  daquele  projeto  que  vocês  não
quiseram votar? Agora o que vão fazer?”. Quero dizer isso aqui especialmente para o
futuro governo e para a futura base de governo. Só não me venham dizer  que o
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trabalhador contratado tem menos valor que o trabalhador concursado. São seres
humanos e têm dignidade. Se trabalhou, tem de haver no mínimo o respeito por eles.
Na Justiça do trabalho, no contrato privado, o patrão sofre. Tem de pagar 13º salário,
fundo de garantia e há até ações por danos morais no trabalho. Lá ele tem de pagar
tudo  em  dia  e  com  correção  monetária.  Agora,  não  vamos  permitir  que  agentes
penitenciários  e  socioeducativos  contratados  por  10,  12,  14,  18,  20  anos  sejam
colocados,  deputado  Carlos  Pimenta,  no  olho  da  rua  como  se  não  fossem
trabalhadores. Tenho, deputado Gilberto Abramo, receio enorme que o futuro governo
venha separar e tratar trabalhadores diferentemente. Trabalhador é trabalhador. Se
ele passou no concurso, respeite-o; se há contrato, vamos buscar a melhor solução.

O que estamos propondo é buscar a melhor solução. Vamos encerrar o contrato de
12 anos para colocar um rapazinho novinho, sendo que aquele já é pai de família?
Por que não se aproveita a experiência do mais velho? É estar na contramão da
administração pública. O que é interesse público? É ter um servidor mais experiente
para continuar ali no sistema.

O  que  não  podemos  permitir,  deputado  Durval  Ângelo,  é  o  governo  trocar  um
contratado  por  outro,  só  que  por  um  neófito,  sem  experiência.  V.  Exa.  como
presidente da Comissão de Direitos Humanos sabe perfeitamente do alcance dessa
matéria.

Concedo  aparte  ao  deputado Gilberto Abramo,  que já  estava ali  pacientemente
pedindo esse aparte, e, em seguida, concedo-lhe aparte, deputado Durval Ângelo.

O  deputado  Gilberto  Abramo  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputado  Sargento
Rodrigues.

A minha fala é curta. É só para esclarecer que a Oposição não está dificultando, na
verdade, os trabalhos. Ela está cumprindo o seu papel, quer discutir os projetos, fazer
valer o seu direito. A questão é que a base do governo não está aqui presente, com
exceções, logicamente, deputado João Leite, a grande maioria não se faz presente
para a votação dos projetos de suma importância. Estamos fazendo o nosso papel. E
a base?

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, veja bem,
primeiramente,  o  próximo  governo  não  vai  tratar  diferenciadamente  nem  com
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discriminação o servidor público. O atual governo perdeu a eleição, e o Aécio perdeu
em  Minas  Gerais,  porque  tratou  questões  análogas  de  forma  diferenciada.  O
descontentamento do povo foi evidente.

O  projeto  de  V.  Exa.  tem  dois  óbices.  Primeiramente,  concordo  com  o
esclarecimento que V.  Exa.  deu, esclarecendo que a questão do concurso estaria
garantida, sem problema algum. Acredito que até a 1ª quinzena de dezembro, vamos
ter,  pelo  menos  é  o  compromisso  do  governo,  as  nomeações  dos  concursados.
Vamos estar aqui ainda em processo legislativo. Os servidores podem voltar para cá
e fazer pressão.

Quais são os dois óbices do seu projeto? O primeiro deles é o vício de iniciativa. A
matéria é privativa do Executivo, e V. Exa. apresentou o projeto. O segundo óbice é
que a contratação de caráter precário é tem prazo. Da forma como V. Exa. coloca no
projeto, pode ficar indefinidamente. A terceira questão é que este governo colocou
dificuldades com o Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o MP, com um
prazo de nomeação que começava em abril e não cumpriu até agora e só vai cumprir
em dezembro.  O meu receio  com o projeto  de V.  Exa.  é  que qualquer  concurso
público futuro pode ir para as calendas. Podendo prorrogar contrato, não vamos mais
ter concurso público neste Estado na área socioeducativa e prisional. Então, o meu
receio é este.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  o  aparte,  mas  vejo  que  V.  Exa.
continua se equivocando. Em primeiro lugar, se V. Exa. prestar atenção às decisões
dos tribunais superiores, verá que o vício da iniciativa é suprido com a sanção do
projeto. Até porque o projeto passou e foi aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça,  que  exerce  o  controle  preventivo  de  constitucionalidade,  como sabemos
todos  os  que  nos  debruçamos  na  academia  de  direito.  Passou  também  pela
Comissão de Segurança Pública, onde recebeu parecer favorável. Portanto o vício de
iniciativa  já  estará  suprido,  no  caso  da  sanção:  se  aprovarmos  o  projeto  e  o
governador sancioná-lo, venceremos.

Quanto ao prazo, V. Exa. se equivoca novamente. Se V. Exa. fizer a leitura do inciso
IX do art. 37 da Constituição da República, que trata de contratação temporária, verá
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que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público”. Veja que é a lei.

Pois é, deputado. Se para V. Exa. não é temporária, o que posso dizer é que nem
este governo nem nenhum governo neste país conseguem suprir essa questão. Vou
dar  um  exemplo  que  V.  Exa.  vai  entender:  se  uma  agente  penitenciária  efetiva
engravidar,  ela  disporá,  por  lei  que eu  ajudei  a  aprovar  e  à  qual  dediquei  muita
atenção,  de  uma  licença  de  180  dias.  Nesse  caso  vamos  abrir  concurso  para
preencher o seu lugar ou contratar? Vamos contratar. É isso o que o governo de V.
Exa. vai fazer: vai contratar, por excepcional interesse público. Portanto há situações
que  são  intransponíveis  de  outra  forma,  situações  em  que  será  preciso  fazer  o
contrato. É óbvio que temos de reduzir essas situações ao máximo possível.

Mas não vai ser só este governo que vai fazer isso; também o governo de V. Exa. o
fará. E eu vou estar aqui para dizer a V. Exa.: lembra-se, deputado, de que eu disse a
V. Exa. que o seu governo iria contratar por necessidade excepcional e temporária?
Isso está colocado. O que não podemos fazer, deputado Durval Ângelo, é tratar pais
de família de forma diferenciada. Aí, sim; aí, estarei aqui para falar, porque sou contra
hoje  e  serei  contra  amanhã.  Não  podemos  fazer  deles  bagaços  de  laranja  que
jogamos fora depois de chupar, como estão tentando fazer com as designadas da
educação.  Hoje,  quem fez a pressão foram os  concursados.  Se não avançarmos
nesse projeto... A proposta, deputado Gilberto Abramo, é que, se as PECs nºs 69 e 63
impedem  a  oposição  de  votar,  aprovemos  um  requerimento,  em  comum  acordo,
jogando essas PECs para a frente, e votemos os outros projetos. É muito simples.
Mas quero ver a oposição se manifestar quanto a isso, quanto a esse entendimento
de pegar os projetos que, na sua visão, são polêmicos e jogá-los para depois, até
porque a PEC precisa de quórum qualificado, e votar os projetos de deputados e o
Projeto de Lei nº 4.170.

Eu também, deputados Rogério Correia e Durval Ângelo, sou totalmente contrário à
invasão do Plenário,  que é o nosso local de trabalho. Mas, como os concursados
invadiram, daqui a pouco os contratados também poderão querer invadir. Quanto a
isso, quero dizer que vou enviar ofício ao presidente desta Casa, porque a entrada da
antessala do Plenário tem de ser mais bem controlada. Não podemos deixar que nós
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mesmos, deputados, abusemos dessa prerrogativa e mandemos pessoas entrar aqui
a toda a hora, para depois acontecer o que aconteceu. A culpa é dos deputados, não
da Polícia Legislativa, que está cumprindo o seu papel.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, primeiro quero

parabenizar os agentes penitenciários pela luta e também avisar a vocês que fiquem
atentos.  Promessa  desse  governo  não  significa  cumprimento,  infelizmente.  Então
fiquem de olho vivo porque o compromisso é de chamar em dezembro, mas esse
compromisso já foi feito diversas vezes e não foi cumprido. Então quero parabenizá-
los pela luta e dizer para ficarem de olho vivo, senão o governo volta atrás, como
voltou durante 12 anos contra os trabalhadores. Vimos isso diversas vezes.

A segunda questão é dizer a vocês que estou solidário com aqueles que foram
demitidos com o compromisso do governo de recontratá-los. Já foram recontratados
os 600 demitidos?

Pois não acreditem no governo. Estou duvidando que ele vá recontratá-los. Nesse
caso eu não estou com a torcida do Atlético, porque não acredito que o governo vai
voltar e recontratar vocês. Duvido que ele volte. Então fiquem de olho vivo, porque
estão enrolando vocês. Falaram agora que vão chamar em dezembro, então vamos
ver se vão mesmo. Quanto à readmissão dos 600, lutem bastante porque, de fato, é
possível readmitir e chamar os concursados. É possível fazer as duas coisas, mas
não é o que o governo está fazendo.

Então  eu  queria  chamar  a  atenção  de  vocês  para  isso,  para  que  não  sejam
enrolados pelo atual governo, que, como já foi dito aqui, perdeu as eleições não foi à
toa. Minas derrotou Aécio. E Minas derrotou Aécio Neves porque Aécio mente, como
agora continua mentindo com propagandas na televisão, demitindo trabalhadores e
deixando o Estado em situação de falência. Então contem comigo, aqueles que foram
demitidos - principalmente esses demitidos -, nessa luta para que ele readmita vocês
até  dezembro,  porque foi  esse governo que tomou a iniciativa.  Não há nenhuma
justificativa de lei  para demitir  vocês, o contrato não acabou. Então é mentira que
tenham demitido porque a lei não foi aprovada. Não gosto que fiquem enrolando os
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outros, pois não é por causa de lei não aprovada aqui que vocês foram demitidos.
Vocês foram demitidos porque o governo tucano quis demitir vocês. Isso tem de ser
dito. Não se iludam com essa posição do governo. Isso eu deixo claro.

Pessoal,  vejam bem, contem comigo tanto na luta para readmitir  quanto na luta
para chamar os concursados,  mas não contem comigo para serem enrolados por
tucanos.  Isso não,  porque o  que tucano faz é  enrolar  os  outros.  Pessoal,  queria
mostrar para vocês como anda essa transição, a fim de que tenham ideia do que o
governo está fazendo em relação à transição.

Pasmem,  senhores  agentes  penitenciários,  deputadas,  deputados  e
telespectadores da TV Assembleia. Na sexta-feira passada, o governo publicou, no
diário  oficial,  um  convênio  repassando  para  a  Prefeitura  de  Cláudio  o  aeroporto
chamado “Aecioporto”. Vocês acreditam? Na sexta-feira, saiu um decreto informando
que há um convênio, que teria sido assinado em junho, passando aquele aeroporto
que o Aécio construiu na terra do seu tio Quedo para a Prefeitura de Cláudio - e o
prefeito é assim com o senador Aécio Neves. Quanto ao escândalo do aeroporto,
toda a documentação foi passada para a Prefeitura de Cláudio. Repassou-se todo o
escândalo do aeroporto para a Prefeitura de Cláudio, a fim de apagar as digitais e
manter a chave do aeroporto com o titio Quedo. Isso foi feito na sexta-feira. Nenhum
órgão  de  imprensa  quis  falar  desse  escândalo  dos  tucanos,  ao  repassarem  o
escândalo nacional para a prefeitura. E o Aécio Neves mentindo como mentiu durante
a campanha, escondendo o aeroporto, porque, com dinheiro público, milhões foram
colocados na fazenda do titio Quedo. Agora o titio Quedo continuará com as chaves,
e a prefeitura vai apagar as digitais do escândalo do aeroporto.

Eles estão fazendo de tudo para apagar os malfeitos e prejudicar o povo mineiro
daqui para frente.

Vejam o outro decreto que saiu também na sexta-feira: governo de Minas desvia
dinheiro de plano de saúde do Ipsemg para o caixa único do Estado. Por mais que os
tucanos não gostem, é preciso denunciar. Governo de Minas desvia dinheiro do plano
de saúde do Ipsemg para caixa único do Estado.

Sabem o que foi feito? Um decreto que trata do caixa único. O governo de Minas
Gerais, na sexta-feira, modificou o decreto. O que ele fez? Incluiu o Ipsemg no caixa
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financeiro único. Sabe quanto há do dinheiro dos servidores, inclusive dos senhores e
das senhoras, no caixa do Ipsemg agora? Em torno de R$200.000.000,00.

Esses R$200.000.000,00 estão saindo do caixa do Ipsemg para ir  para o caixa
único,  para  o  governo  pagar  os  compromissos  que  não  tem,  por  ter  feito  falir  o
Estado.

Não  concedo  aparte  ao  deputado  Lafayette  de  Andrada,  pelo  desrespeito  dele.
Peço  a  V.  Exa.  que  me  respeite.  Não  lhe  dei  aparte.  Não  darei  aparte  a  esse
deputado, porque ele não quer apartear, ele quer me ofender.  Estou fazendo uma
denúncia, e a denúncia é grave.

Peço a V. Exa. que não me interrompa.
V. Exa., Sr. Presidente, tem de pedir ao deputado Lafayette de Andrada, e não a

mim, para concluir. Estou no meu tempo. V. Exa. tem que descontar esse tempo.
Sr. Presidente, estou fazendo uma denúncia séria. Tucanos gostem ou não, estou

fazendo uma denúncia séria. O tucano está tirando dinheiro da saúde do Ipsemg,
com  o  qual  o  servidor  contribui,  e  está  jogando  no  caixa  único,  para  pagar
compromisso sei lá com quem. Com empreiteira, com o diabo a quatro que for. São
R$200.000.000,00,  dinheiro  dos  servidores  públicos,  dos  3,2%  descontados  no
contracheque dos senhores e das senhoras. Ele está tirando dinheiro de lá, e não
deixará dinheiro sequer para comprar remédio no Ipsemg. Tiraram R$200.000.000,00
do Ipsemg na sexta-feira. Alteraram o decreto para fazer isso. Estou fazendo uma
denúncia seriíssima. Quando o próximo governador chegar, não haverá um centavo,
meu senhor, nos cofres do Ipsemg.

A denúncia, portanto, senhoras e senhores, é muito séria. São R$200.000.000,00
que  estão  sendo  roubados  do  fundo para  ir  para  o  caixa  único  do  Estado.  Isso
alimentará aquilo que no fim do ano o governo julgar necessário. É tão grave essa
questão, que o Ipsemg ficará sem recurso em caixa para absolutamente nada. Estou
denunciando o que, por incrível que pareça, nenhum órgão de imprensa quis ou pode
publicar, porque agora os órgãos de imprensa estão todos recebendo recurso para
fazer propaganda do governo do Estado, que não tem caixa para nada, mas tem para
calar a boca da imprensa mineira.

Por  isso  é  que não calo  a  minha boca.  Venho e  falo  o  que os tucanos  fazem
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mesmo. Não calo a boca, porque não há tucano que me faça calar a boca em relação
ao que eles estão fazendo em fim de governo. Não há tucano que cale a minha boca
aqui.

O governo está fazendo isso porque não concorda até hoje com a derrota que teve.
E o Sr. Aécio Neves perdeu a eleição em Minas, porque mineiro não aguenta mais
Aécio Neves. Com raras exceções, os mineiros disseram: ”Não, Aécio Neves, você
será derrotado”. E foi derrotado. No 1º turno, no 2º turno, e não haverá 3º turno para o
senador Aécio Neves. Não adianta ir às ruas, não adianta tentar calar os deputados
da oposição. Não. Durante quatro anos denunciamos na Assembleia Legislativa os
tucanos, que estavam quebrando Minas Gerais.

Hoje está provado: Aécio quebrou Minas, e Minas derrotou Aécio. Por menos que
os tucanos gostem, foi isso que aconteceu em Minas Gerais. Não permitiremos mais
atitudes covardes como as desse governo, em Minas Gerais. Não admitimos a atitude
de  demitir  servidores  e  querer  jogar  a  culpa  em  outro.  Quem  está  demitindo
servidores públicos é o atual governo. Não joguem a culpa nos outros. A atitude de
não chamar concursado é do atual governo. Não joguem a culpa nos outros. A atitude
de limpar o caixa do Ipsemg como limparam o caixa da Previdência dos senhores
servidores públicos é do governo tucano. Não joguem a culpa nos outros governos e
deputados.

Sr. Presidente, a denúncia que faço aqui é muito grave: é sobre esse desvio que
está  sendo planejado do dinheiro  do  Ipsemg.  -  É  claro  que você tem. Você está
parecendo um alienado. São 3,2% do seu contracheque. (Está perguntando o que ele
tem a ver com isso.) Ora, 3,2% do seu dinheiro estão saindo do Ipsemg e indo para o
caixa único. É dinheiro seu. Um servidor público pergunta o que ele tem a ver com
isso. Ora, tem a ver porque o dinheiro dele está sendo desviado. É só isso. Agora tem
de ser tucano demais para não achar ruim que se esvazie o cofre do...

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - É só para dizer a V. Exa. que, de
acordo  com  o  Regimento  Interno,  o  último  orador  vai  até  às  15h30min.  Se  ele
começou às 15h19min, não teria direito aos 15 minutos, e sim aos 11 minutos que
restavam até às 15h30min. Mas vamos lá. Mesmo tardiamente V. Exa. me concede
um aparte.
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Quero deixar aqui,  de forma muito clara, a incoerência do discurso do PT nesta
Casa no dia de hoje. Quando vão discutir projetos que estão sendo encaminhados à
Casa pelo atual governo, dizem que isso não deveria ser feito porque o governo deles
não aceita esse tipo de projeto. Olhem a incoerência! Quando se trata de projeto de
data-base para reajustar os salários dos servidores do Estado como um todo, eles
questionam dizendo que  isso  não era  papel  do  governo do PSDB,  mas,  sim,  do
governo do PT. Questionam o fato dizendo que esse tipo de ato tinha de ser feito pelo
governo deles. Agora, quando é para tratar da contratação, da demissão ou não dos
senhores e das senhoras, aí é papel do atual governo.

Ora, deputado Rogério Correia, a partir de 1º de janeiro do ano próximo, V. Exa.
terá de acabar com essa sua contradição. Além disso, terá de conviver com os ônus e
bônus de seu governo, coisa que, até hoje, V. Exa. não se acostumou a fazer.  É
preciso que largue de lado essa demagogia e incoerência, pois para uma parte do
discurso, não vale o que o governo atual quer fazer; mas, para outra, vale o que o
atual governo não quer fazer.

Ora, deixemos a incoerência de lado. Assuma o governo em 1º de janeiro. Até lá
não há...  A equipe  de  transição do PT não tem uma caneta  sequer  para assinar
absolutamente nada a ser encaminhado a esta Casa. O governo do PSDB vai até o
dia 31 de dezembro e assim governará o Estado como fez ao longo dos últimos 12
anos. Largue a incoerência de lado, deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  termino apenas dizendo:  não há
incoerência. Quem está demitindo - ele disse bem - é o atual governo, porque não
temos caneta. Estou solidário aos servidores para que sejam readmitidos. É o atual
governo quem pode readmitir,  como muito bem disse o deputado.  Quero que me
responda por que o governo está retirando R$200.000.000,00 do Ipsemg. É isso que
quero saber. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Wander Borges) - Esgotado o prazo destinado a esta parte,
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a  presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,
compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 9.037, 9.040 e 9.042 a
9.045/2014,  da  Comissão de Transporte.  Publique-se  para os  fins  do art.  104 do
Regimento Interno.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente. V. Exa. pode verificar que

não há quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito a V. Exa. que, antes da
leitura  das  comunicações,  encerre  a  reunião  por  falta  de  quórum,  sendo  assim
regimental.

O deputado Gustavo Corrêa - V. Exa. começou a fazer as comunicações. V. Exa.
poderia terminá-las e, posteriormente, se for interesse de V. Exa., encerrar a reunião.

O deputado Lafayette de Andrada - Faça então a chamada para recomposição de
quórum para podermos votar.

O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Doutor Wilson Batista) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 20 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,
em turno único, do Relatório Final da CPI da Telefonia, uma vez que permaneceu em
ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O  presidente - A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26, às
9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
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também de amanhã, 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 EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/11/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questão de Ordem - Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges -
Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h6min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

- A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
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Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Questão de Ordem
O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber, não temos

quórum para a votação do requerimento ou do principal, nem para a continuação dos
nossos trabalhos. Assim, solicito o encerramento de plano da reunião.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos  e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
amanhã, dia 26, às 20 horas, e  convocando as deputadas e os deputados para a
extraordinária amanhã, às 9 horas, nos termos do edital  de convocação, e para a
ordinária  também  de  amanhã,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já  anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 123, EM 3/3/2011
Às 10h2min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Antônio  Carlos  Arantes,  André  Quintão  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o
deputado João Leite, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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 votar o parecer para o turno único sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar nº 123/2011, do governador do Estado. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, deputado Antônio Carlos Arantes, que conclui pela manutenção
do veto, em turno único, o presidente defere o pedido de vista do deputado André
Quintão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos
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parlamentares,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
extraordinária, dia 10/3/2011, às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2011.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21/845, EM

5/11/2013
Às 14h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro,  Rômulo  Veneroso  e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião se destina a
eleger presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas do deputado Luiz
Humberto  Carneiro  para  presidente  e  do  deputado  Rômulo  Veneroso  para  vice-
presidente que, submetidas a votação, cada uma por sua vez, são aprovadas por
unanimidade.  O presidente  ad hoc,  deputado Luiz Humberto Carneiro  empossa o
vice-presidente, deputado Rômulo Veneroso, que, por sua vez, empossa o presidente
eleito, deputado Luiz Humberto Carneiro. O presidente avoca para si a relatoria da
matéria e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença de todos, convoca
os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 6 de
novembro, às 14h15min, com a finalidade de apreciar o parecer para turno único do
Veto  à  Proposição  de  Lei  nº  21.845,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Rômulo Veneroso - Paulo Guedes - Lafayette

de Andrada.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.337, EM 2/9/2014
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Wander Borges,

Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses, André Quintão e Rômulo Viegas, membros da
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supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado
Wander Borges, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião se
destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos
deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Almir  Paraca  para  presidente  e  do  deputado
Wander Borges para vice-presidente. Submetida a votação, são registrados quatro
votos para o deputado Lafayette de Andrada e um voto para o deputado Almir Paraca.
Submetida  a  votação  a  candidatura  do  deputado  Wander  Borges  para  vice-
presidente, esta é aprovada por unanimidade. O presidente ad hoc, deputado Wander
Borges, empossa como presidente o deputado Lafayette de Andrada, a quem passa a
direção dos trabalhos. O presidente, deputado Lafayette de Andrada, empossa como
vice-presidente  o  deputado  Wander  Borges.  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, 2 de setembro de 2014.
Wander Borges, presidente.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2014
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Anselmo José Domingos (substituindo o deputado Antonio Lerin,  por indicação da
liderança do BAM) e Fábio Cherem (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista,
por indicação da liderança do BTR), 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 Fábio Cherem, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.278/2011, 4.346, 4.622,
4.711,  4.748,  4.755/2013,  4.884,  4.905,  5.136,  5.155,  5.175,  5.178,  5.194,  5.207,
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5.208 e 5.220/2014 (relator: deputado Anselmo José Domingos); 5.227, 5.229, 5.230,
5.231, 5.233, 5.246, 5.253, 5.255, 5.258, 5.261, 5.264, 5.269, 5.270, 5.271, 5.281 e
5.296/2014 (relator:  deputado Fábio Cherem). Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada  -  Anselmo  José

Domingos.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2014
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Wander Borges, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental,  o presidente, deputado Carlos
Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a ouvir a apresentação dos Relatórios
de  Gestão  de  Recursos  do  SUS  em  Minas  Gerais  referentes  ao  1º  e  2º
Quadrimestres de 2014, nos termos do art. 36, § 5º, da Lei Complementar nº 141, de
2012,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Tiago  Lucas  da  Cunha  Silva,
subsecretário  de Políticas  e Ações de Saúde da Secretaria  de Estado de Saúde,
representando o secretário, que é convidado a tomar assento à mesa. A presidência
passa a fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado,
para  que  faça  sua  exposição.  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, 26 de novembro de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista.
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ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/11/2014
Às  10h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Pará  de  Minas  o  deputado

Durval  Ângelo,  membro 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 condições do Presídio de Pará de Minas e possíveis
violações  de direitos  humanos  dos  presos.  A presidência  interrompe os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Sara  Simões  Pires,  diretora-geral  do
Complexo Penitenciário Dr. Pio Canedo; e os Srs. Geraldo Magela de Almeida, vice-
prefeito  municipal  de  Pará  de  Minas;  Marcílio  Magela  de  Souza,  presidente  da
Câmara Municipal  de Pará de Minas;  Geraldo Magela Ribeiro,  padre coordenador
responsável pela Pastoral Carcerária de Pará de Minas, 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  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 725/2014*

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  emenda ao Projeto de lei  nº  5.494/2014,  que altera  a Lei  nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

Com a emenda, pretende-se autorizar o Estado de Minas Gerais a incorporar o
patrimônio  remanescente  do  já  liquidado  Plano  de  Previdência  Complementar
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MinasCaixa RP-2, em cumprimento à última obrigação por ele assumida no processo
de liquidação da extinta autarquia Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
Minas Caixa.

Para melhor compreensão do conteúdo da emenda, faço anexar, em teor de cópia,
Exposição  de  Motivos  do  Secretário  de  Estado  de  Fazenda,  titular  do  órgão
responsável pelo tratamento dessa matéria no âmbito do Poder Executivo.

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.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Assunto:  Emenda ao Projeto de  Lei  nº  5.494/2014:  autoriza o Estado de Minas

Gerais a incorporar o patrimônio remanescente do liquidado Plano de Previdência
Complementar MinasCaixa RP-2, inscrito no cadastro nacional de plano de benefícios
PREVIC sob o nº 1979.0034-83.

1 -  A emenda tem por  objetivo viabilizar  o cumprimento de obrigação acessória
entendida, hoje, como última obrigação do Estado de Minas Gerais relacionada ao
processo de liquidação da extinta Autarquia Estadual Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais - MINASCAIXA, e dá outras providências.

2 - O plano de previdência complementar dos ex-servidores da extinta Minascaixa,
era  administrado  pela  Fundação  de  Seguridade  Social  da  Caixa  Econômica  do
Estado de Minas Gerais - PREVICAIXA até 23 de abril de 1991, quando ocorreu a
decretação  da  liquidação  extrajudicial  da  Autarquia  Estadual  Minascaixa  e,
concomitantemente, também a liquidação da Fundação gestora.

3 - Neste contexto o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 10.470, de 15
de abril de 1991 e, posteriormente, o Decreto nº 33.109, de 27 de novembro de 1991,
nos quais assumiu a responsabilidade pelo pagamento de aposentadorias e pensões,
respectivamente,  que  naquelas  datas  eram  devidas  pela  Minascaixa  e,  para  tal,
receberia os valores das reservas financeiras da fundação liquidanda.

4 - Contudo, em 21 de fevereiro de 1992, por meio da Portaria MTPS nº 3.082, a
liquidação  foi  transformada  em  intervenção,  iniciando-se  os  procedimentos  de
recuperação da Previcaixa,  razão pela qual  os  pagamentos das aposentadorias  e
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pensões continuaram a ser efetuados por aquela Entidade.
5 - O processo de intervenção abrangeu também a FUNDASEMG - Fundação de

Seguridade Social de Minas Gerais, que administrava planos da administração direta
e indireta do Estado de Minas Gerais,  como a COPASA, COHAB, CDI, COMIG e
MGS.

6  -  Desse  processo  de  intervenção  surgiu  a  PREVIMINAS  -  Fundação  de
Seguridade Social de Minas Gerais, e de forma sintética, traduziu-se num processo
de  recuperação  e  continuidade  dos  planos  oriundos  da  FUNDASEMG  e  da
PREVICAIXA.

7 - Por ato do interventor à época e nos termos do plano de recuperação, ocorreu a
retirada do patrocínio da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA
e  o  plano  de  previdência  complementar  prosseguiu  apenas  com  participantes  e
aposentados.

8 - O plano de recuperação obteve aprovação do Ministério de Previdência Social
por meio da Portaria MPS nº 322, de 27 de fevereiro de 1992. Desde então, não
foram  mais  vertidas  quaisquer  contribuições  ordinárias  ao  plano,  seja  pelos
participantes e aposentados, seja pela patrocinadora Minascaixa, que foi extinta.

9 - Em decorrência da extinção da patrocinadora Caixa Econômica do Estado de
Minas  Gerais  -  Minascaixa,  os  participantes  ativos  do  plano foram absorvidos no
quadro de servidores do Estado de Minas Gerais,  nos termos da Lei  Estadual  nº
10.470, de 15/04/1991, em unidades dos três poderes constituídos, e o Estado sub-
rogou-se, através da Secretaria de Estado de Fazenda, em direitos e obrigações da
autarquia extinta (Art. 1º do Decreto nº 39.835, 24/08/1998).

10  -  Pois  bem,  passados  mais  de  20  anos  do  processo  de  intervenção  na
Previcaixa,  por  meio  da  Portaria  nº  87,  de  21/02/2014,  expedida  pela
Superintendência Nacional  de Previdência  Complementar  -  PREVIC,  publicada no
Diário  Oficial  da União nº  38,  de 24/02/2014,  seção l,  página 61,  foi  decretada a
liquidação extrajudicial do Plano de Previdência da Extinta Minascaixa.

11 - Em consequência do regime especial, extinguiu-se a atividade de previdência
complementar e iniciaram-se os procedimentos de arrecadação, realização do ativo e
liquidação do passivo remanescente do referido plano, na forma da lei.

12 - No entanto, permanecem em vigor os termos do art. 9º, da Lei Estadual nº
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10.470, de 15 de abril de 1991 e Decreto nº 33.109, de 27 de novembro de 1991.
13 - Hoje remanescem cerca de 460 assistidos (aposentados e pensionistas), que

já percebiam proventos ao tempo da edição das referidas normas legais, e que são,
em quase sua totalidade, pessoas em idade provecta, que dependem do benefício
para a sua sobrevivência.

14 - Tais fatos vieram ao conhecimento desta Secretaria de Estado de Fazenda, por
meio do ofício ADES/005/2014, de 18 de março de 2014, do Administrador Especial
nomeado, ocasião em que nos foram solicitados os procedimentos que haveriam de
ser  seguidos  para  efetivação  do  repasse  das  reservas  financeiras  do  plano  em
liquidação e cumprimento da obrigação acessória, qual seja a operacionalização do
pagamento de aposentadorias e pensões, que àquelas datas já eram devidas pela
extinta Minascaixa.

15  -  Dentre  as  providências  necessárias,  informamos  da  necessidade  de  uma
avaliação preliminar pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão acerca dos
aspectos  técnicos  e  operacionais  específicos  para  a  rotina  de  pagamento  em
questão,  iniciando-se,  de  pronto,  os  estudos  conjuntos  com  o  repasse  de  dados
gerais à Subsecretária de Gestão de Pessoas da SEPLAG.

16  -  Concluída  a  avaliação  técnica,  conforme  manifestação  da  Secretaria  de
Planejamento e Gestão no ofício OF.GAB. SEC. 433/14,  de 22 de julho de 2014,
restou  constatada a  viabilidade  operacional  da  inclusão  de  uma folha  mensal  de
pagamento  dos  proventos  individuais  dos  aposentados  e  pensionistas  da  extinta
Minascaixa,  nos  sistemas  informatizados  específicos  do  Estado,  entendendo
presentes a conveniência e a oportunidade administrativa para a realização da rotina
em questão.

17 - Sob os aspectos econômico-financeiros, esta Secretaria de Estado de Fazenda
posiciona-se favoravelmente ao recebimento do patrimônio do plano de previdência
liquidando,  incluindo  recursos  financeiros,  outros  ativos  e  suas  obrigações,  em
especial o pagamento dos proventos mensais individuais e vitalícios dos aposentados
e pensionistas do plano extinto.

18  -  Esclarecemos  que  a  realização  dos  pagamentos  não  implica  em  ônus
financeiro  para  o  Estado  que  receberá,  sem  custos,  os  valores  suficientes  para
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cumprimento da obrigação acessória em questão, restando, portanto, demonstrado o
interesse público e social em sua efetivação.

19 - Segundo informações do Administrador Especial do plano, o valor patrimonial
dos investimentos é da ordem de R$213.224.808,35 em 30 de setembro de 2014,
composto por R$165.272.873,24 em aplicações financeiras diversas e por direitos de
execução em processo de ação declaratória e de cobrança contra a União Federal,
relativa a diferenças de correção e remuneração das OFND (Obrigações do Fundo
Nacional de Desenvolvimento), já transitado em julgado e em fase de liquidação de
sentença, no valor histórico de R$47.951.935,11, em dezembro/2007.

20 - Além desses direitos de crédito,  segundo o mesmo Administrador Especial,
existe outro, também transitado em julgado, porém não contabilizado, no valor de
R$4.967.184,50,  em  outubro  de  2000,  referentes  a  processo  de  execução  de
sentença de ação declaratória relativa a IOF (Lei Federal 8.033/90).

21 - Por fim, para cumprimento das mencionadas normas estaduais, entendeu a
Advocacia  Geral  do  Estado  ser  necessário  o  encaminhamento  à  Assembleia
Legislativa de proposta de texto legislativo para autorizar o recebimento dos valores
acima  mencionados  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,  com  vistas  a  possibilitar,  de
maneira  análoga,  o  cumprimento  das  disposições  do  art.  9º,  da  Lei  Estadual  nº
10.470, de 15 de abril de 1991 e Decreto nº 33.109, de 27 de novembro de 1991, e
dos procedimentos operacionais descritos.

22  -  Também  devemos  destacar  a  relevância  social  da  medida,  que  evitará  a
interrupção do pagamento mensal de servidores da antiga autarquia estadual.

23 - Neste sentido, considerando que o Projeto de Lei nº 5.494/2014, em tramitação
nessa Casa Legislativa, trata de matérias que visam à implementação de medidas
socioeconômicas com reflexo fiscal do Estado, conforme diretrizes preconizadas pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), verifica-se que a
presente Emenda guarda conexão com as mencionadas matérias, justificando, então,
a sua anexação ao citado Projeto de Lei.

Respeitosamente,
Leonardo Mauricio Colombini Lima - Renata Maria Paes de Vilhena.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.494/2014
Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 5.494, de

2014:
“Art.  … -  Fica  o  Estado  de  Minas  Gerais  autorizado  a  incorporar  o  patrimônio

remanescente do liquidado Plano de Previdência Complementar MinasCaixa RP-2,
inscrito no cadastro nacional de plano de benefícios PREVIC sob o nº 1979.0034-83.

Art. … - Os ativos financeiros deverão ser repassados pelo liquidante para a conta
única do Tesouro do Estado de Minas Gerais.

Art. … - Os assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art. 1º mantêm os
seus direitos de recebimento de proventos mensais a serem levados a débito do valor
efetivamente transferido ao Estado de Minas Gerais,  equivalente ao montante dos
ativos remanescentes do plano liquidado.

Parágrafo  único  -  Estendem-se  aos  beneficiários  dos  assistidos  os  direitos
mencionados no caput deste artigo.

Art.  …  -  Compete  ao  Tesouro  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  de
processamento  em  folha  de  pagamento  específica,  fazer  os  pagamentos  aos
assistidos e pensionistas, em valores mensais correspondentes aos valores que já
vinham recebendo antes da incorporação.

Parágrafo único - O reajuste dos valores mensais obedecerá à forma anteriormente
disposta no regulamento do plano liquidado.

Art. … - É vedado o pagamento de valores mensais a que se refere o art. 4º, por
meio de qualquer das estruturas ou com recursos do Regime Próprio de Previdência
Social do Estado de Minas Gerais.

Art.  …  -  Salvo  a  obrigação  descrita  nos  artigos  3º  e  4º,  o  liquidante  deverá
satisfazer todas as dívidas do plano antes de proceder a transferência dos ativos ao
Estado de Minas Gerais.

Art. … - Fica facultado aos assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art.
1º filiarem-se ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG, exclusivamente para fins de assistência médica, hospitalar, farmacêutica e
odontológica, mediante contribuição específica estabelecida nas normas vigentes e
ofertas aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
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Art. … - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão fica autorizada a realizar
os procedimentos operacionais necessários à implementação dos pagamentos.

Art.  …  -  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  em  conjunto  com  o
Administrador Especial do extinto plano, nomeado pela Portaria PREVIC nº 88, de
21/02/2014, publicada no DOU de 24/02/2014, seção 2, nº 38, pág. 45, a adoção de
medidas necessárias ao recebimento dos ativos do plano liquidado.”.”

- Publique-se.
* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.320/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Paulo Lamac, projeto em tela dispõe sobre a criação da

Semana  Estadual  de  Prevenção  e  Combate  ao  Acidente  Ferroviário  e  dá  outras
providências.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  o  projeto  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.320/2014 pretende instituir a Semana Estadual de Prevenção

e Combate ao Acidente Ferroviário, a ser realizada anualmente na última semana do
mês de abril, no calendário oficial de eventos do Estado.

A  proposição  prevê,  em  seu  art.  2º,  que,  durante  a  referida  semana,  as
concessionárias  responsáveis  pelo  transporte  ferroviário  fomentarão  a
conscientização  da  população  sobre  os  acidentes  ferroviários,  podendo  adotar
estratégias como receber visitas da população e de alunos da rede de ensino para
conhecerem sua história, suas instalações e situações de risco em seus simuladores;
ministrar  palestras em escolas próximas à linha férrea; e disponibilizar funcionários
nos pontos de cruzamento sobre a linha férrea para explicar sobre situações de risco.

Em sua justificação, o autor da matéria aponta a necessidade de se enfrentar o
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problema dos acidentes nos 5.080km de ferrovias da malha mineira. A prevenção
garante a segurança da população e dos trabalhadores e aumenta a eficiência na
gestão desse transporte.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, conforme arts. 22 e 25 da
Constituição da República, cabe ao Estado legislar sobre a matéria, porém, sem gerar
atribuições para as concessionárias, competência exclusiva do poder outorgante, a
União. Também destacou não existir um calendário oficial do Estado, cabendo aos
órgãos  da  administração  estabelecer,  por  meio  de  mero  ato  administrativo  que
implementa  o  comando  da  norma  que  institui  data  comemorativa,  atividades
relacionadas  com  seu  campo  de  atuação.  Para  corrigir  tais  impropriedades,
apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

O transporte  ferroviário  apresenta  vantagens  sobre  o  rodoviário,  pois  transporta
grandes quantidades de mercadoria ao longo de distâncias maiores, com elevada
segurança de transporte, descongestiona as estradas, e reduz consideravelmente a
emissão de CO², o que o eleva à categoria de um transporte mais ecológico; porém
não está isento de acidentes.

Assim,  consideramos  relevante  e  oportuno  instituir  a  Semana  de  Prevenção  e
Combate ao Acidente Ferroviário, por buscar reduzir acidentes e diminuir prejuízos
humanos e materiais à sociedade.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.320/2014, em turno único, na forma

do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Adalclever  Lopes,  presidente  -  Celinho  do  Sinttrocel,  relator  -  Anselmo  José

Domingos.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.484/2014

Comissão de Cultura
Relatório

De  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo declarar de utilidade pública o Circolo Ítalo-Brasiliano D’Itajubá, com sede no
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Município de Itajubá.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública  o Circolo Ítalo-
Brasiliano D’Itajubá,  com sede no Município  de  Itajubá,  pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a integração social entre a colônia
italiana e seus descendentes.

Na consecução desse propósito,  a  instituição  promove  e  apoia  a  realização de
eventos socioculturais,  históricos, artísticos, esportivos e de lazer, razão pela qual
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.484/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.486/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Coral Bittencourt, com sede no Município de Pará de
Minas.

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

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

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Coral

Bittencourt,  com sede  no  Município  de  Pará  de  Minas,  pessoa  jurídica  de  direito
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privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o desenvolvimento, o incentivo e a
divulgação da cultura musical.

Na consecução desse propósito,  a instituição  realiza concertos, recitais e outros
eventos musicais; atua na formação de grupos de canto coral; e organiza e patrocina
cursos de música e canto.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade no fomento

à cultura no Município de  Pará de Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.486/2014, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.502/2014

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Florescer, com sede no Município de

Lagoa Santa.

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 5.502/2014 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Florescer, com sede no Município de Lagoa Santa, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo acolher pessoas

doentes em suas vulnerabilidades físicas, psicológicas e sociais. .

Com esse propósito, a instituição desenvolve seu trabalho por meio de oficinas de
música,  artesanato  e  de  formação  profissional  e  oferece  atendimento  em
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psicoterapia, fitoterapia e homeopatia, além de realizar cursos de alfabetização de
adultos, economia doméstica e informática, entre outras ações.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  instituto,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.502/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.508/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria  da deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  o Centro Cultural Dona Antônia, com sede no
Município de Betim.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública o Centro Cultural

Dona Antônia, com sede no Município de  Betim, pessoa jurídica de direito privado,
sem  fins  lucrativos,  que  tem  como escopo  o  desenvolvimento  de  atividades  que
promovam o desenvolvimento cultural e estimulem o pleno exercício da cidadania.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  realiza  eventos,  cursos  e
treinamentos; incentiva manifestações artísticas de qualquer natureza; entre outras
ações.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos
cidadãos do Município de Betim, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.508/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.517/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Império  da
Serrinha, com sede no Município de Varginha.

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

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

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio

Recreativo  Escola  de  Samba  Império  da  Serrinha,  com  sede  no  Município  de
Varginha,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como
escopo a difusão e a promoção do samba.

Na consecução desse propósito, a instituição  desenvolve projetos sociais; realiza
eventos  recreativos  e  esportivos;  promove  ensaios  de  quadra  e  desfiles
carnavalescos.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade no fomento
à cultura e ao lazer no Município de Varginha, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.517/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.531/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública  o Clube de Xadrez de Mariana - CXM -, com sede no
Município de Mariana.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública o Clube de Xadrez

de Mariana - CXM -, com sede no Município de  Mariana, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o cultivo e a difusão do jogo de
xadrez.

A instituição  organiza reuniões, torneios e competições, ministra cursos didáticos,
promove o intercâmbio enxadrístico com outras entidades e participa de competições
externas.

O xadrez é uma prática tão rica e complexa que transcende o campo das ciências
esportivas, podendo inclusive ser considerado uma arte. Além de ser um dos esportes
mais praticados no mundo, traz diversos benefícios a seus praticantes: estimula a
atividade intelectual, a memória, o raciocínio lógico e a capacidade de cálculo, auxilia
a estabilização da personalidade de crianças e jovens durante seu crescimento e
melhora  significativamente  as  capacidades  de  concentração  e  de  tomada  de
decisões, entre outros.

A atribuição do título de utilidade pública à CXM pode facilitar sua sobrevivência, o
que consideramos justo dada à singular importância da entidade não apenas para a
comunidade enxadrística como também para a toda a sociedade de Mariana. Desse
modo, não vislumbramos óbice à aprovação da proposição em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.531/2014, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Marques Abreu, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.598/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse projeto
ratifica regime especial de tributação concedido às associações ou cooperativas de
produtores da agricultura familiar, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  13/11/2014,  vem  a  esta  Comissão  para
deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, combinada com
o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Resolução  nº  5.598/2014  visa  a  ratificar  o  regime  especial  de

tributação concedido pelo Estado ao setor da agricultura familiar.
A exposição de motivos encaminhada pela Mensagem nº 690/2014 do governador

do Estado,  que deu origem ao projeto de resolução,  informa que a medida fiscal
adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da economia estadual
sujeito  a  sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de  políticas  econômicas
instituídas por outros estados da Federação, relativamente ao ICMS.

Os arts.  32-A a 32-L da Lei  nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, possibilitam
conceder tratamento tributário diferenciado para determinados setores econômicos,
mediante  regime  especial  concedido  pela  Superintendência  de  Tributação  da
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF- , desde que, nos termos do art. 225-A da
mesma lei, sejam ratificados pela Assembleia Legislativa.

Assim, a medida encontra amparo no inciso IX do art. 32-A da Lei 6.763, de 1975,
que autoriza  a concessão de crédito presumido, por  meio de regime especial,  ao
estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado, de modo que a carga
tributária resulte em, no mínimo, 3%:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
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de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(…)
IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento).”.

Os  regimes  especiais  são  concedidos  ao  setor,  mas  de  forma  individualizada,
mediante requerimento do contribuinte e assinatura de protocolo de intenções com o
compromisso de contrapartidas que dinamizem o seu segmento econômico.

A  exposição  de  motivos  que  acompanha  a  mensagem  informa  que  foram
concedidos  regimes  especiais  a  associações  ou  cooperativas  de  produtores  da
agricultura familiar nos Municípios de Viçosa e Varginha.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.598/2014, em turno único,

na forma original.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Zé Maia, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 711/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 711/2011, de autoria do deputado Doutor Viana, que declara de
utilidade pública a Associação de Capoeira Renascer - ACR -, com sede no Município
de Paraopeba, 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 711/2011
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Renascer - ACR -, com sede

no Município de Paraopeba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Renascer -
ACR -, com sede no Município de Paraopeba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Anselmo José

Domingos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.307/2014

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  nº  5.307/2014,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Perrella,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Paraisópolis -
Acorpa -, com sede no Município de Paraisópolis, 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 5.307/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de Paraisópolis -

Acorpa -, com sede no Município de Paraisópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Corredores de Rua de

Paraisópolis - Acorpa -, com sede no Município de Paraisópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Anselmo José

Domingos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.337/2014

Comissão de Redação
O  Projeto  de  Lei  nº  5.337/2014,  de  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  que

declara de utilidade pública a  Associação Jeová Jireh,  com sede no Município de
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Itanhomi, 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 5.337/2014
Declara de utilidade pública a Associação Jeová Jireh, com sede no Município de

Itanhomi.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Jeová Jireh, com sede no

Município de Itanhomi.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Anselmo José

Domingos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.356/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.356/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que

declara de utilidade pública o Belo Horizonte Rugby Clube, 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 5.356/2014
Declara de utilidade pública a entidade Belo Horizonte Rugby Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Belo Horizonte Rugby Clube,
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com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Anselmo José

Domingos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.392/2014

Comissão de Redação
O  Projeto  de  Lei  nº  5.392/2014,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico das Grutas - ACTG -,
com  sede  no  Município  de  Sete  Lagoas,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.392/2014
Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico das Grutas - ACTG -,

com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico das

Grutas - ACTG -, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Lafayette

de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.397/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei  nº  5.397/2014,  de autoria  do  deputado João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Esportivo - FMGTE -, com
sede no Município de Belo Horizonte, 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 5.397/2014
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Esportivo - FMGTE -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Esportivo -

FMGTE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Lafayette

de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.398/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei  nº  5.398/2014, de autoria  do deputado Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação Gol de Placa, com sede no Município de Planura, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.398/2014
Declara de utilidade pública a entidade Gol de Placa, com sede no Município de

Planura.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Gol de Placa, com sede no

Município de Planura.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Lafayette

de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.399/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei  nº  5.399/2014, de autoria  do deputado Bosco, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Corredores  de  Rua  de  Araxá,  com  sede  no
Município de Araxá, 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 5.399/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Araxá, com

sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de

Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Lafayette

de Andrada.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.446/2014

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública solicita à
presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social pedido de informações acerca dos dados existentes sobre o
abrigamento de mulheres vítimas de violência no Estado,  nos últimos cinco anos,
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detalhando-se o número e a localização das casas de passagem e casas-abrigo, bem
como o quantitativo de mulheres atendidas em cada uma das instituições.

Após publicação no Diário do Legislativo de 4/7/2014, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob estudo é oriunda da 22ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Segurança Pública, realizada em 26/6/2014, que teve por finalidade debater a criação
no Estado dos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Depreende-se que a comissão autora pretende, por meio do requerimento em tela,
colher informações capazes de auxiliá-la na identificação de casas de passagem e
casas-abrigo implantadas no Estado, também quanto à distribuição regional dessas
instituições e ao número de mulheres atendidas em cada uma delas. Certo é que os
esclarecimentos solicitados propiciarão melhor compreensão sobre a forma como os
serviços  têm  sido  prestados,  buscando-se,  em  contrapartida,  alternativas  para
melhoria e ampliação do atendimento.

Enseja a proposição o fortalecimento das ações de combate à violência contra a
mulher, entendida - de acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar  a Violência contra a Mulher,  de 1994, conhecida como Convenção de
Belém do Pará - como qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico,  sexual  ou psicológico à mulher,  tanto no âmbito
público como no privado. O enfrentamento a esse tipo de violência tem ocupado lugar
de  destaque nas  pautas  de  eventos  e  debates  relacionados  com  a  garantia  dos
direitos  da  mulher,  em  particular  nos  últimos  anos,  após  a  promulgação  da  Lei
Federal nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha.

Diversos instrumentos vêm sendo criados com esse objetivo - a exemplo da Política
Nacional  de  Abrigamento  de  Mulheres  em  Situação  de  Violência  -  e  redes  de
atendimento vêm sendo estruturadas de modo a prestar a assistência adequada a
mulheres que buscam informação sobre o assunto ou que sofreram algum tipo de
violência.  Essas redes são compostas  por  diversos  órgãos e  entidades,  como as
casas-abrigo  e  as  casas  de  passagem,  mas  também  por  centros  de  referência
especializados  de  assistência  social,  delegacias  especializadas,  defensorias  e
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promotorias específicas, e programas especiais de saúde.
O acolhimento provisório, por sua vez, se dá nos termos da Resolução nº 109, do

Conselho Nacional de Assistência Social, datada de 2009. Esse serviço é direcionado
a mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou
ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento
físico,  sexual,  psicológico  ou  dano  moral.  Ainda  conforme  a  resolução,  deve  ser
desenvolvido  em  local  sigiloso,  com  funcionamento  em  regime de  cogestão,  que
assegure  a  obrigatoriedade  de  manter  o  sigilo  quanto  à  identidade  das  usuárias,
oferecendo-se, também, atendimentos jurídico e psicológico.

Cumpre registrar que o parlamento mineiro, sensível ao tema, constituiu, no ano de
2012, a Comissão Especial da Violência contra a Mulher, com o propósito de tratar
mais detidamente da matéria. Entre as diversas recomendações indicadas em seu
relatório  final,  a  comissão  sugeriu  o  acompanhamento,  pela  ALMG,  de  ações  e
programas governamentais que possuam interface com a questão da violência de
gênero, assim como a implantação, pelo Poder Executivo, de casas-abrigo e casas
de  passagem  de  forma  regionalizada  e  suficiente  para  atender  à  demanda,
considerando-se a histórica carência do atendimento no Estado.

Dessa  forma,  as  informações  acerca  do  abrigamento  das  mulheres  vítimas  de
violência nos últimos cinco anos são de fundamental importância, não somente no
que diz respeito à avaliação da real situação da prestação dos serviços, mas também
com vistas a monitorar a implementação das ações voltadas para esse público no
Estado.

A proposição ampara-se no inciso X do art. 49 da Constituição da República, que
estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle dos
atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, os
quais, em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função
administrativa do Estado. Já o § 2º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a Mesa da
Assembleia  a  encaminhar  pedido  escrito  de  informação  a  secretário  de  Estado,
determinando ainda que a recusa,  o não atendimento  no prazo de 30 dias,  ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Entendemos, outrossim, ser pertinente a proposição em comento, tendo em vista
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que a pretensão vem ao encontro das demandas  constantemente trazidas a esta
Casa  e  que  os  esclarecimentos  buscados  são  relevantes  para  o  exercício  das
atribuições  de  fiscalização  e  controle  constitucionalmente  previstas  para  o  Poder
Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 8.446/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de novembro de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.469/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a requerimento

dos deputados Paulo Lamac, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite e André Quintão,
requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Copanor pedido
de informações sobre a qualidade da água fornecida nas localidades atendidas pela
empresa  referentes  aos  últimos  cinco  anos,  especificando,  no  mínimo,  sua
caracterização  físico-química  e  bacteriológica,  bem  como  informações  sobre  sua
turbidez, a fim de aferir-se a presença ou não de lodo na água fornecida à população.

Após publicação no Diário do Legislativo de 11/7/2014, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise é decorrente de Reunião Extraordinária da Comissão de

Assuntos Municipais e Regionalização, em 13/5/2014, que teve por finalidade debater
a situação dos municípios atendidos pela Copasa Serviços de Saneamento Integrado
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor -, tendo em vista a greve de
trabalhadores da empresa, que se estendeu por mais de 30 dias.

A Copanor, uma empresa pública subsidiária da Copasa, foi criada em 2007, para
atender as regiões Norte e Nordeste do Estado com os serviços de abastecimento de
água  tratada,  coleta  e  tratamento  de  esgotos  sanitários,  devendo  praticar  tarifas
compatíveis com a realidade local.

Em audiências promovidas na Assembleia Legislativa, a empresa tem sido alvo de
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críticas e insatisfações quanto ao atendimento das comunidades onde tem atuado,
mesmo com relação à meta de atender somente a localidades com população entre
200 e 5.000 habitantes, num total de mais de 450 localidades de 92 municípios das
Bacias  Hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha,  Mucuri,  São  Mateus,  Buranhém,
Itanhém e Jucuruçu.

Tais críticas foram uma constante durante a citada reunião realizada em maio deste
ano, na qual se destacou a reivindicação por um atendimento de qualidade, tendo
havido também denúncias de populações servidas até mesmo com água bruta no
Vale do Jequitinhonha, conforme noticiado em jornais da região. Outras denúncias
disseram  respeito  ao  lançamento  de  esgotos  in  natura em  cursos  d'água  e  às
condições em que os trabalhadores exercem suas atividades, lidando com a falta de
equipamentos,  materiais  ou  treinamentos  e  ainda  com  a  falta  de  veículos  para
transporte, muitos deles inviabilizados pela falta de manutenção.

Entre outros relatos, destacou-se o que descrevia a situação de comunidades do
Município de Teófilo Otôni, que anteriormente faziam uso de fossas-negras e, com o
início  da  distribuição  de  água  pela  Copanor,  coincidentemente  com  os  novos
procedimentos,  tiveram  o  esgoto  de  seus  domicílios  direcionado  para  o  Rio
Liberdade, que abastece aquele município. Muitas famílias residentes abaixo do local
onde era despejado o esgoto fizeram uso dessa água sem nenhum tratamento, o que
resultou, também, em prejuízo aos agricultores familiares. Falou-se, enfaticamente,
da péssima qualidade da água servida em muitos municípios.

O conteúdo do requerimento em tela tem o escopo de receber informações sobre a
qualidade  da  água  (com  caracterização  físico-química)  fornecida  nas  localidades
atendidas pela Copanor nos últimos cinco anos. Trata-se de uma forma de subsidiar a
atuação parlamentar quanto aos serviços de saneamento básico nessas regiões de
escassez hídrica, onde o acesso à água já é, por si só, uma demanda urgente, que
merece especial atenção por parte da administração pública.

Tal  procedimento  se  coaduna  com  a  competência  fiscalizadora  da  Assembleia
Legislativa dos atos  executados por  órgãos da administração indireta e  tem base
legal nos termos do art. 54, § 3º, da Constituição do Estado.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 8.469/2014 na forma
apresentada.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de novembro de 2014.
Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento  -  Abert865ura -  1ª Parte: 1ª  Fase (Expediente):  Ata -
Correspondência: Mensagem nº 725/2014 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei
nº 5.494/2014), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.634  a  5.639/2014  -
Requerimentos nºs 9.054 a 9.071/2014 - Comunicações: Comunicações do deputado
Hely Tarqüínio (2) - Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discurso do deputado
Wander  Borges  -  Questão  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Palavras do
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis  Pinheiro  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Dilzon  Melo  -  André

Quintão -  Anselmo José Domingos  -  Antônio Carlos  Arantes -  Bonifácio Mourão -
Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro
- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac - Pinduca
Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h5min, 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 Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 725/2014
-  A  Mensagem  nº  725/2014,  encaminhando  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº

5.494/2014, foi publicada na edição anterior.
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.523 e 6.791/2013, da Comissão de
Participação  Popular,  7.865/2014,  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de
Participação Popular, e 8.188/2014, da Comissão de Cultura.

Das  Sras.  Beatriz  Santos  Damasceno  e  Marcela  Cosenza  Prado,  assessoras
jurídicas da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, prestando informações
relativas ao requerimento do deputado Gilberto Abramo encaminhado por meio do
Ofício nº 1.971/2014/SGM.

Do  Sr.  Bertholdino  Apolônio  Teixeira  Júnior,  diretor-geral  do  IEF,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.685/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da Sra. Carolina Augusta da Rocha Rosado, procuradora da República em São
Mateus (ES),  prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.321/2014, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da PMMG, solicitando a
alteração que menciona, no anexo do Projeto de Lei nº 5.541/2014. (- Anexe-se ao
referido projeto de lei.)
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Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional do
Estado-Maior  da  PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
8.671/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.844/2014, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 5.055, 5.073 e 5.438/2014, em atenção
a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  o  ofício  e  as
informações aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Eduardo de Souza Maia, manifestando apoio à aprovação do Projeto de Lei
nº 5.165/2014. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Joana Pinto Caliço, cônsul do Consulado de Portugal em Belo Horizonte,
colocando-se à disposição desta Casa e solicitando a marcação de um encontro de
cortesia com o presidente deste Parlamento.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.173/2013, da Comissão de Direitos
Humanos; 7.408/2014, da Comissão de Meio Ambiente; 8.030, 8.032 e 8.033/2014,
da Comissão  de Defesa do  Consumidor;  e  8.690/2014,  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 5.634/2014

Declara de utilidade pública a Casa de Cultura Afro Gerais - CCAG -, com sede no
Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Cultura Afro Gerais - CCAG -,

com sede no Município de Pirapora.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2014.
Gil Pereira
Justificação: A Casa  de  Cultura  Afro  Gerais  é  uma  pessoa  jurídica  de  direito

privado sem fins lucrativos, com sede no Município de Pirapora.
A entidade foi constituída com a finalidade de resgatar, manter e preservar a cultura

afro-brasileira na cidade de Pirapora. Sua área de atuação abrange toda a população
ribeirinha localizada às margens do Rio São Francisco, fortalecendo as atividades
socioculturais  nos  âmbitos  local,  estadual  e  nacional,  produzindo  elevação  dos
indicadores de desenvolvimento em diversas áreas sociais:  cultura,  saúde e meio
ambiente.

Por essas razões, conto com o apoio desta Casa à aprovação deste projeto.
-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 5.635/2014
Declara de utilidade pública a Fundação Doimo, com sede no Município de Belo

Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Doimo,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2014.
Carlos Henrique
Justificação: Esta proposição tem como objetivo atender a dispositivos legais sobre

a obtenção de título de utilidade pública na forma da legislação em vigor. Como se
pode observar da documentação que acompanha o projeto de lei, a referida entidade
presta  relevante  serviço  social  à  comunidade  de  forma  sistemática  e  ativa  para
promoção  da  inclusão  social  de  pessoas  carentes,  portadores  de  necessidades
especiais, presidiários, promoção da educação, promoção do esporte e da cultura e
promoção do desenvolvimento econômico e social.
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Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  não
remuneradas pelo exercício de suas funções, não se distribuindo lucros, vantagens
ou bonificações a seus dirigentes, associados ou mantenedores.

Diante do exposto, peço o apoio de meus 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 5.636/2014
Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário Buritis via Serra Bonita - B2 -

190 do Km 1,8, saindo da rodovia estadual Ivaldo Bertolo de Oliveira até o Km 73,
Distrito de Serra Bonita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, o trecho rodoviário
Buritis  via Serra Bonita -  B2 -  190 do Km 1,8,  saindo da rodovia estadual  Ivaldo
Bertolo de Oliveira até o Km 73, Distrito de Serra Bonita.

Art. 2° - O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa
Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, o trecho rodoviário Buritis via Serra Bonita - B2 - 190 do Km 1,8,
saindo da rodovia estadual Ivaldo Bertolo de Oliveira até o Km 73, Distrito de Serra
Bonita.

É de fundamental importância a transferência desse trecho para a administração
estadual, visto que esta detém considerável previsão orçamentária para estruturação,
recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei nº 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de
cooperação com os municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária se
faz a outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na lei  a
expressão de uma vontade política daquela região.
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Assim, sem querer interferir  na competência do DER-MG, garantida em lei, nem
dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a
transferência de fato do trecho rodoviário Buritis via Serra Bonita - B2 - 190 do Km
1,8, saindo da rodovia estadual Ivaldo Bertolo de Oliveira até o Km 73, Distrito de
Serra Bonita, este projeto vem apenas conceder publicidade e legalidade a um anseio
tão importante e necessário para o desenvolvimento da região.

Em face de tais  considerações,  esperamos o entendimento e apoio  dos  nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.637/2014
Declara de utilidade pública a Casa de Aprendizagem Doméstica de Jequitinhonha,

com sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Aprendizagem Doméstica de

Jequitinhonha, com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação: 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.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelas funções que exercem.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.638/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Casa de Davi - ICD -, com sede no Município

de Brumadinho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Casa de Davi - ICD -, com

sede no Município de Brumadinho.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação: O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública do

Instituto Casa de Davi encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da
Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

A entidade objeto deste projeto de lei funciona regularmente há mais de um ano, e
sua  diretoria  é  composta  de  pessoas  idôneas,  que  não  percebem  nenhuma
remuneração pelas funções que exercem, conforme declaração anexa.

Em face do exposto, 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 5.639/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  da

Previdência Social e do Regime Estatutário de Itajubá e Região - Asaprevi -, com
sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e

Pensionistas da Previdência Social e do Regime Estatutário de Itajubá e Região -
Asaprevi -, com sede no Município de Itajubá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2014.
Ulysses Gomes
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Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social e
do Regime Estatutário de Itajubá e Região - Asaprevi -, com sede no Município de
Itajubá, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a coordenação, a
proteção  e  a  representação  dos  aposentados  e  dos  pensionistas  da  Previdência
Social  e  do  Regime Estatutário  e  de  demais  entidades  conveniadas,  buscando a
defesa dos direitos  e dos interesses de seus representados em nível  municipal  e
regional.

A entidade cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de utilidade pública.
Assim sendo, peço apoio a meus pares à 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.

REQUERIMENTOS
Nº 9.054/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Planura pelo aniversário desse município.
Nº 9.055/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itapagipe pelo aniversário desse município.
Nº 9.056/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pirajuba pelo aniversário desse município.
Nº 9.057/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Juliana  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 9.058/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Conceição das Alagoas pelo aniversário desse
município.

Nº 9.059/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Campo  Florido  pelo  aniversário  desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 9.060/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o 4° Batalhão da Polícia Militar, de Uberaba, pelos 105 anos de
sua fundação. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  9.061/2014,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Carlos Alberto Lopes de Oliveira, prefeito municipal
de  Piau,  pelo  incentivo  à  prática  da  agricultura  orgânica  nesse  município.  (-  À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  9.062/2014,  da  CIPE São Francisco,  em que solicita  seja encaminhada aos
órgãos e entidades que menciona pedido de providências, segundo a competência de
cada um, relativas às demandas apresentadas nas audiências públicas realizadas por
essa comissão nos Municípios de Pirapora, Arinos, São Francisco e Januária, nos
dias 3/4, 5/5, 6/6 e 26/6/2014. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  9.063/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Brumadinho pedido de providências para que
dê celeridade ao processo de instalação de câmeras de videomonitoramento e de
contratação de servidores concursados para atuação na função de guarda municipal.

Nº  9.064/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para o
aumento do efetivo policial no Município de Brumadinho.

Nº  9.065/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
implementação do Programa Fica Vivo no Município de Belo Oriente e região.

Nº  9.066/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
readmitido o Sr. Ilton Santiago Resende como agente penitenciário, uma vez que não
lhe foi garantido o devido processo administrativo, o contraditório e o direito de defesa
após  denunciar  irregularidades  na  direção  do  Presídio  Doutor  Nelson  Pires,  no
Município de Oliveira; e seja ainda avaliada a possibilidade de realização de uma
audiência entre o referido senhor, o secretário de Defesa Social e o subsecretário de
Administração Prisional, para que seja exposta a situação.

Nº  9.067/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria-Geral  de Polícia Civil  pedido de providências  para a
apuração dos fatos narrados no REDS nº 2014-023289610-001, em que consta a
suposta prática de atos de abuso de autoridade por policiais militares no Município de
Jequitibá, em 26/10/2014.
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Nº  9.068/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Brumadinho pedido de providências para que
sejam instaladas placas de sinalização de trânsito na localidade de Casa Branca,
zona urbana sem sinalização alguma, o que vem causando inúmeros transtornos e
prejuízos à população, com casos de acidentes frequentes.

Nº  9.069/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
instalada  uma  delegacia  de  plantão  com  suporte  adequado  para  atender  às
necessidades da Polícia Militar de Brumadinho e região.

Nº  9.070/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
seja alocada viatura com xadrez, destinada à condução de infratores, para atender à
Companhia PM de Brumadinho.

Nº  9.071/2014,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à Sra. Maria da Conceição Mendonça Silva pelos relevantes
trabalhos prestados na área da educação especial  no Centro Pedagógico Capelo
Gaivota, em Montes Claros.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  do  deputado  Hely

Tarqüínio (2).
Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei rápido na questão de ordem. É
apenas porque, na parte da manhã, fiz aqui uma denúncia de que o atual governo do
Estado está recolhendo cerca de 250 milhões do plano de saúde dos servidores do
Ipsemg,  recurso  este  que  evidentemente  fará  falta  ao  instituto.  O  Ipsemg,  por
exemplo, está em obra, está ampliando a Ala B do hospital, e o risco dessa obra ser
paralisada é enorme. Além disso o prejuízo virá para a saúde dos servidores públicos
de maneira geral, porque esses R$200.000.000,00 mantêm o dia a dia do Ipsemg.
Este  ano,  o  governo  está  com  um  déficit  orçamentário  em  torno  de
R$4.000.000.000,00. Ou seja, o governo arrecadou menos do que gastou e está sem
recurso para pagar o décimo-terceiro e o salário dos servidores daqui para frente. O
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governo  está  agindo  da  mesma  forma  irresponsável  como  posta  no  choque  de
gestão. Nesse sentido, rapar o tacho do caixa e do que sobrou do Estado, como o
governo está fazendo para dispor o rombo orçamentário, que, infelizmente, o Estado
vive  hoje,  é  uma  ação  de  irresponsabilidade.  Eu  denunciei  ontem  e  hoje  ficou
confirmado que de R$200.000.000,00 a R$250.000.000,00 foram retirados do fundo
de previdência do Ipsemg. Agora, Sr. Presidente, chega ao projeto que vamos votar
daqui a pouco, que está na pauta, o projeto de lei que trata do ICMS, o Projeto de Lei
nº 6.763, uma emenda que nada tem a ver com o ICMS. Ela veio hoje, a mando do
governo do Estado, para ser apreciada como emenda a um projeto que já está em
Plenário. Essa emenda ao projeto diz o seguinte: “Fica o Estado de Minas Gerais
autorizado a incorporar o patrimônio remanescente do liquidado plano de previdência
complementar da MinasCaixa. Os ativos deverão ser repassados para a conta única
do Tesouro de Minas Gerais”. O governo quer que se aprove, num projeto que nada
tem a ver, que discute ICMS, a liquidação do plano de previdência dos ex-servidores
da MinasCaixa. O governo não informa nem o valor do recurso que quer tirar do plano
de previdência dos servidores da extinta MinasCaixa, dos milhares de servidores que
estão espalhados pelo estado.  Assim, eles perdem seu fundo de previdência, que
será arcado pelo Tesouro, colocando-lhe um gasto a mais. Existe um rastro financeiro
para cobrir,  que será coberto com o dinheiro dos servidores da MinasCaixa. Eles
pagam isso, é dinheiro deles. É a parte deles e a parte com que o Estado contribuiu.
Então, estão rapando o tacho da previdência da MinasCaixa. Isso já tinha sido feito
com o  dinheiro  do  servidor  público,  inclusive  com os  recursos  dos  servidores  da
Assembleia  Legislativa,  que  estão  aqui  conosco.  Agora,  vai  previdência  da
MinasCaixa e o dinheiro do Ipsemg da saúde. O governo do Estado está rapando o
tacho, no final, numa irresponsabilidade como foi o choque de gestão de que muito
falamos.  Sr.  Presidente,  não  poderia  deixar  de  fazer  essa  denúncia  porque  são
R$250.000.000,00.  Eu  pergunto:  quanto  vai  ser  tirado  agora  dos  servidores  da
MinasCaixa? Hoje, no jornal O Tempo, o governo soltou uma nota dizendo que esses
recursos  do  Ipsemg,  que  estão  sendo  retirados,  os  R$250.000.000,00,  seriam
retirados aos poucos. Mas, não. Eu recebi um ofício - depois vou deixar com V. Exa. e
com os deputados - que o secretário da Fazenda enviou ao presidente do Ipsemg
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solicitando que ele transfira todo o dinheiro que está no caixa do Ipsemg para a conta,
na segunda-feira. Ele solicitou a totalidade do recurso na conta do caixa único do
Estado. Eu estou com esse ofício. Então, todo o dinheiro do Ipsemg será transferido
para o caixa único do Estado na segunda-feira. O Sind-UTE e o Sisipsemg estão
entrando com uma ação para que isso não ocorra. Esperamos que a Justiça delibere
rapidamente, por meio de liminar, a não transferência do dinheiro do servidor para o
caixa único do Estado. Nós pedimos aos deputados que também não aprovem esse
absurdo, a emenda a esse projeto de lei de ICMS, em turno único. Nem os deputados
sabiam disso, que veio de forma sorrateira, retirando todo o fundo de previdência dos
servidores da extinta MinasCaixa. Ou seja, o governo, desesperado, tem feito ações
desesperadas. Isso depois pode ocasionar improbidade administrativa e problemas
de inelegibilidade. Não sei se o governador Alberto Pinto Coelho sabe disso, mas o
que estão fazendo é um absurdo com o Estado de Minas Gerais.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  o  deputado  João  Leite.  Gostaria  de  alertar  ao
Plenário  que  vamos  conceder  a  palavra  simetricamente.  Já  concedemos  uma
questão  de  ordem  e,  em  seguida,  vamos  conceder  a  segunda  e,  na  sequência,
vamos dar a palavra aos deputados inscritos para o Grande Expediente, a fim de
procederem às suas falas. Temos de ser simétricos.

O deputado Gustavo Valadares -  Concordo com V.  Exa.,  mas não há como ser
simétrico. Deputado João Leite, peço só um minuto.

O presidente - O deputado João Leite solicitou a palavra primeiramente.
O deputado Gustavo Valadares -  Só um minuto. Não há como ter simetria se o

senhor não tem uma bola de cristal. V. Exa. não sabe o assunto de que vou tratar.
Então, não há simetria quando não se sabe do que se vai tratar. O que quero pedir ao
senhor é que, a partir de hoje, este Plenário não conceda esse tipo de questão de
ordem,  porque  estamos  tomando  o  tempo  dos  que  estão  inscritos  no  Grande
Expediente  para  um  assunto  que  não  tem  a  ver  com  questão  de  ordem  e  com
Regimento Interno da Casa. V. Exa. não sabe do que vou tratar. Então, não pode se
antecipar dizendo que não poderei fazer aqui uma questão de ordem. V. Exa. não
sabe o assunto que estou trazendo. Por favor, então.

O presidente - Deputado, gostaria de explicar que procedemos da maneira mais
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ética e simétrica. Acontece que os dois lados, às vezes, fazem comentários fora do
assunto.  Quando me refiro  a  dois  lados,  estou  dizendo de Maioria  e  de  Minoria.
Inclusive, estamos para relatar o Regimento Interno novamente, objetivando algumas
modificações,  exatamente para evitar  que o horário previsto para o pinga-fogo se
esgote com as questões de ordem. Pode ter a certeza de que teremos muito zelo
com isso. A partir da compreensão de V. Exa. e do Plenário, não vamos conceder
mais questão de ordem antes de chamar todos os oradores inscritos, exceto nos
casos previstos no Regimento.

O deputado Gustavo Valadares - Isso tem sido recorrente não só quando V. Exa.
está na  presidência,  mas com qualquer  parlamentar  que ocupe a presidência em
qualquer reunião de Plenário, seja ordinária ou extraordinária. Isso tem acontecido e
tem  sido  uma  praxe  na  Casa.  Não  pode  mais  acontecer,  pois  está  abrindo  um
precedente perigoso e ruim para a Casa, em especial para aqueles que se dão ao
trabalho  de  se  inscrever  no  Grande  Expediente,  presidente.  Uma outra  questão,
presidente, é que hoje já não sabemos quem é Maioria ou Minoria, quem é ou não
oposição.

O presidente - Quero dizer a V. Exa. que compreendo essa situação há mais de 20
anos.  Só  que  muitas  vezes  as  emoções  tomam conta,  e  as  paixões  dominam o
Plenário. V. Exa. está fazendo um alerta que já é tautológico para mim, repetitivo, mas
não  consigo  a  compreensão  dos  colegas.  A  partir  de  agora,  não  vamos  mais
conceder a palavra em questão de ordem. Com muito prazer, vamos ouvir o deputado
João Leite na sua questão de ordem, até por um minuto a mais, pois o deputado
Rogério Correia extrapolou um pouco o tempo.

O deputado João Leite  -  Gasto  esse minuto  a  mais  para  saudar  V.  Exa.,  meu
grande líder nesta Casa. Desde o meu primeiro mandato aqui, tive a honra de votar
em V. Exa. para a Mesa, porque o deputado Hely Tarqüínio me representa. Tenho
muito respeito por V. Exa.

O presidente - Muito obrigado pela generosidade da avaliação.
O deputado João Leite - Deputado Hely Tarqüínio, ela é verdadeira. V. Exa. e todos

os que compuseram a Mesa sabem que esse governo do PSDB foi  um governo
limpo.  Temos  aqui  os  deputados  Rômulo  Viegas,  Wander  Borges,  que  foram



1224
____________________________________________________________________________

secretários;  V.  Exa.,  que  participou  do  governo;  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Gustavo
Valadares, Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, todos foram líderes.
Está aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sabemos que esse foi um governo limpo.
Vamos falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o percentual máximo
de endividamento, por exemplo. Quando assumimos - e éramos do governo do mais
querido, Aécio Neves, que nem consegue andar pelas ruas mais, que não consegue
pegar avião, pois todo mundo quer conversar com o líder Aécio Neves -, tínhamos, do
governo do PMDB e do PT, um custo alcançado do percentual de 274,39% para o
índice permitido pela lei de 232,15%. Os estados que estavam desenquadrados, em
2001, no limite de 200% definidos à época pela lei poderiam atingir esse indicador no
prazo de 15 anos,  ou seja,  2016.  Já no  final  de 2004,  em função do choque de
gestão, do que tínhamos e temos no Estado, que muitos querem desconhecer, que é
o controle...  Eu tinha na  minha secretaria  e  Rômulo  Viegas  também auditoria  no
processo. O governador Aécio Neves colocou em cada processo da minha secretaria
um auditor indicado pelo auditor-geral do Estado. A Ademg e a Utramig, por exemplo,
eram auditadas. De 15 em 15 dias eu me reunia com meu auditor para mostrar o que
estava sendo feito. Por causa desse esforço, já ao final de 2004 o Estado atingiu o
indicador de 224,5%, quando eram exigidos 227%. Mas fomos trabalhando isso e, em
2006, atingimos 189,13%. Ora, por 12 anos esse foi um governo sério com as contas
públicas, diferentemente do que faz o PT da Bahia, como podemos ver na notícia que
tenho em mão: foi  votada na assembleia desse estado a chamada aposentadoria
vitalícia  do  governador  Jacques  Wagner,  que  vai  receber  R$19.000,00  todos  os
meses. Já em Minas, o governador Aécio Neves fixou o salário do governador em
R$10.000,00.  Mas  aqui  está  a  notícia:  isso  está  sendo  votado  lá,  agora,  para  a
aposentadoria de Jacques Wagner. Esse é o verdadeiro PT, gente, apesar de todo o
seu discurso. Na intervenção que fiz hoje pela manhã, esqueci de dizer uma coisa a
respeito da situação de um planejador do Estado ou dos municípios, que se baseia no
orçamento  que a  Assembleia  Legislativa  vota para o  próximo ano.  De repente,  o
governo federal desonera um imposto como o IPI, o imposto industrial, que estava
entre as previsões de repasse. Ora, vamos falar  de desonerar ou diminuir  alguns
impostos como o do etanol? O governo federal retirou por dois anos o IPI dos carros.
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Que  planejamento  aguenta  um  governo  desse,  um  governo  do  PT?  O  governo
desonerou,  e  estados  e  municípios  não  receberam.  Além  das  perdas  de  receitas
decorrentes das desonerações tributárias, o Estado de Minas Gerais também registra
nesse exercício a perda de R$1.000.000.000,00, que é o valor aproximado do que
receberia a mais caso o governo federal tivesse aprovado o novo código mineral ou,
ao menos, o aumento dos royalties do minério, por meio da elevação de alíquota da
compensação financeira de 2% do faturamento líquido das empresas para, em média,
4%  do  faturamento  bruto  das  mineradoras.  Deputado  Hely  Tarqüínio,  são
R$330.000.000,00  atrasados,  que  o  governo  federal  não  repassa,  e
R$2.000.000.000,00, do empréstimo do Banco do Brasil, que votamos e que estão
segurando lá. Só vão soltar quando o governo deles assumir, porque eles gostariam
que a comissão de transição recebesse esse dinheiro - mas não pode, não é? Isso,
além do R$1.000.000.000,00 que o Estado de Minas Gerais perdeu. O PT quebrou o
Brasil, quebrou os estados e quebrou os municípios. Por fim, presidente, peço sua
permissão  porque  alguém  que  me  ouviu  pela  manhã  -  porque  as  pessoas  nos
acompanham  e  participam  -  me  enviou  uma mensagem  em  que  diz:  “Nunca  na
história deste país se viu tamanha distribuição de renda como essa, na Petrobras.
Foram aproximadamente 20 famílias que ficaram trilionárias. O PT é uma mãe para
distribuir essas riquezas com as famílias ricas da Petrobras”.

O deputado Ulysses Gomes - Pela ordem, presidente.
O presidente - Como já avisamos, não vamos mais conceder a palavra pela ordem

nem para a Maioria nem para a Minoria. Com a palavra, o deputado Wander Borges.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Wander Borges.
O deputado Wander Borges* - Sr. Presidente, está tudo errado isto aqui. Isto aqui

virou uma zorra, virou uma falta de respeito. Então não preciso fazer mais inscrição
para o Grande Expediente. Quem atrapalhou aqui foi quem começou a pedir questão
de ordem. Por favor, Sr. Presidente, garanta a minha palavra. O deputado Rogério
Correia já fez questão de ordem e atrapalhou o pinga-fogo. Foi V. Exa. que começou.
Rasga  o  Regimento  Interno  desta  Casa.  Rasga  isso.  Olhem,  sabem  o  que  está
acontecendo nesta Casa? Esta Casa, Sr. Presidente, está vivendo disso aqui, que
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está no  Estado de Minas de hoje. É blá-blá-blá, blá-blá-blá, blá-blá-blá, e ninguém
vota nada, ninguém resolve as coisas. Há deputado que nem aqui aparece e vem,
toda vez, na questão de ordem, falar de assuntos que não são relevantes. Faça a
inscrição no pinga-fogo. O Grande Expediente existe, são quinze minutos para que
fale a respeito das coisas que ia falar. Está tudo trocado. Ou, então, a partir de agora,
não precisa respeitar o Regimento Interno. Olhem, está errado.

Eu gostaria que fosse assegurada a minha palavra, por favor. Eu me inscrevi ontem
para trazer aqui assunto que quero apresentar à sociedade e preciso ser respeitado.
Quantas  vezes  tivemos  ato  aqui  de  generosidade  com  outros  deputados,
descumprindo, e agora querem terminar.

Já se passaram 5 minutos. Quero desconto, sabem por quê? Nós não podemos...
Eu não vou pedir a recomposição de quórum, não. Depois que eu terminar de falar
vocês peçam. Sabem por quê? Eu vim aqui... Aliás, presidente, pode olhar aí, sou o
deputado que, depois das eleições, esteve aqui em todas as reuniões. Agora, o que
acontece é que, quando começa a reunião, no intuito de provocar a discórdia, de
provocar o desentendimento, pedem questão de ordem para assuntos que não têm
nada a  ver.  Então quero  que seja  garantido.  Mas  acontece que  eu  gostaria  que
houvesse educação.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  -  Deputado Wander Borges, solicito  que
faça seu pronunciamento e não dê ouvidos ao  Plenário até que V.  Exa.  conceda
aparte.

O deputado Wander  Borges*  -  Então eu gostaria  que V.  Exa.  usasse da forma
regimental e cortasse o microfone do auditório para que eu não seja interpelado. V.
Exa. tem, eletronicamente, condição de fazer isso. Então que o faça, por favor.

Trago a esta Casa... Primeiro, acho que a discussão que está sendo colocada por
alguns deputados é muito mais séria do que imaginamos. Venho alertando, nesses
últimos oito anos, deputado Duarte Bechir, que infelizmente o que fizeram na Nação
brasileira  foi  uma  quebradeira  geral.  Estados  e  municípios  estão  em  petição  de
miséria. Isso não é de hoje, mas de muito tempo. Sabe por quê? Porque o recurso
arrecadado  está  todo  na  União.  Quando  vemos  essa  lambança  que  está  nesta
revista, que colocou aqui uma década de corrupção, percebemos que deveria haver
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responsabilidade  como  crime.  O  pessoal  está  nas  filas  morrendo  porque  não
consegue  uma  tomografia  computadorizada,  uma  ressonância  magnética,  uma
cintilografia.  Sabe por quê? Porque, infelizmente, surrupiaram o dinheiro brasileiro.
Precisamos rever alguns conceitos.

E quero trazer aqui, Sr. Presidente, um projeto de lei, de nossa autoria, que está
tramitando na Casa e que gostaríamos de ver aprovado. É aquele projeto que institui
o dia estadual de combate àqueles que maltratam os idosos. Hoje há mais de 14
milhões  de  idosos,  com  idade  acima  de  60  anos,  que  precisam  ter  um
encaminhamento diferenciado. Precisamos trabalhar essa questão, que é muito séria.
Esse projeto está na ordem do dia, e precisamos avançar.  Estamos chegando ao
período natalino, semana que vem já é dezembro; precisamos votar, precisamos ter
responsabilidade com aqueles que nos elegeram para esta legislatura. Àqueles que
renovaram os  seus  mandatos,  os  problemas  do novo governo,  seja  federal,  seja
estadual, e os problemas que continuarão nos municípios terão, sim, condição de ser
avaliados no momento oportuno. Por que acaba acontecendo isso? Já foi dito aqui,
diversas  vezes,  que,  enquanto  o  País  não  for  responsabilizado  dentro  de  uma
questão  macroeconômica  e  não  repuser  aos  estados  e  municípios  recursos
necessários  suficientes  para  prover  suas despesas  fixadas  em  orçamento,  o  que
veremos é isso aí. E não é só aqui, em Minas Gerais, mas no País todo.

Estou estarrecido com a proposta aprovada no Plenário da Assembleia Legislativa
da Bahia, de dar ao governador que ora encerra o mandato um salário vitalício. Em
Minas Gerais, lembro-me muito bem, o Prof. Antônio Anastasia, num posicionamento
de zelo, mandou para cá um projeto de lei para acabar com o salário de governador
assim  que  terminasse  o  mandato.  À  época  isso  também  foi  feito  em  alguns
municípios, como em Belo Horizonte. Lembro-me do Célio de Castro nessa situação.

Estávamos  agora  assistindo  à  televisão,  e  sabe  o  que  vimos?  Um  sujeito,  ao
telefone, tentando passar a perna no outro. E o cara que estava tentando passar a
perna apelou e xingou o cara de bem do outro lado da linha. O Brasil vive a maior
desordem da sua história.  Sujeito  não quer  pagar,  sujeito  dá  cheque sem fundo,
sujeito acha que tudo é certo. Essa geração de meninos e meninas que está vindo aí
está convivendo com os piores exemplos da história da democratização da Nação
brasileira.
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Precisamos recuperar valores éticos e morais e respeitar a sociedade. Esse modelo
político e brasileiro que está aí está acabado e falido e é anacrônico. Não podemos
mais conviver com ele. Os homens de bem têm de ter responsabilidade para fazer as
mudanças necessárias a fim de que o País avance. Não podemos deixar do jeito que
está,  cada um cuidando do seu umbigo,  pessoas  nas  filas  de  ônibus  e  pessoas
esperando a cirurgia de CA, assim como tantas outras questões. Se formos mostrá-
las aqui...

Atualmente o País tem 2 milhões de pessoas vivendo nas ruas. A população de rua
chega a esse número, e passamos por debaixo dos viadutos como se não tivesse
nada a ver com a gente. Estão fazendo dois brasis: um Brasil daqueles que têm tudo
e outro dos que não têm nada. É como se diz: “Vou lhe dar aqui uma miséria. Fica
feliz com ela porque o resto é meu”. Esse é o Brasil onde estamos vivendo. Não é
país de rico e de pobre. Sabem disso? Estão dividindo o bolo. Parece a música do
Luiz Gonzaga que fala das mulheres: duas para mim e uma para você, três para mim
e menos uma para você, e assim sucessivamente.

Deputados, companheiros e amigos, não podemos fazer desta Casa essa bagunça
que foi generalizada depois das eleições. Quem ganhou a eleição deveria comemorar
com  respeito.  O  que  construímos  nos  últimos  anos?  A  questão  republicana
institucional. Não precisa tripudiar nada aqui. Aqui não é lugar para tripudiar sobre
ninguém nem pegar as mágoas pessoais e trazê-las para dentro deste Plenário.

No ano que vem há um governo que se inicia e com certeza precisará desta Casa e
da sociedade aqui  representada a bem não só de Minas,  mas também do Brasil.
Precisamos reforçar  conceitos  e valores porque parece que os estamos varrendo
para debaixo do tapete. É muito fácil sim.

Ontem assisti atentamente a cada um que vem aqui e diz: “Olha, o posto de saúde
e a estrada estão desse jeito”. Dividam os recursos que estão no governo federal.
Hoje uma cintilografia que você não encontra no SUS custa R$700,00. Gente, vamos
baixar  a  bola.  Roubaram  a  Petrobras,  e  a  roubaram  muito.  Agora  nós,  como
parlamentares, seja oposição ou situação, temos de ter humildade para reconhecer
que o caminho que o Brasil trilhou está equivocado, errado. Vamos arrumá-lo porque
daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, diremos: “Fizemos a nossa parte e
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não contribuímos para que isso esteja do que jeito que está”. Temos condições, sim,
de rever conceitos. Muitos estão levando essa condição porque é o modelo que está
aí exposto. Agora, persistir no erro e caminhar do jeito que está caminhando não é
possível. Não podemos admitir isso.

Fui ao Estado de Pernambuco, do falecido Eduardo Campos, governador do meu
partido, que fez uma gestão primorosa. Lá os problemas são os mesmos de Minas
Gerais, da Bahia e do Rio Grande do Sul, do nosso companheiro Tarso Genro, que
também foi derrotado.

Amigos, está faltando hombridade às pessoas e, com todo respeito, parlamentares
presentes, brilho e respeito para com esta Casa Legislativa. Até quando permitiremos
que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo nesta Casa? Não podemos.
Agora não pode passar nada nem ser votado nada. Todo mundo está do lado de fora
dando palpite aqui. Ninguém tem mais autonomia. Sabem o que falta nesta Nação?
Atitude,  liderança responsável  com a  coisa  pública e  gente  que quer...  Não é  só
mudar a vida do trabalhador para R$700,00. Vou voltar à época em que fui bancário.
O salário mínimo hoje deveria ser de R$2.500,00 para dar provisão à vida do cidadão
comum, mas isso acaba não acontecendo.

Sr. Presidente, estou aqui hoje, nesta tribuna, obviamente, depois desse tumulto.
Agora a coisa parece que está serenada, mas não podemos admitir, pois é preciso
cumprir o Regimento Interno e as regras desta Casa. Olha, temos respeitado.

Um dia fui chamado, aqui, de demagogo por um colega, numa votação, e eu nem
aqui estava. Funciona assim. As pessoas vêm aqui,  a veia do pescoço sobe, e o
sujeito parece que vai ter um infarto do miocárdio, parece Charles Chaplin no último
discurso. Olha, vou usar a tática terra arrasada. O que começa no ano que vem nada
mais é do que o novo governo, que não tem CPF, e sim CNPJ. Com CNPJ, você
pega a receita, a despesa, o bônus e o ônus da caminhada. Esta Casa estará, mais
uma vez, sendo responsável, precisa acompanhar para apoiar quando for para o bem
do Estado de Minas Gerais, mas também para criticar, retrucar e fazer o que tem de
ser feito quando não for para o bem de Minas. Não podemos caminhar como estamos
caminhando. Peço, Sr. Presidente, a responsabilidade desta Casa.

* - Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem
O deputado Wander  Borges -  Quero  também fazer  o que o meu nobre colega,

Rogério Correia, tem feito com frequência nesta Casa. Peço o encerramento de plano
da reunião por falta de quórum. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a
presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 23 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 5.494/2014, uma vez que permaneceu em ordem
do dia por quatro reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto 10 emendas do governador do Estado, que receberam os
nºs 1 a 10;  informa, ainda, que a presidência, nos termos do § 2º do art.  145 do
Regimento  Interno,  designará,  em  momento  oportuno,  relator  em  Plenário  para
emissão  de  parecer  sobre  as  emendas  e  que  a  emenda  encaminhada  pelo
governador do Estado por meio da Mensagem nº 710/2014 foi incorporada no parecer
da Comissão de Justiça e será arquivada nos termos do inciso IV do art.  180 do
Regimento Interno.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.494/2014

EMENDA Nº 1
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. ... - O art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 7º - (...)
XI - a saída de bem integrado ao ativo imobilizado, exceto no caso de venda de

produto objeto de arrendamento mercantil;
(...)
§  17 -  Para efeitos  do inciso XI  do  caput,  considera-se bem integrado ao ativo
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imobilizado  aquele  utilizado  após  o  uso  normal  a  que  era  destinado,  conforme
dispuser o regulamento.

§ 18 - A veiculação de publicidade por meio de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita integra a prestação de serviço de comunicação a
que se refere o inciso XXVII do caput.'.

Art. ... -  A alteração do § 18 do art.  7º da Lei nº 6.763, de 1975, retroage seus
efeitos a 19 de dezembro de 2003.

Art. ... - O art. 11 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art.  11  -  Dar-se-á  suspensão  nos  casos  em que a  incidência  do  imposto  ficar

condicionada a evento futuro, na forma estabelecida em convênios celebrados nos
termos da legislação federal ou conforme dispuser o regulamento.'.

Art. ... - O art. 21 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 21 - (...)
XVII - o contribuinte que utilizar ou receber, em transferência, crédito de ICMS em

desacordo com o estabelecido na legislação tributária, quando:
a) ficar comprovado o conluio entre os contribuintes envolvidos; ou
b) tratar-se de contribuinte com relação de interdependência com o detentor original

do crédito ou com o transferidor, nos termos do § 18 do art. 13 desta lei;'.
Art. ... - Os §§ 18 e 20 do art. 22 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com a

seguinte redação:
'Art. 22 - (...)
§ 18 - Nas hipóteses em que fique atribuída ao alienante ou remetente a condição

de contribuinte substituto, não ocorrendo a retenção ou ocorrendo retenção a menor
do imposto, a responsabilidade pelo imposto devido a título de substituição tributária
caberá ao estabelecimento destinatário neste Estado, exceto quando o destinatário
não tenha acesso às informações necessárias à conferência da base de cálculo do
imposto para fins de substituição tributária, conforme dispuser o regulamento.

(...)
§ 20 - A responsabilidade prevista nos §§ 18 e 19 deste artigo será atribuída ao

destinatário  da  mercadoria  desacompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  do
imposto, nos casos em que a legislação determine que seu vencimento ocorra na
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data de saída da mercadoria, exceto na hipótese em que o destinatário não tenha
acesso  às  informações  necessárias  à  conferência  dessa  obrigação,  conforme
dispuser o regulamento.'.

Art. ... - A alteração dos §§ 18 e 20 do art. 22 da Lei nº 6.763, de 1975, retroage
seus efeitos a 1º de novembro de 2013.

Art.  ...  -  O art.  24 da Lei  nº  6.763, de 1975, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

'Art. 24 - (...)
§ 7º - (...)
IV - (...)
i)  a  utilização  como  insumo,  a  aquisição,  a  comercialização,  a  distribuição,  o

transporte ou a estocagem de mercadoria furtada ou roubada;
V - (...)
e)  manipulação  dos  totalizadores  de  volume  (encerrantes)  das  bombas  de

combustível;
(...)
XV - for cancelado o registro na Junta Comercial;
XVI - na hipótese de redução do quadro societário de sociedade limitada, de forma

a restar apenas um sócio, não for reconstituída a pluralidade de sócios ou requerida a
transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI), no prazo estipulado pelo inciso IV do
art. 1.033 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

XVII - o contribuinte deixar de entregar, no prazo de cento e oitenta dias após a
concessão da inscrição, documentação da Agência Nacional de Petróleo - ANP - que
comprove,  para  o  estabelecimento  solicitante,  o  registro  ou  a  autorização  para  o
exercício  de  atividades  relacionadas  ao  abastecimento  nacional  de  combustíveis
derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis.

§ 8º - A repartição fazendária não concederá inscrição estadual à pessoa jurídica
cujo sócio ou dirigente tiver sido condenado por crime de furto, roubo, receptação ou
contra a propriedade industrial  no prazo de cinco anos contados da data em que
transitar em julgado a sentença de condenação.'.
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Art. ... - O inciso I do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a
redação que se segue, ficando o artigo acrescido do § 2º e passando o seu parágrafo
único a vigorar como § 1º:

'Art. 32-A - (...)
I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de

industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria
industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,
de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída  de  produtos  eletroeletrônicos,  eletrônicos,  de  informática  e  de  automação,
destinados  a  estabelecimento  de  contribuinte  do  imposto,  a  pessoas  jurídicas
prestadoras de  serviços,  inclusive clínicas  e  hospitais,  a  profissional  médico  ou  a
órgão da administração pública, suas fundações e autarquias;'.

(...)
§ 2º - O disposto no inciso I  aplica-se também às partes e peças dos produtos

eletroeletrônicos,  eletrônicos,  de  informática  e  de  automação  e  aos  produtos
constantes da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS vigente na data de
publicação desta lei.'.

Art.  ...  -  O  art.  32-F  fica  acrescido  dos  seguintes  §§  2º  e  3º,  passando o  seu
parágrafo único a vigorar como § 1º:

'Art. 32-F - (...)
§ 2º - Na hipótese do inciso II do caput, relativamente à operação interna promovida

pelo distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição, que destinar a mercadoria a
outro estabelecimento distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição,  de mesma
titularidade  ou  não,  situado  no  Estado,  que  efetue  exclusivamente  operação
interestadual destinada a contribuinte do imposto, com a mercadoria considerada:

I - serão anulados os créditos relativos à operação de entrada da mercadoria;
II - será destacado o imposto correspondente:
a) à alíquota de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação, na hipótese de

mercadoria importada ou com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por
cento);

b) à alíquota de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação, na hipótese de
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mercadoria produzida no país ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40%
(quarenta por cento);

III - serão anulados os débitos relativos à operação de saída da mercadoria.
§ 3º - O estabelecimento distribuidor, atacadista ou centro de distribuição situado no

Estado, que efetue exclusivamente operação interestadual destinada a contribuinte
do imposto, com a mercadoria recebida na forma do § 2º:

I  -  deverá  anular  o  crédito  correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  do  valor  de
entrada da mercadoria produzida no país ou com conteúdo de importação igual ou
inferior a 40% (quarenta por cento), quando realizar operação interestadual sujeita à
alíquota de 7% (sete por cento);

II - deverá anular o crédito correspondente à diferença entre 12% (doze por cento) e
a alíquota praticada na operação interestadual, se esta última alíquota for inferior a
7% (sete por cento), calculada sobre o valor de entrada da mercadoria produzida no
país ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40% (quarenta por cento).'.

Art. ... - A inclusão dos §§ 2º e 3º no art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, retroage
seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.

Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida do seguinte art. 32-M:
'Art.  32-M -  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido ou

estorno  de  débito  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação -  ICMS -,  na forma,  no  prazo e  nas  condições
previstos em regulamento, de modo que o recolhimento efetivo do imposto resulte no
percentual correspondente a 2% (dois por cento) das saídas promovidas por centro
de distribuição, nas operações destinadas a estabelecimento de mesma titularidade
que  se  dedique à  atividade  de  comércio  varejista  de  material  esportivo,  inclusive
calçados, equipamentos, roupas e acessórios de natureza esportiva, ainda que por
meio  eletrônico  ou por  telemarketing,  sendo ambos  os  estabelecimentos  situados
neste Estado, desde que, cumulativamente, as mercadorias:

I - possuam marca de renome internacional;
II - sejam adquiridas de estabelecimento importador que:
a) detenha direito de exclusividade para a sua importação e distribuição no país;
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b)  pratique  preço  de  revenda  uniforme,  independentemente  da  carga  tributária
aplicável à operação;

c) esteja situado em unidade da Federação que não conceda benefício fiscal na
saída interestadual destinada a este Estado.'.

Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida do seguinte art. 32-N:
'Art. 32-N - Na hipótese do contribuinte do ICMS ter escriturado créditos ilegítimos

ou  indevidos,  tais  créditos  serão  exigidos  integralmente  em  Auto  de  Infração,
acrescidos dos juros de mora, das multas relativas ao aproveitamento indevido e da
penalidade a que se refere o inciso II do art. 56 da Lei nº 6.763, de 1975, a partir dos
respectivos períodos de creditamento.

§ 1º - O contribuinte, por ocasião do pagamento do crédito tributário de que trata o
caput deste artigo, poderá deduzir dos valores de imposto exigidos a partir do mês
subsequente ao último período em que se verificar saldo devedor dentre os períodos
considerados no Auto de Infração, o montante de crédito acumulado em sua conta
gráfica, mediante emissão de nota fiscal com lançamento a débito do respectivo valor.

§  2º  -  O montante  de  crédito  acumulado de que  trata  o  parágrafo  anterior  fica
limitado  ao  menor  valor  de  saldo  credor  verificado  na  conta  gráfica  no  período
compreendido entre o último período de apuração considerado no Auto de Infração e
o período de apuração anterior ao pagamento.

§ 3º - Na hipótese de saldo igual a zero ou saldo devedor, no período a que se
refere o parágrafo anterior, fica vedada a dedução de que trata o § 1º.

§ 4º - Proporcionalmente à dedução de que trata o § 1º, serão reduzidos os juros de
mora sobre o imposto exigido, a penalidade a que se refere o inciso II, art. 56 da Lei
nº 6.763, de 1975, e os juros de mora a ela correspondentes.

§ 5º - O pagamento, inclusive parcial, do crédito tributário de que trata o caput deste
artigo,  a  transferência de saldo  credor,  a  hipótese de autuação anterior  mediante
recomposição  de  conta  gráfica  e  demais  procedimentos  operacionais  serão
disciplinados nos termos do regulamento.'.

Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida do seguinte art. 32-O:
'Art. 32-O - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder incentivo fiscal para as atividades de pesquisa,
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desenvolvimento e inovação tecnológicas no Estado, realizadas por empresa de base
tecnológica - EBT - signatária de protocolo de intenções com o Estado, que consistirá
no seguinte tratamento tributário:

I  -  desoneração  total  ou  parcial  do  ICMS  devido  na  importação  de  bens  ou
mercadorias sem similar produzido no país, destinados à instalação ou à ampliação
de EBT;

II - desoneração do ICMS devido na aquisição em operação interna ou interestadual
de bens e mercadorias destinados à instalação ou à ampliação de EBT;

III - dedução do ICMS a recolher pelo estabelecimento da EBT ou por outra pessoa
jurídica integrante do mesmo grupo econômico, desde que ambas sejam situadas no
Estado.

§  1º  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  considera-se  empresa  EBT  a  empresa
legalmente  constituída,  cuja  atividade  produtiva  seja  direcionada  para  o
desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos,  com  base  na  aplicação
sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas
consideradas  avançadas  ou  pioneiras,  ou  que  desenvolva  projetos  de  ciência,
tecnologia e inovação, assim reconhecida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - Fapemig.

§ 2º - O protocolo de intenções a que se refere o caput estabelecerá o valor total do
incentivo, por ano civil e por pessoa jurídica.'.

Art. ... - O § 4º da Lei nº 6.763, de 1975, passa vigorar com a seguinte redação:
'Art. 54 - (...)
§ 4º - Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, a multa fica limitada a duas

vezes e meia o valor do imposto incidente na operação ou prestação, ou limitada a
15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, quando amparada por
isenção,  não  incidência,  diferimento  ou  suspensão  do  imposto  ou  for  sujeita  a
tributação com alíquota ou redução de base de cálculo que resulte em carga tributária
inferior a 7% (sete por cento).

Art. ... - A alínea “c” do inciso VII e os §§ 2º e 3º do art. 55 da Lei nº 6.763, de 1975,
passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 55 - (...)
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VII - (...)
c) valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, ou igual a zero,

relativamente  à  prestação  ou  operação  própria  ou  à  substituição  tributária,  nas
hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a” e “b” deste inciso - 20% (vinte por cento)
do valor da diferença apurada;

(...)
§ 2º - Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX do  caput,  observado, no que

couber, o disposto no § 3º deste artigo, a multa fica limitada a duas vezes e meia o
valor do imposto incidente na operação ou prestação, não podendo ser inferior a 15%
(quinze por cento) do valor da operação ou da prestação, inclusive quando amparada
por isenção, não incidência ou for sujeita a tributação com alíquota ou redução de
base de cálculo que resulte em carga tributária inferior a 7% (sete por cento).

§ 3º -  Nas hipóteses dos incisos II,  VI,  XVI,  XIX e XXIX do  caput deste artigo,
quando a infração for constatada pela fiscalização no trânsito da mercadoria, a multa
fica  limitada a  duas  vezes  e meia  o valor  do imposto cobrado na autuação,  não
podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor da operação ou da prestação,
inclusive quando amparada por isenção,  não incidência ou for  sujeita a tributação
com alíquota ou redução de base de cálculo que resulte em carga tributária inferior a
7% (sete por cento).'.

Art. ... - Os §§ 1º e 4º do art. 56 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

'Art. 56 - (...)
§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II - a partir da inscrição em dívida ativa, se o crédito tributário tiver sido declarado

pelo sujeito  passivo em documento destinado a informar  ao Fisco a apuração do
tributo.

§ 4º - (...)
I) majorada em 25% (vinte e cinco por cento), quando se tratar da hipótese prevista

no inciso I do caput;'.
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Art. ... - A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida do seguinte art. 57-A:
'Art. 57-A - O contabilista que deixar de atualizar, no prazo de 30 dias da ocorrência

do fato, suas informações cadastrais necessárias à obtenção de habilitação perante a
Secretaria de Estado de Fazenda para que possa ser registrado como responsável
pela  escrituração  contábil  e  fiscal  de  contribuinte,  conforme  estabelecido  em
regulamento,  terá  sua  habilitação  suspensa  até  que  seja  procedida  a  devida
atualização.'.

Art. ... - O art. 158 da Lei 6.763, de 1975, fica acrescido do seguinte § 3º:
'Art. 158 - (...)
§ 3º - Na hipótese de Termo de Autodenúncia em que ocorra o pagamento integral

apenas do tributo, aplica-se o disposto no § 1º do art. 56 desta Lei.'.
Art. ... - O inciso IV do art. 160-A da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação:
'Art. 160-A - (...)
IV  -  do  descumprimento  de  obrigação  acessória,  pela  falta  de  entrega  de

documento destinado a informar ao Fisco a apuração de tributo;'.
Art. ... - Ficam revogados os incisos II e III do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de

1975.”.
EMENDA Nº 2

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. ... - Os §§ 1º e 2º do art. 59 da Lei nº 4.747, de 9 de maio de 1968, passam a

vigorar com a seguinte redação:
'Art. 59 - (...)
§ 1º - São produtos florestais, para fins de incidência, a lenha, a madeira apropriada

à indústria e as raízes.
§  2º  -  Constituem  subprodutos  florestais  o  carvão  vegetal  e  os  resultantes  da

transformação de algum produto vegetal por interferência do homem.'.
Art. ... - A Lei nº 4.747, de 1968, fica acrescida do Capítulo II-A, “Das Isenções” e do

seguinte art. 59-A:
'CAPÍTULO II-A
DAS ISENÇÕES

Art. 59-A - Fica isenta da Taxa Florestal a extração de lenha ou torete de floresta
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plantada ou nativa destinada à produção do carvão no Estado.'.
Art. ... - O § 1º do art. 61 da Lei nº 4.747, de 1968, passa a vigorar com a seguinte

redação:
'Art. 61 - (...)
§ 1º - A Taxa Florestal será recolhida nos seguintes prazos:
I  -  até o dia  quinze do mês subsequente ao da ocorrência do fato  gerador,  na

hipótese  de  substituição  tributária  para  pagamento  da  taxa  pelo  destinatário  da
mercadoria, mediante regime especial concedido nos termos do regulamento;

II - antes da saída do produto ou subproduto florestal, nas demais hipóteses.'.
Art. ... - O art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 68 - A falta de pagamento ou o pagamento a menor ou intempestivo da Taxa

Florestal acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o valor da taxa devida, nos
seguintes termos:

I  -  havendo  espontaneidade  no  recolhimento  do  principal  e  dos  acessórios,
observado o disposto no § 1º, a multa será de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, até o
trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia
de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;
II - havendo ação fiscal, a multa será de 100% (cem por cento) do valor da taxa,

observadas as seguintes reduções:
a)  a 30% (trinta  por  cento)  do valor  da multa,  quando o pagamento ocorrer  no

momento da ação fiscal;
b) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias do recebimento do auto de infração;
c)  a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto na alínea “b” e até trinta dias contados do recebimento do auto
de infração;

d) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após
o prazo previsto na alínea “c” e antes de sua inscrição em dívida ativa.
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§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no
inciso I do caput será exigida em dobro, quando houver ação fiscal, não se aplicando
a multa prevista no inciso II do caput.

§ 2º - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
I  -  majorada  em  50%  (cinquenta  por  cento),  quando  se  tratar  de  pagamento

espontâneo previsto no inciso I do caput;
II - de 100% (cem por cento), em caso de ação fiscal, nos termos do inciso II do

caput, sendo reduzida de acordo com as alíneas “b” a “d” do mesmo inciso, com base
na data de pagamento da entrada prévia.

§  3º  -  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores
restabelecidos aos seus percentuais máximos.'.

Art. ... - Ficam revogados:
'I - os incisos III e IV do art. 68 da Lei nº 4.747, de 1968; e
II - o § 2º do art. 207 da Lei nº 5.960, de 1º de agosto de 1972.'.
Art. ... - A Tabela para lançamento e cobrança da Taxa Florestal, anexa à Lei nº

5.960, de 1º de agosto de 1972, inserida pela Lei nº 12.425, de 27 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

'TABELA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA FLORESTAL
(a que se refere o art. 7º da Lei nº 12.425, de 27 de dezembro de 1996)

* - A tabela para Lançamento e Cobrança da Taxa Florestal, a que se refere o art. 7º
da Lei nº 12.425, de 27.12.96, foi publicada no Diário do Legislativo, de 28.11.2014.

EMENDA Nº 3
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. ... - O art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
'Art. 3º - (...)
I - (...)
d)  de  bem  ou  direito  que  venha  a  ser  doado  ao  Estado,  suas  autarquias  e

fundações,  pelo  sucessor  ou  beneficiário,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições
previstas no regulamento;

II - (...)
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g)  vinculada a programa de incentivo ao esporte  ou  a programa de incentivo  à
cultura,  instituídos  em  lei,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstas  no
regulamento;

h)  de  bem  ou  direito  que  venha  a  ser  doado  ao  Estado,  suas  autarquias  e
fundações, pelo donatário do excedente de meação de que trata o inciso IV do art. 1º,
na forma, no prazo e nas condições previstas no regulamento.'.

Art. ... - O inciso I do § 2º do art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 22 - (...)
§ 2º - (...)
I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no

inciso I do caput;'.
Art.  ...  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  formalizado  ou  não,  até  a  data  de

publicação desta lei, inclusive multas e juros, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo
ao imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
- ITCD - incidente sobre:

I  -  a  transmissão  causa  mortis de  bem ou direito  subsequentemente  doado ao
Estado, suas autarquias e fundações,  pelo sucessor ou beneficiário,  na forma, no
prazo e nas condições previstas no regulamento;

II  -  a  transmissão  por  doação  de  bem  ou  direito  subsequentemente  doado  ao
Estado, suas autarquias e fundações, pelo donatário do excedente de meação de que
trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, na forma, no
prazo e nas condições previstas no regulamento.

Parágrafo único - A remissão prevista neste artigo:
I  -  aplica-se  somente  na  hipótese  em  que  o  valor  do  bem  ou  direito

subsequentemente  doado  ao  Estado  seja  igual  ou  superior  ao  valor  do  crédito
tributário remitido;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já
recolhidos.”.

EMENDA Nº 4
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art.  ...  -  O  caput do  art.  20  da  Lei  nº  15.424,  de  30  de  dezembro  2004,  fica
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acrescido dos incisos X e XI passando a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 20 - (...)
X - relativos a bem ou direito, havidos por transmissão causa mortis, que tenha sido

doado ao Estado, suas autarquias e fundações, pelo sucessor ou beneficiário;
XI  -  relativos  a  bem  ou  direito,  havidos  por  doação,  que  tenha  sido  doado  ao

Estado, suas autarquias e fundações, pelo donatário do excedente de meação de que
trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003.'.

Art. ... - O art. 24 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

'Art. 24 - (...)
§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II  -  a  partir  da  inscrição  em  dívida  ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.

§ 2º - (...)
I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no

inciso I do caput;'.”.
EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O art. 10 da Lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011, passa vigorar com

as seguintes alterações
'Art. 10 - (...)
§ 1º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no

inciso I do caput será exigida em dobro:
I - quando houver ação fiscal;
II  -  a  partir  da  inscrição  em  dívida  ativa,  quando  o  crédito  tributário  tiver  sido

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a
apuração do tributo.

§ 2º - (...)
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I - majorada em 50% (cinquenta por cento), quando se tratar do crédito previsto no
inciso I do caput;'.”.

EMENDA Nº 6
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O § 1º e os incisos I e II do § 2º do art. 11 da Lei nº 20.540, de 2012,

passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 11 - (...)
§ 1º - A responsabilidade a que se refere o caput persistirá para os fatos geradores

ocorridos  até  a  data  da  cientificação  da  revogação  da  medida  judicial  à
concessionária de energia elétrica.

§ 2º - (...)
I - não será incluída no polo passivo da respectiva obrigação tributária em relação

aos  fatos  geradores  ocorridos  nos  períodos  a  que se  referem o  caput e  o  §  1º,
inclusive após ter sido cientificada da revogação da suspensão;

II  -  será  responsável  pela  obrigação  tributária  em  relação  aos  fatos  geradores
ocorridos após ter sido cientificada da revogação da suspensão.'.”.

EMENDA Nº 7
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A alínea “a” do inciso III do § 1º e o inciso II do § 2º todos do art. 32 da Lei

nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 32 - (...)
§ 1º - (...)
III - (...)
a)  à  extinção  do crédito  tributário  decorrente  do  estorno dos  créditos  de  ICMS

relativos  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens  empregados  na  construção,  na
ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto, no período de 1º de junho de
2009  até  a  data  prevista  em  decreto  regulamentador  deste  dispositivo,  mediante
pagamento ou levantamento de depósito judicial com a consequente conversão em
renda em favor do Estado;

(...)
§ 2º - (...)
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II - o pagamento ou a protocolização da petição para o levantamento do depósito
judicial  e o cumprimento das condições previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do
inciso III do § 1º deverão ocorrer em prazo estabelecido em regulamento.'.”.

EMENDA Nº 8
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica convalidada a utilização do preço final a consumidor sugerido pelo

distribuidor exclusivo da marca no Brasil como base de cálculo do ICMS devido por
substituição tributária, por contribuinte aderente ou detentor de regime especial de
atribuição de responsabilidade, na condição de sujeito passivo por substituição, pela
retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, relativamente
às operações realizadas até a data de publicação desta lei com veículos automotores
novos  importados  do  exterior,  ainda  que  a  importação  tenha  sido  realizada  por
terceiros.”.

EMENDA Nº 9
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... -  Ficam convalidadas, no prazo, na forma e nas condições previstos em

regulamento, as operações realizadas com o tratamento tributário previsto no inciso I
do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, destinadas a estabelecimento de contribuinte
do imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clínicas e hospitais,
a  profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e
autarquias, com as mercadorias constantes da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento
do ICMS vigente na data de publicação desta lei.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput está  condicionado  a  que  as  operações
tenham sido realizadas:

I - por estabelecimento industrial, entre 15 de dezembro de 2012 até a data de início
de vigência da regulamentação da alteração promovida no art. 32-A da Lei nº 6.763,
de 1975, por esta lei;

II - por estabelecimento encomendante de industrialização detentor ou licenciado da
marca,  relativamente  à  mercadoria  industrializada  por  encomenda  em
estabelecimento de contribuinte situado no Estado, entre 21 de dezembro de 2013
até a data de início de vigência da regulamentação da alteração promovida no art. 32-
A da Lei nº 6.763, de 1975, por esta lei.”.



1245
____________________________________________________________________________

EMENDA Nº 10
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art.  … -  Fica  o  Estado  de  Minas  Gerais  autorizado  a  incorporar  o  patrimônio

remanescente do liquidado Plano de Previdência Complementar MinasCaixa RP-2,
inscrito no cadastro nacional de plano de benefícios Previc sob o nº 1979.0034-83.

Art. … - Os ativos financeiros deverão ser repassados pelo liquidante para a conta
única do Tesouro do Estado de Minas Gerais.

Art. … - Os assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art. 1º mantêm os
seus direitos de recebimento de proventos mensais a serem levados a débito do valor
efetivamente transferido ao Estado de Minas Gerais,  equivalente ao montante dos
ativos remanescentes do plano liquidado.

Parágrafo  único  -  Estendem-se  aos  beneficiários  dos  assistidos  os  direitos
mencionados no caput deste artigo.

Art.  …  -  Compete  ao  Tesouro  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  de
processamento  em  folha  de  pagamento  específica,  fazer  os  pagamentos  aos
assistidos e pensionistas, em valores mensais correspondentes aos valores que já
vinham recebendo antes da incorporação.

Parágrafo único - O reajuste dos valores mensais obedecerá à forma anteriormente
disposta no regulamento do plano liquidado.

Art. … - É vedado o pagamento de valores mensais a que se refere o art. 4º, por
meio de qualquer das estruturas ou com recursos do Regime Próprio de Previdência
Social do Estado de Minas Gerais.

Art.  …  -  Salvo  a  obrigação  descrita  nos  artigos  3º  e  4º,  o  liquidante  deverá
satisfazer todas as dívidas do plano antes de proceder a transferência dos ativos ao
Estado de Minas Gerais.

Art. … - Fica facultado aos assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art.
1º filiarem-se ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -, exclusivamente para fins de assistência médica, hospitalar, farmacêutica e
odontológica, mediante contribuição específica estabelecida nas normas vigentes e
ofertas aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Art. … - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão fica autorizada a realizar
os procedimentos operacionais necessários à implementação dos pagamentos.
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Art.  …  -  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  em  conjunto  com  o
administrador  especial  do  extinto  plano,  nomeado  pela  Portaria  Previc  nº  88,  de
21/2/2014, publicada no DOU de 24/2/2014, seção 2, nº 38, pág. 45, a adoção de
medidas necessárias ao recebimento dos ativos do plano liquidado.”.

- As Emendas nºs 1 a 9 foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 722/2014,
publicada na edição do dia 20/11/2014, e a Emenda nº 10 foi encaminhada por meio
da Mensagem nº 725/2014, publicada na edição anterior.

Encerramento
O presidente -  A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para a especial de amanhã, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, 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 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2014
Às 8h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes e Durval Ângelo, membros da supracitada comissão. Está presente, também,
o deputado Rogério Correia.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado
Antônio Carlos Arantes, 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 conhecer e debater o
Plano  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura  Familiar.  A
presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.
Cleonice Maria da Silva, representante do povo indígena Pancararu, e Marilene Alves
Souza, integrante da coordenação da Articulação do Semi-Árido - Asa Minas; e os
Srs.  Patrus  Ananias  de  Souza,  deputado  federal  eleito  por  Minas  Gerais;  Argileu
Martins da Silva, diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural,
representando  Miguel  Rossetto,  ministro  do  Desenvolvimento  Agrário;  Edmar
Guariento Gadelha, subsecretário de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária,
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representando  André  Luiz  Coelho  Merlo,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Danilo Daniel Prado, superintendente regional do Incra-
MG;  Dom  Mauro  Morelli,  presidente  do  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional de Minas Gerais - Consea; Vilson Luiz da Silva, presidente da Federação
dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fetaemg;  Jésus
Rosário Araújo, diretor administrativo, representando Sandra Maria da Silva Andrade,
presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais;  Glauco
Regis Florisbelo, membro da Coordenação da Articulação Mineira de Agroecologia -
Viçosa;  Filipe  Russo,  dirigente  estadual  do  Movimento  dos  Sem  Terra  -  Montes
Claros; e Heleno Miranda Magalhães Júnior,  integrante da Comissão de Transição
Governamental de 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  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, 26 de novembro de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Toletino - Wander Borges.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/11/2014
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Antônio  Carlos  Arantes,  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Wander  Borges,
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
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recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mails do  Sr.  Regis  Neves  Segantini,
informando  a  veiculação  de  reportagem  pela  TV  Alterosa  acerca  da  carência  de
peritos  criminais  na  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  embora  haja  cerca  de  180
excedentes aguardando nomeação para o referido cargo; e da Sra. Áurea Mendes de
Oliveira, servidora pública da 1ª instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
solicitando  a  realização  de  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº
4.797/2013, que altera o art. 9º da Lei nº 16.645, de 2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados,  cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 3.792/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator:  deputado Antônio Carlos Arantes, em virtude de
redistribuição);  e  5.499/2014  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça (relator: deputado Wander Borges). Na fase de discussão do
parecer  do  relator,  deputado Gustavo  Corrêa,  que  conclui  pela  aprovação,  no  1º
turno, do Projeto de Lei nº 4.797/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, o presidente defere o pedido de vista do deputado Rogério
Correia.  Nesse  momento,  registra-se  a  saída  da  reunião  dos  deputados  Rogério
Correia  e  Sargento  Rodrigues.  A  presidência  suspende  os  trabalhos  para
recomposição  do  quórum.  Reabertos  os  trabalhos,  registra-se  a  presença  dos
deputados  Rogério  Correia  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Leonardo
Moreira, por indicação da liderança do BTR). Na fase de discussão do parecer do
relator, deputado Antônio Carlos Arantes, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  5.591/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta,  o
presidente defere o pedido de vista do deputado Rogério Correia. Nesse momento,
registra-se a saída da reunião do deputado Wander Borges. Na fase de discussão do
parecer  do  relator,  deputado Gustavo  Corrêa,  que  conclui  pela  aprovação,  no  1º
turno,  do Projeto de Lei  nº  5.592/2014,  o presidente defere o pedido de vista do
deputado Rogério  Correia.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. É recebido pela
presidência o seguinte requerimento:
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nº  10.885/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 5.591/2014, que altera
a Lei  nº  15.293,  de 2004, que institui  as carreiras dos Profissionais  de Educação
Básica do Estado, e a Lei nº 15.301, de 2004, que institui as carreiras do Grupo de
Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, e dá outras providências.

Registra-se a saída da reunião do deputado Duarte Bechir. Não havendo quórum, a
presidência deixa de submeter o requerimento a votação. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a reunião extraordinária em 20/11/2014, às 16 horas, com a finalidade
de  apreciar  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.797/2013,  5.591  e  5.592/2014,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sebastião Costa - Gil Pereira - Leonardo Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.245/2014

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe objetiva
alterar a Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de preservação
permanente e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/6/2014,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cumpre-nos,  agora,  examinar  a  proposição  quanto  ao  mérito,  nos  termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto visa alterar o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, com o

objetivo  de  ressalvar,  entre  as  proibições  nele  estabelecidas,  o  revolvimento  de
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sedimentos para a lavra de recursos minerais, em rios de preservação permanente,
quando  se  tratar  de  intervenção  de  utilidade  pública  e  de  interesse  social
devidamente autorizada pelo órgão ambiental estadual competente.

A iniciativa é justificada com o argumento de que a extração de areia e cascalho é
de  fundamental  importância  econômica,  sobretudo  para  a  construção  civil  e  a
ampliação  de  infraestruturas  necessárias  ao  desenvolvimento  de  municípios.
Argumenta-se ainda que a regra estabelecida no projeto condiciona a intervenção
nesses cursos d'água a autorização dos órgãos ambientais competentes.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, restringe a
possibilidade  de  revolvimento  de  sedimentos  apenas  aos  Rios  Jequitinhonha  e
Grande, cursos d'água de domínio da União.

Na  Constituição  do  Estado,  a  finalidade  de  criação  de  rios  de  preservação
permanente se circunscreve aos casos de fomento das práticas náuticas, de pesca
desportiva e de recreação pública. Portanto, nessa perspectiva, admitir a intervenção
para  os  objetivos  perseguidos  na  proposição  não  se  contrapõe,  em  princípio,  à
orientação constitucional. Além disso, devemos ressaltar, também, que o revolvimento
se fará com a supervisão e a autorização expressa do poder público. Tendo em vista
a finalidade precípua do projeto, de extração de areia e cascalho, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda nº 2, que contempla também sugestão apresentada
pelo deputado Célio Moreira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.245/2014, no

1º turno, com a Emenda nº 2, a seguir redigida, e pela rejeição da Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 3º - (…)
Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista, mediante autorização do órgão

ambiental competente:
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I - no inciso I do  caput deste artigo a intervenção de utilidade pública e interesse
social;

II  -  no inciso II  do  caput deste artigo a intervenção de interesse social nos rios
Grande e Jequitinhonha e nos afluentes de ambos para fins de extração de areia,
argila, saibo e cascalho, nos trechos declarados de preservação permanente por esta
lei.”.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.169/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em foco, a Comissão de Minas e Energia, atendendo a

requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, requer ao presidente da Assembleia
seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais -  Cemig - pedido de
informações sobre o percentual no total das contas de energia elétrica representado
pelos tributos e encargos federais, por faixa de consumo.

Publicada no Diário do Legislativo de 20/2/2014, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise busca obter informações acerca dos tributos e encargos

federais incidentes na conta de energia elétrica. Isso porque, no valor total de uma
conta  de  energia  elétrica  estão  incluídos  não  só  os  custos  de  geração,  de
transmissão  e  de  distribuição,  mas  também  os  encargos  setoriais  e  os  tributos
federais, estaduais e municipais.

Atualmente  são  oito  os  encargos  setoriais  existentes,  que  buscam  viabilizar  a
implantação das políticas  de governo para o setor  elétrico.  No que se refere aos
tributos, dois são federais, quais sejam o Programa de Integração Social - PIS - e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  - Cofins.  O estado e os
municípios,  cada  qual  conta  com  um  tributo:  o  Imposto  sobre  Circulação  de
Mercadorias  e  Serviços  -  ICMS  -  e  a  Contribuição  para  Custeio  do  Serviço  de
Iluminação Pública - CIP -, respectivamente.
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A  informação  pedida  pela  Comissão  de  Minas  e  Energia  é  de  fundamental
importância para a compreensão da política pública de energia elétrica, uma vez que
subsidia o conhecimento desta Casa acerca dos custos envolvidos na geração, na
transmissão e na distribuição de energia.

Por  fim,  tem-se que a apresentação da proposição em tela  se  coaduna com a
competência constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, em conformidade com o art.
62,  XXXI,  da  Constituição  Mineira.  E,  ainda,  que  é  competência  da  Mesa  da
Assembleia, nos termos do § 3º do art. 54 da Constituição do Estado, encaminhar
pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.169/2014 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de novembro de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.607/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização, atendendo a requerimento do deputado Paulo Lamac, solicita seja
encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -
Copasa-MG - pedido de informações sobre o cronograma de implantação do sistema
de esgotamento sanitário de Resplendor, especificando-se as obras já executadas e
as ainda pendentes, bem como o prazo para sua execução

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização no Município de
Resplendor,  em  4/6/2014,  que  teve  por  finalidade  debater  o  cumprimento  das



1253
____________________________________________________________________________

condicionantes estabelecidas no contrato que regula a prestação de serviços públicos
de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário,  firmado  entre  o  Estado,  o
Município de Resplendor e a Copasa-MG, nos termos do convênio de cooperação
formado em 10 de fevereiro de 2011.

Como medida  compensatória  e  mitigadora  decorrente  da  implantação  da  Usina
Hidrelétrica de Aimorés, o consórcio gestor, responsável pela construção da referida
usina, formado pelas empresas Vale e Cemig, ficou responsável pela adequação do
sistema de esgotamento sanitário  de Resplendor.  A hidrelétrica  foi  implantada em
2006,  no  trecho  médio  do  Rio  Doce,  com  reservatório  de  30,9  km2  de  área,
abrangendo parte dos municípios de Aimorés, Itueta e Resplendor, na região Leste de
Minas.

Em  2011,  a  Copasa-MG  passou  a  ser  a  concessionária  dos  serviços  de
abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  de  Resplendor,  tendo  recebido
recursos  do  referido  consórcio  para  a  adequação  do  sistema  de  esgotamento
sanitário  do  referido  município,  incluindo  a  construção  de  redes  coletoras,
interceptores, ligações domiciliares (que interligam cada residência à rede coletora de
esgotos) e duas estações de tratamento de esgoto, sendo uma na margem direita e
outra na margem esquerda do Rio Doce.

Durante a audiência pública, foram relatados vários problemas e inconformidades
observadas na execução das obras pela  Copasa-MG,  em especial:  recomposição
asfáltica inadequada das ruas do município, após a implantação das redes coletoras;
existência de lançamentos de esgoto bruto no Rio Doce,  uma vez que o sistema
coletor não está completamente implantado; cobrança indevida da taxa de esgoto
pela  Copasa;  problemas  operacionais  constantes  nas  estações  de  tratamento  de
esgoto, que causam a interrupção do tratamento; refluxo da rede de esgoto no interior
dos imóveis, por ocasião das chuvas.

Ter conhecimento do cronograma e saber quais obras do sistema de esgotamento
sanitário de Resplendor já foram executadas, quais estão ainda pendentes e qual o
prazo  para  a  conclusão  das  obras  é  essencial  para  fornecer  à  ALMG  dados
atualizados que poderão subsidiar a atuação parlamentar.

As informações solicitadas são, pois, de fundamental importância e a solicitação em
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tela  está  constitucionalmente  amparada,  uma  vez  que  compete  à  Assembleia
Legislativa fiscalizar a aplicação das políticas públicas e buscar a transparência nas
questões que dizem respeito aos interesses da sociedade.

A indagação  à  Copasa-MG  é  legítima  e  encontra  respaldo  na  Constituição  do
Estado,  cujo  art.  62  atribui  à  Assembleia  Legislativa  a  competência  privativa  de
fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 8.607/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de novembro de 2014.
Dilzon Melo, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 26/11/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Hely Tarqüínio, em que notifica o falecimento do Sr. Sérgio Marcos de

Andrade Savassi, ocorrido em 25/11/2014, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Hely Tarqüínio, em que notifica o falecimento do Sr. Clóvis Simões

Cunha, ocorrido em 14/11/2014, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.451

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.452
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.453
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Taboas, com sede no Município de São João Batista do Glória.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Taboas, com sede no Município de São João Batista do Glória.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.454
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Canjuru e do Rio das Pedras, 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 Canjuru e do Rio das Pedras, com sede no Município
de Itamarandiba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.455
Declara de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de Floresta, com

sede no Município de Central de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de

Floresta, com sede no Município de Central de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.456
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  e  Assentadas  do

Assentamento Roseli Nunes II, 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  dos  Assentados  e

Assentadas do Assentamento Roseli Nunes II, com sede no Município de Resplendor.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.457
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares  do  Distrito  e  Região  de  Dom  Modesto,  com  sede  no  Município  de
Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Agricultores Familiares do Distrito e Região de Dom Modesto, com sede no Município
de Caratinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.458
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.459
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.460
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.461
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
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.462
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de novembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

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

LEGISLATURA EM 27/11/2014
Presidência do Deputado Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.  -  Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred
Costa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Luzia
Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Ulysses Gomes -
Wander Borges.
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Falta de Quórum
O presidente (deputado Wander Borges) - 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 especial
de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 27/11/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Sávio Souza Cruz,  em que notifica o falecimento  do Sr.  Aureliano

Pimenta, ocorrido em 26/11/2014, em Nova Lima. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2014, em Pirapora, que resultou
na apreensão de dois adolescentes, além de duas armas de fogo (Requerimento nº
8.314/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9/6/2014,  em  Patrocínio,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  balança  de  precisão,  giletes,  facas  e  outros
materiais e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.315/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  2º
Batalhão de Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2014, na Rodovia
LMG-806, em Ribeirão das Neves, que resultou no regaste de uma vítima de acidente
de trânsito cujo carro caiu dentro de um córrego (Requerimento nº 8.316/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  18ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2014,
em Alfenas,  que resultou  na  apreensão de armas  e  munição e  na  prisão de um
homem(Requerimento nº 8.317/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão
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de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/6/2014, que resultou na prisão
de um homem que portava uma arma dentro de um ônibus da linha Governador
Valadares-Alto Santa Helena (Requerimento nº 8.318/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/6/2014, em Prata, que resultou
na apreensão de mais de 20kg de cocaína e na prisão de um homem(Requerimento
nº 8.329/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 13/6/2014,  em Divinópolis,  que
resultou na apreensão de um celular, drogas e quantia em dinheiro e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.330/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/6/2014, em Juiz de Fora, que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  arma  de  fogo,  balança  de  precisão,  rádios
transmissores e quantia em dinheiro e na prisão de quatro pessoas (Requerimento nº
8.331/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  12/6/2014,  em  Barroso,  que
resultou na apreensão de cocaína, cigarros falsificados e quantia em dinheiro e na
prisão de quatro pessoas (Requerimento nº 8.332/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 13/6/2014,  em Divinópolis,  que
resultou na apreensão de três motocicletas roubadas e na prisão de três pessoas
(Requerimento nº 8.333/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º BPM, pela
atuação na ocorrência, em 15/6/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de drogas, quantia em dinheiro, uma pistola 9mm de uso restrito das forças armadas,
material  para  dolagem  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 (Requerimento
nº 8.334/2014, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de  Polícia  Militar  e  na  Escola  de  Formação  de  Soldados  da  Polícia  Militar  pela
atuação na ocorrência, em 15/6/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de drogas, quantia em dinheiro e munição e na prisão de um homem (Requerimento
nº 8.335/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  15/6/2014,  em  Ipatinga,  que
resultou na apreensão de um adolescente,  drogas, quantia em dinheiro,  munição,
rádios  comunicadores,  balança,  dinamite  e  detonadores  (Requerimento  nº
8.339/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/6/2014, em Teófilo Otôni, que
resultou na apreensão de armas, drogas, quantia em dinheiro, munição e na prisão
de um homem (Requerimento nº 8.340/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  12/6/2014,  em  Almenara,  que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, arma, balança de precisão e
na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.341/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, em complementação ao
Requerimento nº  7.997/2014 (Requerimento nº  8.342/2014,  do deputado Sargento
Rodrigues);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  6ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
13/6/2014,  em Além Paraíba,  que resultou  na apreensão de um menor,  drogas e
quantia em dinheiro (Requerimento nº 8.344/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/6/2014,  em  Pirapora,  que
resultou  na  apreensão  de  9kg  de  maconha  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 8.345/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/6/2014, em Belo Horizonte, que
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resultou  na  apreensão  de  um  menor,  de  réplica  de  arma,  de  um  notebook,  na
recuperação de dois carros roubados e na prisão de quatro pessoas (Requerimento
nº 8.346/2014, do deputado Cabo Júlio);

Solicita  seja  formulado  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que
menciona, lotados no 39º BPM, pela atuação em ocorrências, em Contagem, que
resultaram  na  apreensão  de  armas  de  fogo,  munição  e  substâncias  similares  a
drogas (Requerimento nº 8.347/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/6/2014, em Ribeirão das Neves,
que resultou na apreensão de armas de fogo e drogas e na prisão de duas pessoas
(Requerimento nº 8.348/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/6/2014, em Santa Luzia, que
resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, quantia em dinheiro e na prisão de
duas pessoas (Requerimento nº 8.349/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/6/2014, em Santa Luzia, que
resultou na apreensão de armas de fogo e na recuperação de um veículo roubado
(Requerimento nº 8.350/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/6/2014, em Ribeirão das Neves,
que  resultou  na  apreensão  de drogas,  quantia  em dinheiro  e  na  prisão de  duas
pessoas; (Requerimento nº 8.351/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/6/2014, em Lagoa Santa, que
resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, quantia em dinheiro e na prisão de
quatro pessoas; (Requerimento nº 8.352/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 20/6/2014, em Monte Alegre de
Minas, que resultou na apreensão de quase 20kg de pasta base de cocaína e na
prisão de um homem (Requerimento nº 8.353/2014, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/6/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  quatro  adolescentes,  drogas,  munição  e  balanças  de
precisão; 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 (Requerimento nº 8.354/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/6/2014, em Ribeirão das Neves,
que resultou na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas (Requerimento nº
8.355/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar e no 2º Batalhão de Polícia Militar,
pela  atuação  na  ocorrência,  em  20/6/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que  resultou  na
apreensão de armas de fogo, munição, quantia em dinheiro, drogas e na prisão de
três pessoas (Requerimento nº 8.356/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  19/6/2014,  em  Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  balanças  de  precisão,  facas,
material para dolagem e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.357/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/6/2014, em Passos, que resultou
na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas; (Requerimento nº 8.358/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/6/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  drogas  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº
8.359/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/6/2014, em Belo Horizonte, que
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resultou na apreensão de armas de fogo, munição, drogas, balança de precisão e na
prisão de dois homens (Requerimento nº 8.360/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55ª Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/6/2014, em Pirapora e Várzea da
Palma,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  material  para  fabricar  cocaína  e
balança  de  precisão,  bem  como  na  prisão  de  quatro  pessoas  (Requerimento  nº
8.361/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52ª Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/6/2014,  em  Mariana,  que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e um menor (Requerimento nº
8.362/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44ª Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/6/2014, em Santo Antônio do
Jacinto, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, munição, uma
arma calibre 36 e material para embalagem de droga, bem como na prisão de quatro
pessoas (Requerimento nº 8.363/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 43ª Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/6/2014,  em  Governador
Valadares, que resultou na apreensão de drogas, material para embalagem de droga
e uma menor, bem como na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.364/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19ª Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  20/6/2014,  em  Ladainha,  que
resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de um homem (Requerimento nº
8.365/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48ª Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/6/2014, em Ibirité, que resultou
na apreensão de drogas e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.366/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/6/2014,  em  Belo
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Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  munição,  quantia  em  dinheiro,
aparelhos celulares e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.367/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de aplauso à comunidade de Três Pontas pelos 157 anos de emancipação desse
município (Requerimento nº 8.411/2014, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  23/6/2014,  em  Contagem,  que
resultou  na  apreensão  de  um  menor,  armas  de  fogo,  drogas  e  munição
(Requerimento nº 8.417/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/6/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo, quantia em dinheiro, aparelho celular e um
veículo roubado, bem como na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.418/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/6/2014, em Lavras, que resultou
na apreensão de drogas, munição, quantia em dinheiro e na prisão de um homem
(Requerimento nº 8.419/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/6/2014, em Juiz de Fora, que
resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão e quantia em dinheiro e na
prisão de quatro pessoas (Requerimento nº 8.420/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 45º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  24/6/2014,  em  Paracatu,  que
resultou na apreensão de um menor, bem como de drogas e balanças de precisão
(Requerimento nº 8.425/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão
de Polícia Militar e na 4ª Companhia de Missões Especiais da PMMG, pela atuação
na ocorrência, em 24/6/2014, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de drogas
e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.426/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  17ª
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Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  de  Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 24/6/2014, em Baependi, que resultou na apreensão de
armas de fogo e munição e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.427/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/6/2014,  em  Ituiutaba,  que
resultou  na  apreensão de  drogas  e  na  prisão  de três  pessoas  (Requerimento  nº
8.428/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  26/6/2014,  em  Contagem,  que
resultou na apreensão de maconha e armas de fogo (Requerimento nº 8.429/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 5ª Delegacia de Polícia
Civil, em Andradas, pela atuação na ocorrência, em 25/6/2014, nesse município, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, munição e objetos de valor e
na prisão de quatro pessoas (Requerimento nº 8.434/2014,  do deputado Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de Polícia Civil
de Plantão de Ituiutaba, pela atuação na ocorrência, em 30/6/2014, em Gurinhatã,
que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  objetos  de  valor,  embalagens  para
entorpecentes e caderno contendo anotações sobre o comércio de entorpecentes e
na  prisão  de  uma  pessoa  (Requerimento  nº  8.435/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de Polícia
Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/6/2014, em Belo Horizonte, que resultou na
apreensão  de  drogas  e  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  três  pessoas
(Requerimento nº 8.436/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª  Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/6/2014, em São
Joaquim de Bicas, que resultou na apreensão de drogas e celulares e na prisão de
uma pessoa (Requerimento nº 8.437/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 27/6/2014, em Ouro Preto,  que
resultou na apreensão de dois  adolescentes, além de drogas,  e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.438/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o 2º-Sgt. PM Sandro Gonçalves Maia, lotado no Centro de
Treinamento  Policial,  pelos  relevantes  serviços  prestados  (Requerimento  nº
8.439/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/6/2014,  em  Januária,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, toucas ninjas e uma banana de
dinamite (Requerimento nº 8.440/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª Cia. Rotam, pela
atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de drogas, celular, quantia em dinheiro e na prisão de uma pessoa (Requerimento nº
8.441/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 60ª Cia. PM - 9º BPM,
pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Barbacena, que resultou na apreensão
de 17 barras de dinamite e na prisão de 3 pessoas (Requerimento nº 8.442/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos bombeiros militares que menciona, lotados no 3º Pelotão do Corpo
de Bombeiros  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 16/6/2014,  em Conselheiro
Lafaiete, em que se realizou um parto de emergência (Requerimento nº 8.443/2014,
do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, drogas, balanças de precisão e na
prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.450/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª
Companhia  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 1º/7/2014, em Uberlândia, que resultou na apreensão de 49 aves da
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fauna silvestre, 28 gaiolas, 2 viveiros, 1 alçapão e outros materiais e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.452/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  1º/7/2014,  em  Miradouro,  que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, material para dolagem e na
prisão de um homem (Requerimento nº 8.453/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Juiz de Fora, que
resultou  na  apreensão  de  uma  submetralhadora  e  na  prisão  de  duas  pessoas
(Requerimento nº 8.454/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de aproximadamente 2.500 pinos de cocaína e na prisão de
duas pessoas (Requerimento nº 8.455/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de Polícia
Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Belo Horizonte, que resultou na
apreensão de um menor, bem como de drogas e quantia em dinheiro (Requerimento
nº 8.456/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2014, em Ribeirão das Neves,
em que os policiais impediram a execução de um adolescente e que resultou na
apreensão  de  armas  de  fogo  e  na  prisão  de  quatro  pessoas  (Requerimento  nº
8.457/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 256º Companhia Tático-
Móvel do 54ª Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2014, em
Ituiutaba, que resultou na apreensão de 59kg de maconha, aparelho celular,  faca,
quantia em dinheiro e na  prisão de um homem (Requerimento nº  8.460/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Del. Esp. Furto, Roubo,
Antissequestro, Org. Crim. / Deoesp, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2014, em
Belo  Horizonte,  que resultou  na apreensão de objetos  furtados,  armas de fogo e
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munição e na prisão de quatro pessoas (Requerimento nº 8.461/2014, do deputado
Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/7/2014, em Varginha, que resultou
na apreensão de drogas e uma balança de precisão e na detenção de três pessoas
(Requerimento nº 8.464/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37ª Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2014, em Araxá, que resultou na
apreensão  de  um  adolescente  e  de  aproximadamente  2kg  de  maconha
(Requerimento nº 8.465/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2014, em São João del-Rei, que
resultou  na  apreensão  de drogas,  arma de  fogo,  balanças  de  precisão,  baterias,
lâminas de estilete e radiocomunicadores (Requerimento nº 8.466/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na operação Cidade Limpa, em 2/7/2014, em Oliveira,
que resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão, quantia em dinheiro,
material para embalar drogas, munição e na prisão de dez pessoas (Requerimento nº
8.467/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Corinto pelos 90 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 8.472/2014, do deputado Fábio Cherem);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia Especializada
em Repressão às Organizações Criminosas da Divisão de Operações Especiais, pela
atuação na Operação Guardião, em 9/7/2014, que resultou na apreensão de armas
de  fogo,  dois  veículos,  telefones  celulares,  camisa  da  Polícia  Civil  e  porta-
documentos  com  emblema  dessa  corporação  e  na  prisão  de  seis  pessoas
(Requerimento nº 8.473/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na  ocorrência,  em
7/7/2014, na BR-381, em Betim, que resultou na apreensão de 44kg de cocaína e na
prisão  de  três  pessoas  (Requerimento  nº  8.474/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia  Militar,  por  sua atuação na ocorrência,  em 7/7/2014,  em  Ipatinga,  que
resultou  na  apreensão  de  42kg  de  maconha  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.493/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona  pela  atuação  na
ocorrência, em 8/7/2014, em Itatiaiuçu, que resultou no resgate de um adolescente
que havia sido soterrado após a queda de um muro de arrimo (Requerimento  nº
8.494/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados à sociedade (Requerimento nº
8.496/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação na operação
conjunta, em 10/7/2014, em Iturama, que resultou na prisão de Hélio Jairo Sampaio
de Lima e na apreensão de cerca de 1t de maconha (Requerimento nº 8.497/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
10/7/2014, na BR-040, em Juiz de Fora, que resultou na prisão de uma pessoa que
transportava  mais  de  1t  de  maconha  (Requerimento  nº  8.498/2014,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação conjunta na
ocorrência em 10/7/2014, em Alvinópolis, que resultou na prisão de 19 integrantes de
uma organização criminosa e na apreensão de veículos, drogas, armas de fogo e
munições (Requerimento nº 8.499/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  pela  atuação  em  operação
antidrogas nas Rodovias BR-365 e BR-153, em 10/7/2014, próximo a Monte Alegre
de Minas,  que resultou  na  prisão  de  seis  pessoas  por  tráfico  ilícito  de  drogas  e
homicídio e na apreensão de seis tabletes de substância semelhante a pasta base de
cocaína (Requerimento nº 8.500/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, pela atuação na ocorrência, em
13/7/2014, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, que resultou na prisão dois
suspeitos  da  prática  de  crime  de  tráfico  de  drogas  e  na  apreensão  de  drogas,
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carregadores  de  pistola,  munições,  quantia  em  dinheiro  e  radiocomunicadores
(Requerimento nº 8.503/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
Minas Gerais, Sr. Luís Cláudio Chaves, e com o presidente da 210ª Subseção da
OAB-MG, Sr. Oséas Souza Soares, pela instalação da subseção desse conselho na
Comarca de Medina (Requerimento nº 8.540/2014, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Carlos de Almeida, presidente da Associação dos
Ministros Evangélicos de Medina, pela realização da 8ª edição do Avivamed - Festa
da Paz em Medina (Requerimento nº 8.544/2014, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 8.545/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Contagem  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.546/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nepomuceno  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.547/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  recuperação  de  um  veículo  roubado  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.548/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/7/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na recuperação de uma arma furtada de um policial militar
(Requerimento nº 8.549/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  6ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
23/7/2014,  em  Leopoldina,  que  resultou  na  prisão  de  um  foragido  da  polícia
(Requerimento nº 8.550/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  28ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
23/7/2014, em Perdigão, que resultou no salvamento de uma idosa atacada por um
enxame de abelhas (Requerimento nº 8.551/2014, do deputado Cabo Júlio);



1273
____________________________________________________________________________

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/7/2014, em Teófilo Otôni, que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e munição e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.552/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  arma  de  fogo  e  munição  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.553/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  um  veículo  adulterado  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.554/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014, em Monte Alegre de
Minas, que resultou na apreensão de um veículo e de drogas e na prisão de duas
pessoas (Requerimento nº 8.555/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014, em Ribeirão das Neves,
que resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.556/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  6º
Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014,
em Governador Valadares, que resultou no salvamento de um bebê com quatro dias
de  vida  que  estava  engasgado  e  não  conseguia  respirar  (Requerimento  nº
8.557/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
28/7/2014,  em  Nova  Lima,  que  resultou  na  recuperação  de  uma  arma  de  fogo
extraviada da Polícia Civil (Requerimento nº 8.558/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/7/2014, em Belo Horizonte, que
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resultou  na  apreensão  de  um  silenciador,  balanças  de  precisão,  armas  de  fogo,
munição e drogas e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.559/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam e no 49º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/7/2014,
em Belo Horizonte, que resultou na apreensão armas de fogo, munição e quantia em
dinheiro e na prisão de cinco pessoas (Requerimento nº 8.560/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de Polícia
Militar,  pela  atuação  nas  ocorrências,  em  3/7/2014  e  7/7/2014,  em  Caraí,  que
resultaram na apreensão de drogas, armas de fogo, munição, quantia em dinheiro,
aparelhos celulares e substâncias semelhantes a maconha e  crack e na prisão de
três pessoas (Requerimento nº 8.561/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia Regional de
Polícia Civil, pela atuação na operação, em 12/7/2014, em Juiz de Fora, que resultou
na descoberta de um laboratório de refino de cocaína, na apreensão de drogas e na
prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº  8.562/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª  Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  15/7/2014,  em
Bambuí, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e aparelho celular
e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.563/2014, do deputado Sargento
Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na  ocorrência,  em
18/7/2014, em Uberaba, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois
homens (Requerimento nº 8.564/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de Polícia
Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 18/7/2014, em Governador Valadares, que
resultou na apreensão de drogas e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº
8.565/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª  Companhia
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Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/7/2014, em Itaúna,
que resultou na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas (Requerimento nº
8.566/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  pela  atuação  na  ocorrência,  em
25/7/2014,  que  resultou  na  prisão  de  uma  quadrilha  que  atuava  em  Pitangui
(Requerimento nº 8.567/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  pela  atuação  na  operação,  em
25/7/2014,  que resultou  na prisão de seis suspeitos de integrarem uma quadrilha
especializada em “saidinha de banco”  (Requerimento  nº  8.568/2014,  do deputado
Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  e  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  na  8ª
Companhia de Meio Ambiente e Trânsito e no 6º Batalhão de Bombeiro Militar, em
Governador Valadares, pelo trabalho de prevenção e repressão aos atos atentatórios
ao meio ambiente (Requerimento nº 8.569/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  o  Sr.  Pedro  César  Batista  pelo  lançamento  do  livro
Jornadas de junho (Requerimento nº 8.570/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a comunidade de Borda da Mata pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 8.574/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Fronteira pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 8.575/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Canápolis  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.576/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Luminárias  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.577/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Uberlândia  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.583/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Araguari pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 8.584/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Conquista  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.585/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Rio  Paranaíba pelo  aniversário desse
município (Requerimento nº 8.586/2014, do deputado Tony Carlos);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Sacramento  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.587/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de São Francisco de Sales pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 8.588/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Iturama pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 8.589/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cachoeira  Dourada  pelo  aniversário
desse município (Requerimento nº 8.590/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/7/2014, em São Francisco do
Glória, que resultou na prisão de um homem foragido da polícia (Requerimento nº
8.592/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com o  Sd.  PM Abel  Batista  dos  Santos,  lotado no Batalhão
Rotam de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/7/2014, em Contagem,
na qual reagiu após ser abordado por dois assaltantes armados, conseguindo impedir
o assalto (Requerimento nº 8.593/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 43º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  31/7/2014,  em  Governador
Valadares,  que  resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.594/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  17ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
31/7/2014, em Pouso Alegre, que resultou na apreensão de droga e na prisão de
quatro pessoas (Requerimento nº 8.595/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 45º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  30/7/2014,  em  Paracatu,  que
resultou na apreensão de mais de 3kg de maconha (Requerimento nº 8.596/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas (Requerimento nº 8.597/2014, do deputado Cabo
Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/7/2014, em Pavão, que resultou
na apreensão de drogas, armas de fogo, munição e na detenção de sete pessoas
(Requerimento nº 8.598/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  Delegacia
Especializada  em  Roubo  e  Desvio  de  Cargas  da  Polícia  Civil,  pela  atuação  na
ocorrência, em 28/7/2014, em Contagem, que resultou na apreensão de doze tabletes
de cocaína e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.599/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
31/7/2014, em Igaratinga, que resultou na apreensão de 70kg de maconha, nove mil
reais  em  dinheiro  e  na  prisão  de três  pessoas  (Requerimento  nº  8.600/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo, colete balístico, drogas e na prisão de dois
homens (Requerimento nº 8.601/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  27ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/8/2014,
em  Camanducaia,  que  resultou  na  prisão  de  dois  homens  (Requerimento  nº
8.602/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/8/2014, em Olaria, que resultou
na  apreensão  de  580  mil  reais  e  na  prisão  de  três  homens  (Requerimento  nº
8.603/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sd. Edinilson Aparecido da Silva Rodrigues, lotado no 22º
Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  2/8/2014,  em  Belo
Horizonte,  que  resultou  no  impedimento  de  um assalto  e  na  apreensão  de  arma
(Requerimento nº 8.604/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão
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de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 3/8/2014, em Juiz de Fora, que
resultou na apreensão de drogas,  arma de fogo,  balança,  materiais  para embalar
drogas e na prisão de um homem(Requerimento nº 8.605/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  atuação  na  ocorrência,  em
21/5/2014, em Teófilo Otoni, que resultou na apreensão de um adolescente, drogas e
na  prisão  de  uma  mulher  (Requerimento  nº  8.606/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de congratulações com a  Associação Amigas da Cultura pelos  61 anos de sua
fundação (Requerimento nº 8.608/2014, da deputada Luzia Ferreira);

de  aplauso aos  policiais  militares  e  civis  lotados  em  Ituiutaba pelo  trabalho  de
combate ao tráfico de drogas realizado com êxito no primeiro semestre deste ano
(Requerimento nº 8.610/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  5/8/2014,  em  Contagem,  que
resultou na apreensão de um adolescente, um veículo roubado e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.612/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia
Regional de Polícia Civil, pela atuação na ocorrência, em 6/8/2014, em Uberlândia,
que resultou na apreensão de quase 300kg de maconha, veículos, objetos de valor,
arma de fogo, munição e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 8.613/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  5/8/2014,  em  Contagem,  que
resultou na apreensão de um adolescente, arma de fogo, munição e na prisão de dois
homens (Requerimento nº 8.614/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de 10 pessoas
(Requerimento nº 8.615/2014, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com a Câmara Municipal de Aiuruoca pelos 180 anos de sua
instalação (Requerimento nº 8.617/2014, do deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/8/2014,
em Nova Lima, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão
de um homem (Requerimento nº 8.618/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  6/8/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e uma balança
e na prisão de um homem (Requerimento nº 8.619/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia Militar e na 12ª Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela
atuação na ocorrência,  em  6/8/2014,  em  Ipatinga,  que resultou  na  apreensão de
drogas e de uma balança e na prisão de um homem (Requerimento nº 8.620/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, quantia em dinheiro e um celular e
na prisão de um homem (Requerimento nº 8.621/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  um  menor  e  de  armas  de  fogo,  munição  e  aparelhos
eletrônicos (Requerimento nº 8.623/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  22ª
Companhia  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 10/8/2014, em São João do Oriente, que resultou na apreensão de
armas  de  fogo,  munição,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 8.624/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
Companhia  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 9/8/2014, nas proximidades de Conceição das Alagoas, que resultou
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na apreensão de um menor, armas de fogo e munições e na prisão de um homem
(Requerimento nº 8.625/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º e no 13º
Batalhões  de Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  12/8/2014,  em  Belo
Horizonte,  que resultou na apreensão de drogas,  armas de fogo e munição e na
prisão de cinco pessoas (Requerimento nº 8.626/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  em apreensão de droga e  na  prisão de três  mulheres  (Requerimento  nº
8.627/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Cia. de
Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, pela atuação na ocorrência, em 11/8/2014, em
Juiz  de  Fora,  que  resultou  em  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.628/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  6ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/8/2014, em Miraí,
que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e aparelho celular e na
prisão de um homem (Requerimento nº 8.629/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 29º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/8/2014, em Ipuiúna, que resultou
na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e outros objetos e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.630/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/8/2014, em Frutal,
que  resultou  em apreensão de droga  (Requerimento  nº  8.633/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/8/2014, em São
Joaquim de Bicas, que resultou em apreensão de droga e na prisão de um homem
(Requerimento nº 8.634/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
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de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/8/2014, em Teófilo Otôni, que
resultou  em  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº
8.635/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/8/2014, em Juiz de Fora, que
resultou em apreensão de droga (Requerimento nº 8.636/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 17/8/2014,  em Uberlândia,  que
resultou na apreensão de droga,  quantia  em dinheiro,  objetos  de valor,  talões de
cheque  e  documentos  pessoais  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº
8.637/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na Companhia
de Meio Ambiente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/8/2014, em
Raposos, que resultou na apreensão de 200 pássaros silvestres e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.642/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  19/8/2014,  em  Belo
Horizonte,  que resultou na apreensão de um veículo  roubado e na prisão de um
homem (Requerimento nº 8.643/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo e drogas (Requerimento nº 8.644/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo, quantia em dinheiro e drogas e na prisão de
três pessoas (Requerimento nº 8.645/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  19/8/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, material para
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preparo  de  drogas  e  na  prisão  de 10  pessoas  (Requerimento  nº  8.646/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª
Companhia Independente de Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães
da Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 21/8/2014, em São Joaquim de
Bicas, que resultou na apreensão de três adolescentes, armas e munição e na prisão
de um homem (Requerimento nº 8.651/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
24/8/2014, em Uberaba, que resultou na apreensão de droga, quantia em dinheiro,
celular,  motocicleta  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº  8.652/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  27ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
16/8/2014, em Córrego do Bom Jesus, que resultou na apreensão de drogas, quantia
em dinheiro, celulares, um veículo e na prisão de quatro pessoas (Requerimento nº
8.653/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão
de Polícia Militar e na 7ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/8/2014, em Martinho Campos, que
resultou na apreensão de 902kg de maconha, um veículo, armas de fogo, munição e
na prisão de dois homens (Requerimento nº 8.741/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, pela atuação na ocorrência, em
13/8/2014, em Monte Alegre de Minas, que resultou na apreensão de droga, veículo,
quantia em dinheiro,  aparelhos celulares,  relógios,  cadernos e na  prisão de cinco
pessoas (Requerimento nº 8.742/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, pela atuação na ocorrência, em
15/8/2014, em Mato Verde, que resultou na apreensão de drogas, armas e na prisão
de três pessoas (Requerimento nº 8.743/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que atuaram na Operação Fardier, em 7/8/2014, que
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resultou na prisão de uma quadrilha autora de roubo de cargas (Requerimento nº
8.744/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  atuação  na  ocorrência,  em
13/8/2014, em Prata, que resultou na apreensão de 200kg de maconha e na prisão
de  uma  pessoa  envolvida  em  tráfico  internacional  de  drogas  (Requerimento  nº
8.745/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 23º BPM, pela atuação
na ocorrência,  em 7/8/2014, em Divinópolis,  que resultou na apreensão de droga,
quantia em dinheiro, balança de precisão, uma faca e na prisão de duas pessoas
(Requerimento nº 8.746/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Campanha  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.753/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Esmeraldas  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.754/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Machado  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.755/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com a  comunidade  de Luz  pelo  aniversário  desse  município
(Requerimento nº 8.756/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  Gotardo  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.757/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Serrania pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 8.758/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Carvalhos  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.759/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lima  Duarte  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.760/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Oliveira pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 8.761/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Três Corações pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 8.762/2014, do deputado Ivair Nogueira);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pouso  Alegre  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.763/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pouso  Alto  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.764/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
28/8/2014, em Frutal, que resultou na apreensão de 700kg de maconha e na prisão
de quatro pessoas (Requerimento nº 8.765/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Itaúna pelo aniversário de emancipação
desse município (Requerimento nº 8.766/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Guaranésia  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.768/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  aplauso  ao  Sgt.  PM  Leonardo  Leandro  Sousa  Diniz  pela  revitalização  e
manutenção da banda Vitalina Corrêa, no Município de Cordisburgo (Requerimento nº
8.769/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º e no 1º
Batalhões  de Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/8/2014,  em  Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  e  na  prisão  de  duas  pessoas
(Requerimento nº 8.770/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  50kg  de  maconha  e  na  prisão  de  três  pessoas
(Requerimento nº 8.771/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
1º/9/2014,  em Sabará, que resultou na apreensão de armas, drogas, entre outros
materiais,  e  na  prisão  de um  homem (Requerimento  nº  8.772/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
31/8/2014, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de armas, drogas, munições
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e na prisão de um homem (Requerimento nº 8.773/2014, do deputado Cabo Júlio);
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 46º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/8/2014,  em  Patrocínio,  que
resultou na apreensão 11kg de maconha e na prisão de seis pessoas (Requerimento
nº 8.774/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares lotados no 15º Batalhão de Polícia Militar e aos
policiais civis lotados na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Patos de Minas, 3ª
Delegacia de Polícia Civil de São Gotardo, 7ª Delegacia de Polícia Civil de Presidente
Olegário e 10ª Delegacia de Polícia Civil  de Patrocínio pela atuação na operação
SkyFall,  em  28/8/2014,  em  São  Gotardo,  que  resultou  na  prisão  de  19  pessoas
(Requerimento nº 8.775/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  pela  atuação  na  ocorrência,  em
29/8/2014, em Ubá, que resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão e
facas (Requerimento nº 8.776/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/9/2014, em Pouso Alegre, que
resultou no  resgate  de uma recém-nascida  abandonada no telhado de uma casa
(Requerimento nº 8.779/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  22ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/9/2014,
em Caratinga, que resultou na apreensão de drogas, armas, munição, quantia em
dinheiro e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº  8.780/2014,  do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  22ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/9/2014,
em Caratinga, que resultou na apreensão de drogas e na detenção de cinco pessoas
(Requerimento nº 8.781/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o prefeito municipal de Descoberto pela 3ª colocação no
ranking oficial  de  2014  "Os  100  melhores  prefeitos  do  Brasil"  (Requerimento  nº
8.782/2014, do deputado Braulio Braz);
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de congratulações com a comunidade de Estrela do Sul  pelo  aniversário desse
município (Requerimento nº 8.783/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Coromandel  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.784/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Serra do Salitre pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 8.785/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com a  comunidade  de Ibiá  pelo  aniversário  desse  município
(Requerimento nº 8.786/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Ituiutaba pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 8.787/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Gurinhatã  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.788/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com a  comunidade  de Campos  Altos  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.789/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Monte Alegre de Minas pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 8.790/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com o prefeito municipal de Muriaé pela 6ª colocação no ranking
oficial de 2014 "Os 100 melhores prefeitos do Brasil" (Requerimento nº 8.791/2014,
do deputado Braulio Braz);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  por  sua  atuação  na  Operação
Réquiem, que culminou na prisão de 24 pessoas em Teófilo Otôni (Requerimento nº
8.792/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso ao Sr. Haroldo Toscano, juiz criminal titular da 2ª Vara Criminal, e aos
policiais  militares  e  civis  que  menciona  por  sua  participação  na  operação,  em
14/8/2014, em Belo Horizonte, que resultou na prisão de três pessoas (Requerimento
nº 8.793/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º BPM,
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 (Requerimento nº 8.801/2014, do deputado Cabo
Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º BPM,
pela  atuação  na  ocorrência,  em  8/9/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão  de  armas  de  fogo,  aparelhos  eletrônicos  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.802/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.803/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32° BPM,
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 (Requerimento nº 8.804/2014, do deputado Cabo
Júlio);

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
(Requerimento nº 8.805/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.806/2014, do deputado Cabo
Júlio);

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 (Requerimento nº 8.807/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  26ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/9/2014,
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em Águas Vermelhas, que resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de
um homem (Requerimento nº 8.808/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
8.809/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de
Polícia Civil,  pela atuação na ocorrência,  em 10/9/2014,  em Patos de Minas,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  veículos  e  na  prisão  de  quatro  pessoas
(Requerimento nº 8.810/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.811/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 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 (Requerimento nº 8.812/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº
8.813/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.814/2014, do deputado Cabo Júlio);

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,
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material  utilizado  para  dolagem  de  droga  e  na  detenção  de  duas  pessoas
(Requerimento nº 8.815/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 Divinópolis, que resultou na apreensão de um menor, bem como de
cerca de 10kg de maconha (Requerimento nº 8.816/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.817/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº
8.818/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.829/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.830/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
8.831/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
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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 (Requerimento nº 8.832/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  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 (Requerimento nº 8.833/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.834/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.835/2014,
do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.836/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.837/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.838/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 12° Batalhão
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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  (Requerimento  nº
8.839/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.840/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.861/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.862/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.863/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.864/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
da 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 (Requerimento nº 8.865/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela
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atuação na ocorrência, em 1º/10/2014, em Itapagipe, que resultou na apreensão de
aproximadamente  13kg  de  crack e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº
8.866/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento
nº 8.867/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.868/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  maconha  (Requerimento  nº  8.869/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.871/2014,
do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento
nº 8.872/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
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de  armas  de  fogo,  quantia  em  dinheiro  e  aparelho  celular  (Requerimento  nº
8.873/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.874/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
8.875/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
8/10/2014,  em  Uberlândia,  que  resultou  na  recuperação  de  um  veículo  roubado
(Requerimento nº 8.877/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.878/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  Antônio  Nicoleti,  no  Município  de
Jacutinga,  pelos  50  anos  de  sua  existência  (Requerimento  nº  8.879/2014,  do
deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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
(Requerimento nº 8.880/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.881/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
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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 (Requerimento nº 8.882/2014, do
deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.883/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.884/2014, do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.885/2014, do
deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.886/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.887/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 de 40kg de maconha e na detenção de um homem (Requerimento nº
8.888/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
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Horizonte, que resultou na apreensão de arma de fogo e na prisão de um homem
(Requerimento nº 8.889/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.890/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

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
(Requerimento nº 8.891/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.892/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

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
(Requerimento nº 8.893/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.894/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 8.895/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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  (Requerimento  nº  8.896/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 16ª CIA PM IND, pela



1296
____________________________________________________________________________

atuação na ocorrência, em 9/9/2014, em Conceição do Rio Verde, que resultou na
apreensão  de  drogas  (Requerimento  nº  8.904/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam, pela
atuação  na  ocorrência,  em  17/10/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão de um menor, bem como de 248 invólucros contendo substância análoga
ao crack (Requerimento nº 8.905/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 129ª CIA PM, na 162ª
CIA PM e na 244ª CIA ENS TREIN, pela atuação na ocorrência, em 2/9/2014, em
Poços  de  Caldas,  que  resultou  na  apreensão  de  579  pedras  de  crack e  armas
brancas  e  na  prisão  de  suspeitos  (Requerimento  nº  8.906/2014,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 200ª Cia PM TM, pela
atuação na ocorrência, em 26/8/2014, em Uberlândia, que resultou na apreensão de
um menor, bem como de drogas, munição, quantia em dinheiro e balança de precisão
e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.907/2014, do deputado Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos  policiais  militares  que menciona,  lotados na 142ª  CIA PM, pela
atuação na ocorrência, em 29/9/2014, em Divinópolis, que resultou na apreensão de
20  pedras  de  substância  semelhante  a  crack e  na  prisão  de  um  adolescente
(Requerimento nº 8.908/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, lotados no 59ª Cia PM e na
6ª  Delegacia  de  Polícia  Civil,  pela  atuação,  em  22/8/2014,  em  Passa  Tempo,  na
operação Cidade Limpa, que resultou na apreensão de armas de fogo, papelote de
cocaína,  materiais  pornográficos  e  munição  (Requerimento  nº  8.909/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 223ª Cia PM e 17ª CIA
M ESP, pela atuação na ocorrência, em 10/9/2014, em Pouso Alegre, que resultou na
apreensão de 400 microtubos (pinos) contendo substância semelhante a cocaína e
2000  microtubos  vazios  e  na  prisão  em  flagrante  do  suspeito  (Requerimento  nº
8.910/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  atuação  na  ocorrência  em
4/11/2014, em João Monlevade, que resultou na apreensão de 500kg de maconha e
na  prisão  de  duas  pessoas  (Requerimento  nº  8.911/2014,  do  deputado Sargento
Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 173ª Cia. do
27° Batalhão de Polícia Militar, pela iniciativa de criar e implantar a Rede de Policiais
Protegidos - RPP (Requerimento nº 8.912/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 201ª Cia. PM
e 2ª Cia. M ESP, pela atuação na ocorrência, em 3/11/2014, em Esmeraldas, que
resultou na apreensão de substâncias análogas a  crack e maconha, duas balanças
de precisão e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 8.915/2014, do deputado
Sargento Rodrigues);

de aplauso ao Sr. Antônio Lemos, secretário municipal de Cultura de Pitangui, pelos
relevantes serviços prestados à sociedade mineira (Requerimento nº 8.930/2014, do
deputado Anselmo José Domingos);

de repúdio à Associação dos Magistrados do Brasil, à Associação dos Magistrados
Mineiros e à Associação Mineira do Ministério Público pela total inversão de valores
refletida  nas  atuações  da  Sra.  Renata  Cerqueira  da  Rocha  Limones  Monteiro,
promotora  de  justiça,  e  do  Sr.  Jeferson  Val  Iwassaki,  juiz  de  direito,  ambos  da
Comarca de Açucena,  por  agirem contra a livre manifestação dos moradores das
comunidades  rurais  Esperança  e  Eleotério,  no  Município  de  Belo  Oriente
(Requerimento nº 8.946/2014, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso à Ouvidoria-Geral do Estado e à Ouvidoria de Polícia pela realização
das  ouvidorias  móveis,  com  a  finalidade  de  receber  reclamações,  denúncias,
sugestões  e  elogios  sobre  os  serviços  prestados  pelo  Estado  (Requerimento  nº
9.005/2014, da Comissão de Direitos Humanos);

de  congratulações  com  a  Sra.  Rosana  de  Mont'Alverne  por  sua  eleição  como
presidente da Câmara Mineira do Livro (Requerimento nº 9.012/2014, da Comissão
de Cultura);

de  congratulações  com a  Escola  Estadual  Mário  Casassanta  pela  conquista  de
premiações na 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Estaduais pelos
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seguintes  alunos:  Ana  Flávia  Vieira  Gonçalves,  Bruno  Valdir  de  Melo,  Isabela
Amarante  Correa  Carvalho,  Jussara  Aparecida  Faria  Correa,  Mariana  de  Melo
Antunes (menção honrosa),  Ramon Ramos Roque (medalha de bronze)  e Carlos
Henrique Fernandes Pereira (medalha de prata)  (Requerimento nº  9.015/2014,  da
Comissão de Educação).
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